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GRUODŽIO 28 D., ŠEŠTADIENIS

ssKlaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) 16 val. prasidės

jau tradiciniu tapęs Vakarų
Lietuvos krašto bažnytinių
chorų kalėdinių giesmių
festivalis, kurį organizuoja
Klaipėdos miesto chorinė
bendrija „Aukuras” kartu su
Klaipėdos Marijos Taikos
Karalienės bažnyčia. Bažnytiniai chorai yra neatsiejama bažnytinės liturgijos ir
meno dalis, tačiau jie kartu
yra ir nedaloma Lietuvos
bendrosios kultūros erdvė,
puoselėjanti dvasines vertybes, chorinio meno ir giedojimo tradicijas. Festivalyje
dalyvaus Vakarų Lietuvos
krašto bažnytiniai chorai iš
Klaipėdos, Rietavo, Plungės,
Mažeikių, Skuodo, Barstyčių
ir net svečiai iš Kalvarijos. Chorai atliks individualią programą, dalyvaus šv. Mišiose ir visi kartu
atliks bendrą festivalio programą.

ssKlaipėdos „Švyturio“ arenoje (Dubysos

g. 10) 19 val. akordeono virtuozo Martyno Levickio
koncertas „Cinema”. Žiūrovus atlikėjas žada nustebinti
ne tik gražiausia kino filmų muzika, bet ir ambicingais
sprendimais, kuriems įgyvendinti buvo pasitelkta
keliasdešimt specialistų iš Lietuvos bei užsienio. Vizualizacijos, kurias sukūrė žinoma šalies menininkė
Vesta Obolevičiūtė, bus rodomos moderniausiuose
šiuo metu rinkoje esančiuose LED ekranuose, kurių
bendras plotas beveik 80 kv. metrų. Jos ne tik perkels
žiūrovus į gerai pažįstamą kino filmo epizodą, bet ir
padės sukurti naują įspūdį bei emociją. Gražiausiems
kino filmų garso takeliams aranžuotes kartu su M. Levickiu kūrė du Didžiosios Britanijos talentai prodiuseris, aranžuotojas ir pianistas Johnas Haywoodas ir patyręs perkusininkas ir būgnininkas
Jamesas Turneris. Koncerte skambės kone dviejų dešimčių filmų garso takeliai. Scenoje M. Levickiui
talkins jo paties įkurtas styginių ansamblis „Mikroorkéstra”.

GRUODŽIO 29 D., SEKMADIENIS

ssKlaipėdos dramos teatro Didžiojoje salėje

(Teatro g. 2) 17 val. premjera: Tadeuszo Słobodzianeko
„Mūsų klasė”. Režisierius Oskaras Koršunovas. 1941-aisiais
mažame Lenkijos Jedvabno kaime įvyko sunkiai suvokiamas dalykas: vietiniai žydai, Jedvabno gyventojai, buvo
uždaryti daržinėje ir sudeginti gyvi. Jų žudikai nebuvo iš
pragaro atvykę monstrai, o patys paprasčiausi žmonės
- žydų kaimynai ir bendraklasiai, kadaise galbūt sėdėję
viename suole. Kartu žaidę, kartu svajoję, kuo bus užaugę.
Pjesės veiksmas apima ilgą laiko tarpą - nuo 1925 m. iki šių
dienų. Aštuoniasdešimties metų laikotarpį T. Słobodzianekas sugebėjo sukoncentruoti į neilgą pjesę ir per vienos klasės mokinių gyvenimus parodyti
visą XX a. Jis nebando nieko smerkti ar teisinti - tiesiog nešališku balsu pasakoja apie sudėtingus
žmonių gyvenimus, ir tas pasakojimas tampa universaliu, kalbančiu apie žmogaus prigimtį, apie
visos žmonijos praeitį, dabartį, ir - deja, bet visai tikėtina - ateitį.

ssKlaipėdos „Švyturio“ arenoje (Du-

bysos g. 10) 19 val. šventinis koncertas, kviečiantis pasitikti Naujuosius metus su geriausia
muzika! Šiemet scenoje publika matys iškart
tris legendas - lietuviškosios scenos grandus
„Rondo”, nemirtingus britus „Smokie” ir amerikiečių glam roko karalienę Suzi Quatro su
savo grupe. Atlikėjai, su kurių muzika išaugo
jau daugiau nei kelios kartos, kurių hitus žino
ir senas, ir jaunas, Lietuvoje žada surengti tikrą
savo geriausių dainų fejerverką, skelbiantį
Naujųjų metų pradžią!

