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ŠEŠTADIENIS, KOVO 16 D.

ssŽvejų rūmų Mažojoje salėje (Taikos pr. 70) 12 ir 14 val. Mažojoje salėje premjera - K.

Lučinsko šokio spektaklis „Tikroji
dinozaurų istorija”, choreografė
Aušra Krasauskaitė-Berulė. Šokio
spektaklio visai šeimai siužetas
sukurtas remiantis žmogaus
evoliucijos ir išnykusių dinozaurų teorija. Kažkada žemėje
viešėję dinozaurai, dabar gyvenantys visai kitoje planetoje,
netikėtai joje randa mažą žmogutį, kuris akivaizdžiai yra ne iš jų
planetos. Taip prasideda istorija,
paaiškinanti visatos susikūrimą,
dinozaurų išnykimą ir žmogaus
atsiradimą Žemėje. Dėl šiuolaikinio ir klasikinio šokio samplaikos
bei teatrinio meno daugiafunkciškumo įdomiai ir spalvingai vaikams pateikiama išnykusių Žemės gyventojų - dinozaurų istorija.
Spektaklis skatina domėtis istorija, lavina vaizduotę, kūrybiškumą, padeda suprasti, kad ir mažas
žmogus gali palikti didžiulį pėdsaką istorijoje, o gal net ją ir pradėti.

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 17 val. tarptautinis projek-

tas - miuziklas „Baltican Carmen Show”. Šis įspūdingas šou - tai
dainos, šokio ir muzikos fiesta, originaliai interpretuojanti neužmirštamą George Bizet kūrinį su nauja struktūra ir skambesiu,
kuriame sujungti gražiausi pasauliniai populiariosios klasikos
stilizuoti kūriniai, romansai ir kitos visiems gerai žinomos dainos,
atliekamos ispaniškai, angliškai, rusiškai ir lietuviškai. Šį miuziklą sukūrė žinomas prodiuseris, grupės „Hiperbolė” įkūrėjas
Viktoras Prapras. Miuzikle dalyvauja atlikėjai iš įvairių šalių:
unikalaus balso savininkas solistas Rinaldo (Latvija); ispanų
kilmės žavingoji dainininkė ir flamenko šokėja Anna Dribas;
tarptautinių šokių konkursų laureatai Deividas Meškauskas ir Katerina Voropaj bei įvairių TV projektų finalininkai, baleto artistai
Tomas Legenzovas ir Irina Nazarenko (Lietuva), taip pat žiūrovus
maloniai nustebins muzikantai virtuozai: smuikininkas Evgenij
Rihlitskij (Izraelis) ir gitaros meistras Agry Rich (Airija).
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KLAIPĖDOJE

Teatrai

ssŽvejų rūmų Teatro salėje

ssŽvejų rūmų Didžiojoje salėje

13 val. „Makaronų opera” iš kompozitoriaus Antano Kučinsko operų trilogijos
apie amžinai alkanas peles. Operoje
pasakojama apie jaunąjį makaronėlį
Roberto Vermičelionį (Tadas Jakas),
kuris nors ir labai bijo pelių, tačiau eina
vaduoti mylimosios. Spektaklyje laukia
daug smagios muzikos, dainų, šokių ir,
be abejo, makaronų! „Makaronų opera”
- tai pasaka visai šeimai, arba vaikams
nuo 3 iki 99 metų. Ramūno Kaubrio režisuotas spektaklis yra kompozitoriaus
A. Kučinsko ir dramaturgės Daivos Čepauskaitės sukurtos „Bulvinės pasakos”,
2007 m. apdovanotos „Auksiniu scenos kryžiumi”, tęsinys.

