12 "Vakarų ekspresas"

GEGUŽĖS 11 D., ŠEŠTADIENIS

ssKlaipėdos pilies muziejaus Friedricho

poternoje (Žvejų g. 10-12) 17 val. Aleksandro Ramo

(violončelė, Rusija) programa „Vien tik Brittenas”. Aleksandras Ramas laikomas vienu talentingiausių ir aktyviausiai tiek savo šalyje, tiek svetur koncertuojančių
jaunosios kartos Rusijos violončelininkų. Jo griežimo
stiliuje dera virtuoziškumas, įsigilinimas į atliekamo
kompozitoriaus mąstymo būdą, emocingas ir intensyvus muzikavimas, aiški artikuliacija ir artistiškumas.
Klaipėdos klausytojams violončelininkas dovanoja XX
a. britų kompozitoriaus Benjamino Britteno siuitų violončelei solo programą.

ssPalangos koncertų salėje (Vytauto

g. 43) 19 val. Gruzijos (Sakartvelo) šokių
kolektyvo - Karališkojo nacionalinio baleto
programa „Gruzijos šokio ugnis”. Tai efektingas šou, kviečiantis gerėtis šimtais spalvingų
kostiumų, žvangančių kardų ir keliauti šalies
šimtmečius skaičiuojančia istorija. Baleto
artistai renka ir studijuoja autentiškus nacionalinius šokius, jungia juos su šiuolaikiškomis choreografijos priemonėmis. Naujoji
programa - tai ryškus, spalvingas, lyrinis šou,
leidžiantis prisiliesti prie unikalios šalies kultūros. Ši programa ypatinga tuo, kad sukurta
visai nauju principu. Tai ne atskirais numeriais grįstas pasirodymas, o ištisas spektaklis,
sujungtas viena idėja ir siužetine linija. Ji užburia žiūrovus nuo pirmojo šokio ir neleidžia
atsikvėpti iki finalinio artistų pasirodymo. Tradicinio šokio pagrindu sukuriami nepakartojami ir
šiuolaikiški choreografiniai šedevrai.

ssDramos teatro Didžiojoje salėje (Teatro g. 2) 21.30 val. „Džiazo stygų kokteilis”. Tarptautiniame Klaipėdos violončelės
festivalyje duetas „Deep strings”
(Vokietija) pirmąsyk atliks savo
kompozicijas su Klaipėdos kameriniu orkestru. „Deep strings” - tai
duetas, kurį sudaro Anne-Christin
Schwarz ir Stephan Braun. Iš Rytų
Vokietijos kilę muzikai susitiko
Belvederio muzikos gimnazijoje
Veimare. Nuo 2000-ųjų jie kartu
kuria savo unikalų garsų pasaulį ir
intriguoja publiką stulbinamu laiko pojūčiu, kerinčiu virtuoziškumu,
nuostabiu balsu ir neregėtomis
griežimo violončele technikomis.
Dueto kuriama muzika - tai nepakartojamas ritmų, melodijų, lyrinių tekstų, virtuozinių improvizacijų ir lotynų muzikos mišinys.
Pagrindiniai dueto įkvėpimo šaltiniai yra gyvenimas ir meilė. Jie plėtoja savo muzikines idėjas
keliaudami per skirtingas šalis ir stilius su įvairiais pakeleivingais ansambliais.

GEGUŽĖS 14 D., ANTRADIENIS

ssKlaipėdos m. savivaldybės I. Kanto viešojoje

bibliotekoje (Turgaus g. 8) 17 val. dr. Agnės Kazake-

vičiūtės de Velázquez knygos „Angelystė” pristatymas ir
susitikimas su autore. Kas lemia fizinę, emocinę ir dvasinę
žmogaus sveikatą? Autorė kviečia iš naujo apsvarstyti savo
gyvenimą, į save ir aplinkinius pažvelgti kitomis akimis ir
rasti įkvėpimo džiaugsmingesniam, visavertiškesniam gyvenimui. Amerikoje gyvenanti A. Kazakevičiūtė de Velázquez
yra vadybos mokslų daktarė. Dar paauglystėje susidomėjusi
vidine žmogaus galia, vėliau ėmė nuodugniau studijuoti šią
sritį. Silva tapo metodo meistre, angelologe. Hobiu buvusi
veikla laikui bėgant virto į vieną profesinio kelio atšakų.
Skleisdama angelų pasaulio išmintį, Agnė padeda žmonėms
plėsti sąmoningumą ir būti laimingiems.