GRUODŽIO 30 D., PIRMADIENIS

ssKultūros centro Žvejų rūmų Didžiojoje salėje (Taikos pr. 70) 18 val. Klaipėdos valstybi-

nio muzikinio teatro šokio
spektaklis Mikio Theodorakio „Graikas Zorba”. Tai
spektaklis, kuriame susilieja
muzika, šokis, literatūra,
drama, choro dainavimas.
Muzika ir šokis sukuria dramą, kurios pagrindas yra
laisvė, meilė ir draugystė.
Naujųjų metų virsmą pasitikite sirtakio ritmu kartu
su „Auksinių scenos kryžių”
apdovanojimų laureatais baleto žvaigždėmis Aušra
Krasauskaite (Marina), Mantu Daraškevičiumi (Zorba) ir
legendiniu šokėju Nerijumi
Juška (Džonas). Spektaklį
diriguos teatro vyriausiasis dirigentas Tomas Ambrozaitis. Tik nuo jo mostų ir publikos plojimų
priklausys, kiek kartų M. Daraškevičius ir N. Juška scenoje tryps finalinį sirtakį.
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KLAIPĖDOJE

Teatrai
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2. Bilietai parduodami visose
„Tiketa” kasose. „Tiketa” kasos Dramos teatre
tel. (8 46) 314 453, 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

28 d. 18.30 val. Mažojoje salėje Aleksandro Galino
„Paradas”. Režisierius Povilas Gaidys.
29 d. 17 val. Didžiojoje salėje premjera: Tadeuszo
Słobodzianeko „Mūsų klasė”. Režisierius Oskaras
Koršunovas.
01 04 d. 14 ir 18.30 val. Mažojoje salėje Eduardo
De Filippo „Kalėdos Kupjelų namuose”. Režisierius
Povilas Gaidys.
01 09 d. 18.30 val. Mažojoje salėje „Mama Drąsa”
(16+) (pagal Bertoldą Brechtą). Režisierius Elmārs
Seņkovs.

muziejaus kiemelyje naujametinis Klaipėdos kariliono koncertas. Stanislovas Žilevičius (karilionas).
01 08 d. 18.30 val. I a. fojė „Claros Schumann salonas. Širdies istorijos”. Dalyvauja Guoda Gedvilaitė
- Clara Schumann (fortepijonas), Motiejus Bazaras
- Johannes Brahms (fortepijonas), Vilhelmas Čepinskis - Joseph Joachim (smuikas), Gleb Pyšniak
- Robert Hausmann (violončelė).
Kiti renginiai

28 d. 18 val. Rositos Čivilytės šventinis koncetas.
29 d. 19 val. „Idioteatro” spektaklis „Urviniai kaimynai”.
01 04 d. 18 val. Irenos Starošaitės koncertas „Spalvotas gyvenimas”.
01 07 d. 18 val. „Kitokio teatro” premjera: spektaklis „Rasos 2! Šventė tęsiasi”.
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.

28 d. 18 val. Kamerinėje salėje Klaipėdos jaunimo
teatro spektaklis Natachos De Poncharros „Žiurkiagalviai”.
30 d. ir 31 d. 19.30 val. Naujųjų metų sutikimas
su Inga Jankauskaite. Organizatorius - UAB „Gyva
muzika”.
01 05 d. 17 val. Mažojoje salėje aktorės Eglės Jackaitės ir džiazo muzikanto Vytauto Labučio poezijos
ir muzikos vakaras „Jausmų džiazas”.

Renginiai
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Veikia parodos: „Senosios keramikos pėdomis
- V” (iki 31 d.) ir „Žemaitiškų aprėdų spalvos ir
raštai” (iki 01 06 d.).
„ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10,
www.svyturioarena.lt, Tiketa.lt, „Bilietai.LT”