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. 12 ir 14 val. Didžiojoje salėje spektaklis visai
šeimai pagal Aleno Aleksanderio Milno pasaką „Mikė
Pūkuotukas”. 17 val. Mažojoje salėje J. Pulinovič „Elzės žemė”.
22 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje P. O. Enquist „Lūšies valanda”.
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”.
16 d. 11 val. Kamerinėje salėje šokio ir judesio spektaklis 12-24 mėn. kūdikiams„Debesų žaidynės”.
20 d. 19 val. Mažojoje salėje Gytis ir Evelina Šimelioniai su styginių kvartetu„Q art”.
21 d. 19 val. Kamerinėje salėje Klaipėdos jaunimo
teatro spektaklis„Žiurkiagalviai”.
26 d. 19 val. Mažojoje salėje 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!)”.
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

16 d. 12 ir 14 val. Mažojoje salėje premjera - K.
Lučinsko šokio spektaklis „Tikroji dinozaurų istorija”.
18.30 val. Mažojoje salėje koncertas „Romansų
vakaras”.
17 d. 13 val. Didžiojoje salėje A. Kučinsko opera„Makaronų opera”.
20 d. 19 val. Didžiojoje salėje M. Theodorakio baletas„Graikas Zorba”.
21 d. 11 val. II a. fojė koncertas kūdikiams „Mažylis
Mocartas”.
22 d. 19 val. Didžiojoje salėje F. Wildhorno miuziklas
„Boni ir Klaidas”.
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

16 d. 12 val. spektaklis visai šeimai „Vištytė ir gaidelis”.

ssKoncertų salės I a.

www.padidapifish.lt,
padidapifish@gmail.com, bilietai www.tiketa.lt

21 d. 18.30 val. Dramos teatre šokio ir muzikos
spektaklis„Mano Piteris Penas”.

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.

19 d. 18.30 val. I a. fojė „Mettis ir kompanija”. Styginių kvartetas „Mettis”: Kostas Tumosa (smuikas),
Bernardas Petrauskas (smuikas), Karolis Rudokas
(altas), Rokas Vaitkevičius (violončelė).
21 d. 18.30 val. I a. fojė „Vario tiltai II”. Klaipėdos
brass kvintetas: Sigitas Petrulis, Alius Maknavičius,
Mindaugas Paškauskas, Steponas Sugintas, Vidmantas Liasis. Liepojos valtornų kvartetas: Ingus
Novicans, Aivars Vadonis, Marcis Auzinš, Edgars
Kalninš.
22 d. 18.30 val. teatralizuotas koncertas visai šeimai „Muzikinis blyksnis: kompozitorės Zitos Bružaitės dainos mažiems ir visiems”.
26 d. 18.30 val. I a. fojė Jono Šopos (fortepijonas)
„Vakaro harmonijos”.
28 d. 18.30 val. Klaipėdos kamerinio orkestro koncertas„Klavesino fiesta”.

„DOMINO” TEATRAS
16 d. 18 val. Palangos koncertų salėje komedija
„Psichai”.
25 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje romantinė
komedija„Diena be melo”.

16 d. 20 val. Grigory Leps.
17 d. 17.20 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” - Panevėžio„Lietkabelis”.
22 d. 11 val., 23, 24 d. 10 val. paroda „Sveikata
2019”.
30 d. 10 val. mados mugė „Fashion Bazaar”.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Nuo 18 d. 10 ir 11 val. tradicinės lopšinės ir žaidinimai. Besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms
šeimoms. Registracija, inf. tel. (8 46) 312113.
20 d. 18 val. tradiciniai giedojimai„Giedame Žemaičių Kalvarijos kalnus”. Dalyvauja Kulių kultūros centro
folkloro ansamblis „Vaisgamta”, veda kun. doc. dr. S.
Stumbra.
23 d. 17 val. Klaipėdos piliavietės rytinės kurtinos
salėje erdvinės muzikos veiksmas„Spengla”.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

20 d. 18 val. azerbaidžaniečių bendrijos „Azeris” pavasario šventė „Novruz Bajram”. Dalyvauja vokalistė
Konul Mammadli ir liaudies instrumentų trio.
Veikia vaikų piešinių paroda „Ir vėl pavasaris” iš
tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Slavų šaltinis”
fondo.