GEGUŽĖS 15 D., TREČIADIENIS

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

Klaipėdos ir Madrido kurto choreografės Ugnės
Dievaitytės ir Šeiko šokio teatro premjera - šokio
spektaklis „Nakties mirgėjimas”. Šiame spektaklyje
susiduria du moters amžiai. Jai 19-a ir taip pat 41eri. Ši moteris yra Salomėja Nėris, lietuvių poetė,
kuri iki šios dienos išlieka polemiška asmenybe. Jos
trumpas gyvenimas baigėsi nelaukta ir skubota
mirtimi bei moraliniu savo šalies pasmerkimu.
Marija ir Agnija yra scenoje. Abi moterys tarsi
egzistuoja kartu su Salomėja, būna ir bendrauja
sceninėje erdvėje. Marijos ir Agnijos kūnai išreiškia
savo prigimtį atverdami kelią Salomėjos žodžiams,
kurie kviečia pažinti jos pasaulį. Judesiai ir žvilgsniai yra laiko tėkmės, istorinių kontekstų ir vietų
liudytojai. Fizinė patirtis, biologiniai ritmai yra
persmelkti atsitikimų. Ar Marija, Agnija ir Salomėja
yra savųjų aplinkybių suma? Kiek mes gyvename
per istoriją ir kokiu mastu istorija gyvena per mus? Naktis ištrina laiko ir aplinkybių rėmus tarp šių
trijų moterų, perkeldama jas į čia ir dabar, leisdama pamatyti jų mirgančias patirtis ir pasaulėjautą.
Atskleisdamas patirtis, kurias visi išgyvename, „Nakties mirgėjimas” kviečia apmąstyti istorinio
konteksto įspaudą mūsų veiksmuose.
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GEGUŽĖS 16 D., KETVIRTADIENIS

ss„Kultūros fabrike” „Materia Magica” lėlių teatro

festivalis: 12 ir 14 val. trupės „Lejo” (Olandija) spektaklis
vaikams nuo 4 m. „Rankas aukštyn!” Tai šiuolaikiškas lėlių
spektaklis, susidedantis iš kelių trumpų eskizų, kuriuose
įvairūs įsimintini veikėjai, tokie kaip linksmas šuo, tinginys muzikantas ir hiperaktyvus pianistas pasakoja apie
savo linksmus ir pašėlusius nuotykius. Per pasirodymą
skamba įvairi muzika, nuo klasikos iki hauso. Šis lėlių
pasirodymas susilaukė milžiniškos sėkmės tiek vietiniuose, tiek tarptautiniuose festivaliuose.
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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

17 d. 18.30 val. Mažojoje salėje premjera - J.
Anouilh „Euridikė”.
19 d. 17 val. ir 21 d. 18 val. Didžiojoje salėje G.
Grajausko „Kas prieš mus”.
22 d. III tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM”:
17 val. Mažojoje salėje Vilniaus miesto teatro monospektaklis „Pamišėlis”. 18 val. Didžiojoje salėje
„Kalės vaikai”.
Teatro svečiai

Tarptautinis Klaipėdos violončelės festivalis:
11 d. 21.30 val. Didžiojoje salėje „Džiazo stygų
kokteilis”.
„Materia Magica” lėlių teatro festivalis:
16 d. 16 val. Kamerinėje salėje spektaklis pagal
Jurgos Vilės ir Linos Itagaki knygą „Sibiro haiku”. 19
val. Didžiojoje salėje monospektaklis „Ir mano širdis
beveik sustojo”.
17 d. 12 val. Kamerinėje salėje „Hop Signor” (Graikija) lėlių teatro spektaklis „Žirafa”. 20 val. Didžiojoje
salėje „Duda Paiva Company” spektaklis „Aklasis”.
18 d. 15 val. Kamerinėje salėje Krokuvos figūrų teatro spektaklis „Bilis rūke”.
19 d. 11 val. Kamerinėje salėje Liublianos lėlių teatro (Slovėnija) spektaklis vaikams nuo 4 m. „Akvariumas”. 16 val. Mažojoje salėje„PuppetCinema”(Izraelis) spektaklis vaikams nuo 7 m. „Planeta kiaušinis”.
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, 18 d. 19 val. Didžiojoje salėje premjera - opera
„Don Žuanas”.
19 d. 13 val. Didžiojoje salėje šokio spektaklis „Ten,
kur gyvena pabaisos”.
ŠEIKO ŠOKIO TEATRAS
www.padidapifish.lt,
padidapifish@gmail.com, bilietai www.tiketa.lt

„DOMINO” TEATRAS
21 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje kriminalinė
komedija „Žirklės”.