28 d. 19 val. Martyno Levickio koncertas „Cinema”.
29 d. 19 val. naujametis koncertas su „Rondo”,
„Smokie” ir Suzi Quatro.
30 d. 19 val. šventinis koncertas „Su artėjančiais
Naujaisiais!” Dalyvauja Merūnas Vitulskis, Ovidijus
Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas, Irūna ir Marius
Jampolskis.
31 d. 19 val. Sauliaus Prūsaičio koncertas „Namo
nereiks pareit!”
01 10 d. 10-15 val. „Studijų regata’ 20”. Susitikimai
su Klaipėdos aukštųjų ir profesinių mokyklų ir įtakingiausių Vakarų Lietuvos įmonių atstovais.
01 17 d. 19 val. Jurijus Šatunovas (Rusija) su naujausia programa „Netylėk”.
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ
Šaulių g. 36, tel. (8 46) 410 566,
www.koncertusale.lt, „Bilietai.LT”.
Taikomos 50 proc. nuolaidos studentams,
moksleiviams, senjorams, neįgaliesiems.
Koncerto dieną nuolaidos netaikomos.

Šventinės klasikos festivalis „Salve Musica”:
30 d. 18.30 val. „Kalėdos su Karalienės šešetu /
Christmas with The Queen’s Six”. Dalyvauja vyrų vokalinis ansamblis a cappella „The Quien’s Six” (Jungtinė Karalystė): Daniel Brittain, Timothy Carleston
(kontratenorai), Nicholas Madden, Dominic Bland
(tenorai), Andrew Thompson, Simon Whiteley (baritonai-bosai).
31 d. 18.30 val. „Pažvelk į žvaigždes”. Dalyvauja
Klaipėdos kamerinis orkestras, solistai Viktorija Miškūnaitė (sopranas), Jekaterina Močalova (domra,
mandolina, Rusija). 23.30 val. Klaipėdos laikrodžių

Viešoji biblioteka, Turgaus g. 8

Veikia Egidijos Brinkytės tapybos darbų paroda
„Laukimas” (iki 01 06 d.).

28 d. 16 val. Vakarų Lietuvos krašto bažnytinių
chorų kalėdinių giesmių festivalis. Organizatoriai Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras” ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia.
MUZIKOS KLUBAS „JAZZPILIS”
Pilies g. 6

31 d. 19 val. Naujųjų metų sutikimas su grupe
„Studija”.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410 562, bendruomene@zvejurumai.lt

Veikia paroda iš tarptautinio vaikų piešinių
konkurso „Slavų šaltinis” fondų „Vaikų malda
Dievo motinai”.
STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA
S. Šimkaus g. 15

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

01 03 d. 16.30 val. Konferencijų salėje „LRT Klasika” radijo laidos „Pakeliui su klasika” transliacija.
Dalyvauja LRT muzikologė Jūratė Katinaitė, psichoanalitikas, toksikologas dr. Tomas Kajokas, filosofas,
menotyrininkas dr. Tomas Kiauka. Moderuoja LRT
kultūros žurnalistė Birutė Rutkauskaitė.
Vaikų skyriaus hole veikia dailės studijos „Varsa”
mokinių kalėdinių darbų paroda.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B, I-IV 10-16.30 val., V 10-15 val.

28 d. 14 val. folkloro ir kulinarijos šventė „Nuo Šv.
Mykolo iki Kalėdų” pagal nacionalines ukrainiečių
tradicijas. Rengėjas - ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna”. Renginio vieta - Pilies g. 2A, II
aukštas. Įėjimas laisvas.
28 d. 15.30 val. Pasaulio azerbaidžaniečių solidarumo diena. Rengėjas - Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugija „Azeris”.

Muziejai
MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2

Veikia Irmos Leščinskaitės paroda „Klaipėdos
krašto istorinių asmenybių miniatiūrų vaizdavimas abstrakčioje tapyboje”, skirta Tilžės
akto 101-osioms metinėms paminėti (iki 28 d.).
Veikia Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo
centro dizaino studijos „Kukutis” (mokyt. Renata Sondaitė-Bunevičienė) ir fitodizaino būrelio (mokyt. Virginija Urbonavičienė) adventinė-kalėdinė paroda „Po angelo sparnu...” (iki
01 06 d.).

01 03 d. 18 val. konservatorijos salėje Nelės Gricienės ir Arūno Pečiulio knygos apie ilgametį Stasio
Šimkaus konservatorijos chorvedį Stanislovą Juščių
(1931-2015)„Daina mano miestui” pristatymas. Dalyvauja Eglė Juščiūtė-Kunz, Klaipėdos senjorų choras „Alna” (vad. Olga Lebedeva), Virginija Ruzgienė
(fortepijonas), Aleksandras Koshevar (smuikas),
Irena Petrulionienė ir Rūta Agafonovienė (vokalas).
Vakarą veda Arūnas Pečiulis.

LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33, tel. (8 46) 410 421

Veikia parodos: Sofijos Kanaverskytės tekstilės
paroda „Lietuvos Respublikos Prezidentai” ir
Gargždų kultūros centro vaikų dailės studijos
ir „Nomedos” dailės klubo paroda „Sapnų pagalvės” (iki 01 12 d.).

lėje (Šaulių g. 36) 18.30 val.
„Kalėdos su Karalienės šešetu
/ Christmas with The Queen’s
Six”. Dalyvauja vyrų vokalinis
ansamblis, dainuojantis a cappella (be pritarimo), „The Quien’s
Six” (Jungtinė Karalystė): Daniel
Brittain, Timothy Carleston (kontratenorai), Nicholas Madden,
Dominic Bland (tenorai), Andrew Thompson, Simon Whiteley (baritonai-bosai). Ansamblis
įsikūręs Vindzoro pilyje, visi ansamblio nariai tarnauja Šv. Jurgio koplyčioje choristais-vikarais
(giesmininkais pasauliečiais).
Jo repertuare dera asketiškas viduramžių giedojimas, puošni renesanso polifonija, jausmingi
madrigalai, ilgam įsimenančios liaudies dainos ir nuotaikingos džiazo bei popmuzikos kūrinių
aranžuotės. Koncerte išgirsite įvairios a cappella atlikimui pritaikytos muzikos, taip pat ir puikiai
žinomus kūrinius.

GRUODŽIO 31 D., ANTRADIENIS

„FORUM CINEMAS”

„Ledo šalis 2” (premjera, dubliuotas, animacija,
nuotykių, šeimos, V) - 10.20 (01 01 d. nevyks),
12.45, 13.35, 15.10, 17.40 (01 02 d. nevyks), 18.30
(31 d. nevyks), 20.10 (31 d. nevyks) val.
„Ledo šalis 2” 3D (premjera, dubliuotas, animacija,
nuotykių, šeimos, V) - 11.10 (01 01 d. nevyks), 16,
21 (31 d. nevyks) val.
„Tarnas” (premjera, komedija, N-13) - 14, 18.10,
21.40 val. (31 d. nevyks 18.10 ir 21.40 val.).
„Cats” (premjera, komedija, drama, muzikinis,
N-13) - 11.30 (01 01 d. nevyks), 15.40, 19 (31 d.
nevyks) val.
„Žvaigždžių karai. Skaivokerio iškilimas” 2D
(veiksmo, nuotykių, fantastinis, N-13) - 10.10 (01
01 d. nevyks), 16.40, 20.40 (31 d. nevyks) val.
Išankstiniai seansai: „Žvaigždžių karai. Skaivokerio iškilimas” 3D (digital, veiksmo, nuotykių,
fantastinis, N-13) - 13.05, 18.40 (31 d. nevyks) val.
LNK kino startas: „Tobulas pasimatymas” (komedija, romantinis, N-13) - 01 02 d. 18.30 val.
Tiesioginės premjeros transliacijos iš Niujorko
„Metropolitan Opera” įrašas: A. Bergo opera „Vocekas” (originalo kalba, N-13) - 01 14 d. 18 val.
Trukmė 2 val.
Tiesioginės transliacijos iš Maskvos didžiojo teatro
įrašas: A. Adamo baletas „Žizel” (N-13) - 01 29 d.
17 val. Trukmė 2,5 val.

PALANGOJE
MUZIKOS KLUBAS „VANDENIS”
Birutės al. 47, bilietų ir staliukų rezervacija
tel. +370 460 53 530

28 d. 20 val. grupės „Biplan” koncertas.
29 d. 20 val. Ievos Narkutės akustinis koncertas.
Dalyvauja gitaristas Aurimas Driukas.
30 d. 20 val. grupės „Latvian Blues Band” koncertas.
PALANGOS KONCERTŲ SALĖ
Vytauto g. 43

28 d. 19 val. „Moscow City Ballet”: Piotro Čaikovskio baletas „Spragtukas”.
29 d. 19 val. „Daddy Was A Milkman” koncertas.
30 d. 17 ir 20 val. Justės Arlauskaitės-Jazzu koncertas.
31 d. 19 ir 22 val. „Queen Show” su Jeronimu Milium.
01 18 d. 18 val. „Domino” teatro spektaklis „Tobuli
melagiai”.