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.

11 d. Tarptautinis Klaipėdos violončelės festivalis:
11, 11.30 ir 12 val. Senajame turguje (Turgaus a.
5) gyvos muzikos ir šokio performansas„Čia ir dabar”,
12 val. renginys visai šeimai „Auginti meile...”. 17
val. Klaipėdos pilies muziejaus Friedricho poternoje
(Žvejų g. 10-12) „Vien tik Brittenas”. 19 val. baigiamasis festivalio koncertas.
15 d. 18.30 val. I a. fojė Klaipėdos choro „Aukuras”
programa „Vasaros dainos”. Meno vadovas ir dirigentas Alfonsas Vildžiūnas.
17 d. 12 ir 18.30 val. I a. fojė edukacinė programa
5-12 metų vaikams ir jų tėveliams „Ritmo žaidimai”.
22 d. 18 val. I a. fojė Ritos Novikaitės (mecosopranas) ir Šviesės Čepliauskaitės (fortepijonas) programa „Atspindžiai vandeny”.
Kiti renginiai

14 d. 19 val. spektaklis „Urvinė mama”.
KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI

11 d. 15 val. Didžiojoje salėje Klaipėdos karalienės
Luizės jaunimo centro vaikų šokių studijos „Vijurkas” 2-ų dalių jubiliejinis koncertas „Skrisk, svajonių
paukšte!”
12 d. 15 val. Didžiojoje salėje Klaipėdos karalienės
Luizės jaunimo centro vaikų šokių studijos „Junga”
jubiliejinis koncertas „Tai - mes”.
30, 31 d. 19 val. Teatro salėje Klaipėdos pilies teatro
premjera - K. Klimovsky šiandienos istorija „Našlė,
neūžauga, ruonis ir kiti”.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

15 d. 17 val. folkloro klubo „Šeimyna” vakaronė
„Pavasariui atėjus”.
17 d. 17 val. koncertas „Iš kartos į kartą”.
„KULTŪROS FABRIKAS”
11 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektakliskoncertas „Graži ir ta galinga”.
13 d. 18 val. seminaras „Emocinė inteligencija ir
prieraišioji tėvystė”.
16 d. 10 val. „Google Ads” mokymai pradedantiesiems.
18 d. 12 val. paskaita „Mažiau yra daugiau”.
20 d. 18 val. Teatro„Kitas kampas” spektaklis„Nuostabūs dalykai”.
„ŠVYTURIO” ARENA

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

11 d. 12 val. „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė”.
16 d. „Materia Magica”lėlių teatro festivalis: 12 ir 14
val. „Kultūros fabrike” trupės „Lejo” (Olandija) spektaklis vaikams nuo 4 m. „Rankas aukštyn!” 17.30
val. Apeirono teatro studijoje (Turgaus g.16 / Tiltų
g.12) Dekolto Handwerko figūrų teatro (Vokietija)
spektaklis suaugusiesiems „Seansas”.
17 d. 18 ir 21.30 val. Drezdeno jaunimo teatro
(Vokietija) spektaklis suaugusiesiems „Lankymo valandos baigtos” ir diskusija. 21 val. „Kultūros fabrike”
lėlinės kino animacijos programa suaugusiesiems.
18 d. 10 ir 12 val. trupės „Hopeful Monster” (Didžioji Britanija) spektaklis vaikams nuo 6 m. „Gerieji
monstrai”. 21 val. Vilniaus teatro „Lėlė” spektaklis
suaugusiesiems „Doriano Grėjaus portretas”. 18 val.
„Kultūros fabrike „Puppet’s Lab” teatro (Bulgarija)
spektaklis suaugusiesiems „Aš - Sizifas”.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
IMANUELIO KANTO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

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

12 d. „Uodo šeimos turgelis”.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

15 d. 17.30 val. istoriko prof. dr. Česlovo Laurinavičiaus (Lietuvos istorijos institutas) paskaita „Apie
Lietuvos kovas 1919-1920 m. dėl teisės būti”.
Projektas „Mažosios Lietuvos amatystė”:
16 d. 17 val. seminaras „Kiauraraščių pinikų pynimas”. Veda tekstilininkė Rasma Noreikytė. Registracija tel. (8 46) 310022. Dalyvių skaičius ribotas.
17 d. 10 val. seminaras „Tradicinės kiauraraščių pinikų technikos panaudojimo galimybės technologijų
pamokose”. Veda tekstilininkė Rasma Noreikytė. Pedagogams bus išduodami pažymėjimai, registracija
www.semiplius.lt. Dalyvių skaičius ribotas.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

13 d. 16 val. Ukrainiečių kalendorius. „Šeima ir visuomenė”.
16 d. 16 val. Vokiečių kultūros dienos. Ekskursija
„Pasivaikščiojimas po istorinį Klaipėdos naujamiestį”.
Trukmė - 2 val. Susitinkame prie Žvejo skulptūros,
Danės g. Registracija info@sdh.lt.

Parodos
LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS
KLAIPĖDOS PADALINYS
Šviesos g. 3

Veikia parodos: Emilės Turskytės neregiams ir
silpnaregiams pritaikyta kūrybinių darbų apie baltų
simbolių reikšmę „Žmogus ir simbolis”, mokytoja
Rima Baukaitė (iki 06 30) ir neįgaliųjų centro
„Klaipėdos lakštutė” ugdytinių „Vištelės raibosios” (iki 06 28 d.).
KKKC PARODŲ RŪMAI

Viešoji biblioteka, Turgaus g. 8

14 d. 17 val. dr. Agnės Kazakevičiūtės de
Velázquez knygos „Angelystė” pristatymas ir susitikimas su autore.
17 d. 13.30 val. projekto „Dideli maži ekranai.
Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose” kūrybinių darbų pristatymas.
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

16 d. 17 val. meno istorijos kursai „Architektūrinis sąstingis / tapybos proveržis. XIX a. antros
pusės Europa”. Lektorius menotyrininkas Petras
Šmitas.
18 d. 12 val. dailės edukacija vaikams su menininku Arūnu Urniežiumi „Mano burinis laivas”.
Registracija tel. (8 46) 314730.
Veikia Oksanos Juozaitienės tapybos darbų
paroda „Pavasaris” (iki 05 31).

Taikos pr. 70, info@zvejurumai.lt,
www.zvejurumai.lt; bilietų kasa dirba
I-V 11-14, 16-19 val. ir 2 val. prieš renginius

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

13 d. 11 val. „Kultūros fabrike” šokio spektaklis vaikams „Pamirštos princesės”.
15 d. 19 val. „Kultūros fabrike” premjera - šokio
spektaklis „Nakties mirgėjimas”.
17, 18 d. 10 ir 15 val. „Kultūros fabrike” premjera šokio spektaklis-instaliacija kūdikiams „Lumi”.

16 d. 17 val. renginys, skirtas Monte Kasino didvyriams atminti.
21 d. 16 val. Baltarusių kultūros dienos. Filmo
„Krištolas” (Chrustalj) peržiūra.
25 d. Pasaulinės kultūrų puoselėjimo dienos minėjimas: 13 val. „Meistrų kiemelis” - edukacija
visiems (vidinis TKC kiemelis). 14 val. koncertas
- tautinių bendrijų meno kolektyvų pasirodymas
(aikštelė prie TKC).

Didžioji Vandens g. 2

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.

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

ssDramos teatro Didžiojoje salėje „Materia Magica” lėlių teatro festivalis: 19 val. monospektaklis „Ir mano širdis beveik sustojo”. Šis
spektaklis įkvėptas garsios kurčnebylės autorės
ir intelektualės Helenos Keler 1924 m. parašyto
laiško Niujorko simfoniniam orkestrui, kuriame
ji pasakojo, kaip „klausėsi” orkestro atliekamos
Bethoveno Simfonijos Nr. 9, lytėdama radijo
imtuvo membraną ir jausdama vibracijas. Spektaklyje bandoma sukurti padidėjusio jautrumo
erdvę, kurioje vyksta savotiška pojūčių alchemija.
Helenos Keler tekstai, užburianti muzika pasirodo kaip skirtingos komunikacijos priemonės
ir vėl dingsta, vibruoja tarsi laikinai pažabotas
ir siekiantis išsiveržti vulkanas. Spektaklis pasakoja apie neįtikėtiną muzikos galią, leidžiančią
žmonėms bendrauti nepaisant jokių ribų.