28 d. 18 val. kurhauzo koncertų salėje kalėdinė
šokių vakaronė. Dalyvauja folkloro ansamblis „Mėguva”, liaudiškų šokių ansambliai „Bočiai” ir „Banguolis”.
29 d. 16 val. kurhauzo teatro palėpėje „Grubiojo”
teatro premjera „Tanato viešbutis”. Režisierius V.
Milinis.
31 d. 18 val. koncertas „Metų Laikai”. Dalyvauja
„Camerata Ars Lituanica”.
PALANGOS GINTARO MUZIJEJUS
Vytauto g. 17

28 d. 14 val. ekskursija „Kalėdos dvare”.
31 d. 16 val. koncertas „Gruodžio susitikimai”.
Dalyvauja Gintarė Skerytė, Dainius Puišys, Povilas
Jaraminas.

ssKlaipėdos laikrodžių muzie-

jaus kiemelyje (Liepų g. 12) 23.30
val. naujametis Klaipėdos kariliono
koncertas. Varpai, pakabinti aukštuose
bokštuose, nuo seno kviesdavo žmones susirinkti tiek drauge džiaugtis,
švęsti, melstis, tiek gintis nuo priešų.
Šiemet, kaip ir kasmet, sutinkant Naujuosius, vėl skambės Klaipėdos kariliono varpai. Iš Klaipėdos centrinio pašto
bokšto į Naujuosius metus klaipėdiečius palydės karilionininko Stanislovo
Žilevičiaus atliekama varpų muzika.
Programoje - kalėdinės giesmės, klasikinių kūrinių aranžuotės.

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

PALANGOS KURHAUZAS

„KULTŪROS FABRIKAS”

ssKlaipėdos koncertų sa-

Kinas

Grafų Tiškevičių al. 1

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

Veikia A. Palevičiaus tapybos paroda „Požiūris” ir
J. Liaudanskaitės fotografijos paroda „Žvilgsnis”
(iki 01 19 d.).
29 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„Knygų personažai atgyja”. 18 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „R.E.M.” (Rapid Eye Movement).
30 d. 19 val. „Raketos” kavinėje Viktoro Balykovo
stand-up programa.

NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA
Veikia Anatoliy Sergienko (Murmanskas) kūrybos
paroda „Dviese” (iki 01 23 d.).

Girulių biblioteka, Šlaito g. 10A

Rumpiškės g. 6

Veikia parodos: Dariaus Vaičekausko fotografijos
paroda „Dekonstrukcijos. Nykimas - dingstantys vaizdai”; fotomenininko Igorio Savčenkos
(Baltarusija) paroda „Žvilgsnis, kurio niekada
nėra ten, kur esame”; šiuolaikinės Ukrainos
fotografijos paroda „Meilė, geismas ir įniršis”
(N-16) (iki 01 19 d.).

Iki 2020 vasario mėn. žaisminga edukacinė programa pradinio ugdymo vaikų grupėms „Rinkime
metų knygą kartu”. Svajosime, kursime, žaisime ir
balsuosime už labiausiai patikusią knygutę! Registruotis grupėms tel. (8 46) 314 719.

Veikia Dalios Kirkutienės meno studijos dalyvių tapybos darbų paroda „Ir aš galiu tapyti” (iki
01 07 d.).

KLAIPĖDOS MARIJOS TAIKOS
KARALIENĖS BAŽNYČIA

KKKC PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2

„Herkaus galerija”, Herkaus Manto g. 22, II a.

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

28 d. 18 val. Didžiojoje salėje „Gerų dainų vakaras”
su Birute Dambrauskaite, Radži ir Ryčiu Cicinu.
29 d. 12 val. Teatro salėje jaunimo teatro „Be durų”
muzikinis spektaklis vaikams „Raganiukė”.
31 d. 18 val. Didžiojoje salėje šventinis 2 dalių koncertas „Su kuo sutiksi tu Naujus metus...?” Dalyvauja
Romas Dambrauskas ir grupė „Tabasco”.
01 03 d. 19 val. Didžiojoje salėje Anželikos Cholinos šokio teatro 2-ų veiksmų spektaklis „Idiotas”.
01 04 d. 18 val. Didžiojoje salėje grupės „Mango”
paskutinis 20-mečio koncertas.
01 05 d. 17 val. Teatro salėje Klaipėdos pilies teatro
spektaklis K. Klimovskio šiandienos istorija „Našlė,
neūžauga, ruonis ir kiti”.