GEGUŽĖS 17 D., PENKTADIENIS

salėje „Materia Magica” lėlių teatro

Sukilėlių g. 4

festivalis: 12 val. „Hop Signor” (Graikija)
lėlių teatro spektaklis „Žirafa”. Šis spektaklis - tai taupyklės Žirafos istorija,
tampanti gyva skirtingų savininkų mintyse. Sujungdamas skirtingas animacijos
formas, šis vaikiškas spektaklis tyrinėja
kasdienių daiktų gyvenimą, sukuriamą
kiekvieno iš mūsų sentimentų ir emocijų.
Subtiliai panaudota judesio, muzikos
ir šviesos kombinacija kuria poetiškai
vizualų pasakojimą apie žmones, lėles ir
daiktus, kurių sąveika vienas su kitu įgyja
nepaprastas draugystės formas.

Veikia Hermano Zudermano gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Labas rytas, mamyte” (iki 05 19).
BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 12

Veikia Jono Švažo (1925-1976) pastelės piešinių
paroda (iki 05 31).

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

Veikia Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės studijos „Varsa” paroda „Paukščiai” (iki
05 19).
Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

17 d. 15 val. „Mano namai - mano tvirtovė ar
laikina slėptuvė?” - susitikimas su interjero dizainere Dalia Mauricaite-Kalinauskiene.
Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

13 d. 15.30 val. Paskaita pedagogams ir paauglių tėvams „Nerūkyk - gyvenk sveikiau”. Lektorius Darius Joneikis.
15 d. 16 val. Šeimos diena su biblioteka Pempininkų aikštėje.
Nuo 13 d. skaitmeninio raštingumo mokymai
pradedantiesiems su planšetiniais kompiuteriais
„Skaitmeninės technologijos TAU”. Registracija (8
46) 346301.
Vaikų centras „Gerviukas”, Taikos pr. 81A

Veikia respublikinė ikimokyklinių ugdymo
įstaigų kūrybinių darbų paroda „Po sapnų
skraiste” (iki 05 31).
Vaikų centras „Ruoniukas”, Kalnupės g. 13

13 d. 15.30 val. KMSC floristikos būrelio mokinės Beatričės Šilinskaitės autorinių darbų parodos „Stikle pražydę gėlės” atidarymas (veiks iki 06
07). 17.00 val. KVLC teatro būrelio „Teatriukas A”
spektaklis „Pelenė”.
15 d. 16 val. KVLC teatro būrelio „Teatriukas A”
spektaklis „Vaikystės paveikslėliai”.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

15 d. 16 val. Edukacinėje erdvėje (Herkaus Manto g. 9A) paskaita-diskusija „Tai, ko noriu paklausti psichologo”.
16 d. 17 val. Konferencijų salėje prof. Romualdo
Dulskio, neseniai pasirodžiusios knygos „Konfucijus ir Kristus” autoriaus, vieša paskaita „Konfucijus
ir Jėzus: žmogaus kelias dviejuose didžiuosiuose
mokymuose”.
17 d. 12 val. Gerlacho palėpėje moksleivių 12ojo meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos
konkurso „Lietuviško žodžio šviesoje” laureatų
apdovanojimas ir koncertas. 17 val. Konferencijų
salėje Roberto Patamsio knygos „Lietuvių pasipriešinimas” pristatymas.
Veikia Andriaus Repšio fotografijų paroda
„Paukščių akimis” (iki 06 08).

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

„Pokemon: detektyvas Pikachu” (premjera, nuotykių komedija, N-7) - 10.50, 13.20, 15.45, 18.10 val.
„Apsėstasis” (premjera, siaubo trileris, N-16) 14.40, 19.30, 21.50 val.
„Mumbajaus viešbutis” (premjera, drama, N-16) 13.10, 20.40 val.
„Žavusis žudikas Tedas Bandis” (premjera, kriminalinis trileris, N-16) - 21.40 (11, 13, 15 d.) val.
„Karmeličių dialogai” (originalo. k., tiesioginės
premjeros transliacijos iš Niujorko metropolitano
operos įrašas) - 14 d. 19 val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kinasarlekinas.lt

11 d. 16.15 val. „Meilės slėpynės” (premjera, komedija, N-7). 20.15 val. „Žavusis žudikas Tedas
Bandis” (kriminalinis trileris, N-16).
12 d. 12 val. „Didžioji kelionė” (animacinis, V). 16
val. „Kūdikis” (drama, N-13). 18.10 val. „Meilės
slėpynės” (komedija, N-7). 20 val. „Pasaulio šerdis” (drama, N-13).
13 d. 19 val. „Svetimi namai” (romantinė drama,
N-13).
14 d. 19.30 val. „Žavusis žudikas Tedas Bandis”
(kriminalinis trileris, N-16).
15 d. 20.10 val. „Tobulas vyras” (romantinė komedija, N-13).
16 d. 18 val. „Pasaulio šerdis” (drama, N-13). 20.20
val. „Meilės slėpynės” (komedija, N-7).
17 d. 19 val. „Saulė irgi žvaigždė” (premjera, romantinė drama, N-13).

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

18 d. 19 val. spektaklis „Pašėlusių moterų išpažintis”.
PALANGOS KONCERTŲ SALĖ
Vytauto g. 43

11 d. 19 val. Gruzijos (Sakartvelo) šokių kolektyvo
- Karališkojo nacionalinio baleto programa „Gruzijos
šokio ugnis”.

ssDramos teatro Kamerinėje

ssKoncertų salės I a. fojė (Šaulių g. 36) 12 ir 18.30 val. edukacinė programa 5-12 metų vaikams
ir jų tėveliams „Ritmo
žaidimai”. Šioje programoje perkusininkų duetas iš Švedijos „Rhythm
Art Duo” ir aktorė Rugilė
Latvėnaitė mažuosius
klausytojus supažindins
su įvairiais mušamaisiais
instrumentais, kuriais
atliekama šiuolaikinė
muzika. Vaikai ir patys
bus kviečiami pažaisti
garsais, išreikšti savo
emocijas muzikuodami kartu su Danieliu
Bergu ir Fredriku Duvlingu, turinčiais didelę
edukacinių projektų
patirtį. „Ritmo žaidimų”
premjera įvyko 2018 m. rudenį festivalyje „Permainų muzika”. Maži ir didesni klausytojai tąkart
ne tik klausėsi mušamųjų muzikos ir šmaikščių aktorės kuriamų istorių apie ritmą, bet ir aktyviai
dalyvavo renginyje. Programa buvo labai sėkminga, tad buvo nuspręsta ją pakartoti. Juk žaisti
mėgsta ne tik vaikai, bet kartais ir suaugusieji.

ssŽvejų rūmų Didžiojoje salėje 19 val. premjera - opera „Don Žuanas”, rež. J. Vaitkus. Don

Žuanas - atkaklaus moterų mylėtojo personažas, jo gyvenimo ir
mirties istorija jaudina žmones ne
tris ir net ne keturis šimtus metų.
Jau viduramžių legendose skirtingais vardais jis pasirodydavo tai
Italijoje, tai Ispanijoje, Vokietijoje
ar Prancūzijoje… Kas gi jo nepažinojo? W. A. Mozarto operoje „Don
Žuanas” persipina išaukštintos
tragedijos ir lengvos komedijos
bruožai, leidę kūrėjui ją pavadinti
„dramma giocosa” (linksma drama). Istorikas Georgijus Čičerinas
rašė: „Neaišku, kokį žanrinį apibūdinimą galima duoti „Don Žuanui”,
tragiškumas ir komiškumas supinti
į vientisą visumą.” Vienas iš pačių
novatoriškiausių W. A. Mozarto pasiekimų „Don Žuano” dramaturgijoje yra laipsniškai atsiskleidžiančios veikiančiųjų asmenų muzikinės charakteristikos ir aktyvi veiksmo eiga. Čia herojai - ne
sustingusios kaukės, laukiančios savo dar vienos arijos, o gyvi žmonės, kurių paveikslai organiškai
perteikia ir sujungia apibendrintus ir individualius bruožus.
Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” ir Eltos archyvo nuotr.