Parodos

Vaikų skyrius, Danės g. 7

Veikia Kintų Vydūno kultūros centro emalio
meno kolekcijos „Pamario ženklai” paroda (iki
01 25 d.).

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS
MUZIKINIS TEATRAS

28 d. 18 val. ir 20 val. Mažojoje salėje koncertas
„Romansų vakaras”.
29 d. ir 30 d. 18 val. Didžiojoje salėje M. Theodorakio šokio spektaklis „Graikas Zorba”. Dirigentas
Tomas Ambrozaitis.
01 05 d. 13 val. Didžiojoje salėje Antano Kučinsko
opera vaikams „Žvaigždžių opera”. Režisierius Ramūnas Kaubrys.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
IMANUELIO KANTO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Veikia BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė” molio veiklos keramikos darbelių paroda
„Širdžių istorijos” (iki 31 d.).

Teatro svečių renginiai

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

01 19 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Knygų personažai atgyja”.
01 25 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Graži ir ta galinga”.
01 26 d. 12 val. koncertas šeimai: geriausios „Tėčių
lopšinės”. „Taško” teatro spektaklis vaikams „Šaltoji
širdis”.
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ssPalangos koncertų salėje (Vytauto

g. 43) 22 val. „Queen Show” su Jeronimu
Miliumi. Dar niekada šis populiarus ir gilias
tradicijas turintis projektas neskambėjo
tokios stiprios sudėties: Jeronimas Milius
(vokalas), Tomas Varnagiris (gitara), Vytis
Smolskas (klavišiniai), Martynas Garbačas
(boso gitara), Jonas Lengvinas (mušamieji)
ir galingas pritariantis kolektyvas „Vilnius
Voices” (vad. Kristina Žaldokaitė). Kiekvienas šou muzikantas - aukščiausios klasės
savo srities profesionalas, todėl jiems susibūrus draugėn, „Queen Show” tampa itin
aukšto kokybės standarto projektu.

SAUSIO 3 D., PENKTADIENIS

ssKlaipėdos viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje (Herkaus

Manto g. 25) 16.30 val.
tiesioginė „LRT Klasika”
radijo laidos „Pakeliui su
klasika” transliacija. LRT
organizuoja specialų
projektą „Žiemojimas
su opera”, kurio metu
kviečia žiemos šeštadienių vakarus leisti
„LRT Klasikos“ eteryje,
klausantis operų transliacijų iš žymiausių pasaulio operos teatrų.
Projektą „Žiemojimas su
opera” papildys išvykstamosios „LRT Klasikos”
radijo laidos „Pakeliui
su klasika” iš skirtingų
Lietuvos viešųjų bibliotekų. Renginyje dalyvauja LRT muzikologė Jūratė Katinaitė, psichoanalitikas, toksikologas dr.
Tomas Kajokas, filosofas, menotyrininkas dr. Tomas Kiauka. Moderuoja LRT kultūros žurnalistė
Birutė Rutkauskaitė.

ssKultūros centro Žvejų rūmų Didžiojoje salėje (Taikos pr. 70) 19 val. Anželikos Cho-

linos šokio teatro 2-ų veiksmų šokio spektaklis „Idiotas”
F. Dostojevskio romano motyvais pagal Gija Kančeli
muziką. Vienas žymiausių rusų rašytojo Fiodoro Dostojevskio (1821-1881) romanų Lietuvos teatro scenoje
atgimė 2017 metais. Spektaklio režisierės - choreografės
Anželikos Cholinos išverstas į subtilią šokio kalbą, šis
kūrinys naujai prabilo apie aktualiausius dabarties klausimus - žmogaus savojo „aš” praradimą, individualumo
nykimą, negebėjimą pamatyti šviesos nei savyje, nei
kitame. Spektaklyje, pasitelkiant šokio kalbą, atveriamos
be galo jautrios visuomenės ir žmogiškumo žaizdos. Ar
šiuolaikinis žmogus prarado galimybę būti savimi? Ar
dar galima jį išgelbėti?
Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” ir Eltos archyvo nuotr.