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.

Veikia dailininkų Arvydo Kašausko, Viktoro Šociko, Ričardo Zdanavičiaus, Algirdo Zibalio tapybos darbų paroda „Vyrų akimis...” (iki 03 21).
RŪTŲ GALERIJA

g. 8) 17 val. paskaita „Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų dinastiniai ryšiai:
vedybinės politikos kryptys”. Paskaitos
autorius - Valdovų rūmų muziejaus Mokslinių tyrimų centro Kultūros ir dailės istorijos grupės administratorius-vyresnysis
muziejininkas, Lietuvos istorijos instituto
ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto
doktorantas Eimantas Gudas, tyrinėjantis
Lietuvos valdovų ir didikų genealogijos
bei Lietuvos elitinės kultūros klausimus.
Paskaitoje bus kalbama apie tai, kokią
vedybinę politiką XIII-XVIII a. taikė Lietuvos valdovai, kur daugiausia ieškojo
vedybinių partnerių sau ir savo vaikams,
broliams, seserims.

ssKoncertų salėje I a. fojė

Danės g. 9

18.30 val. koncertas „Vario tiltai II”.
Pernai Klaipėdos brass kvinteto
meno vadovo Sigito Petrulio iniciatyva pradėtą koncertų seriją „Vario
tiltai” šiemet tęsia bendras projektas su kolegomis iš Latvijos - Liepojos valtornų kvartetu. Koncerte
skambės kūriniai varinių pučiamųjų
kvintetui, valtornų kvartetui, taip
pat ir kompozicija jungtiniam klaipėdiečių ir liepojiečių ansambliui.
„Vario tiltai II: Klaipėda-Liepoja”
muzikos garsais simboliškai sujungs du artimiausių kaimyninių
šalių pajūrio uostus, kuriuos skiria
tik 98 kilometrai.

Veikia Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos
9-10 m. mokinių darbų paroda „Rudenėlis” (iki
04 05).

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

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

16 d. 10 val. sėkmingo verslo starto finalas. 11.
val. Vestuvinių žiedų paroda 2019. 17.30 val. LiMA
seminaras„Ką reikia žinoti apie SEO?”18 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis„Graži ir ta galinga”.
21 d. 10 val. „EduMint” mokymai„Rašymas socialiniuose tinkluose” (Akvilė Kavaliauskaitė).
22 d. 12 val. Lietuvos architektų rūmų kursai„Miestų morfologija: tradicija ir perspektyva”. 17 val.
LiMA seminaras „Vartotojo elgsena: kokią reikšmę
rinkodaroje turi emocijos?”
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”.

KKKC PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2

KETVIRTADIENIS, KOVO 21 D.

ssKlaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus

Šviesos g. 3

Liepų g. 16, Centrinis paštas

17 d. 12 val. Teatro salėje jaunimo teatro „Be durų”
nuotykių spektaklis vaikams „Smaragdo miesto
burtininkas”.
18 d. 17 val. Didžiojoje salėje Klaipėdos m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų koncertas„Vaikų muzikinės išdaigos”.
21 d. 19 val. Teatro salėje Klaipėdos pilies teatro P.
Notte komedija„Dvi poniutės į Šiaurės pusę”.
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”.

Parodos

ssDramos teatro Mažojoje salėje (Teatro g. 2) Gytis ir Evelina Šimelioniai su styginių
kvartetu „Q art”. Koncerte skambės visiems
žinomos melodijos iš filmų „Šindlerio sąrašas”,
„Karibų piratai”, „Kalifornijos svajos” ir „Mulen
Ružas”. Muzika kiekvieno skoniui ir poreikiui. Ne
tik pačios žinomiausios, bet ir mėgstamiausios
dainos, kruopščiai atrinktos pačių atlikėjų, paliks
puikių įspūdžių kiekvienam klausytojui. Negana
to, kad išgirsite puikių muzikos kūrinių, aktoriai
Evelina ir Gytis pažada, kad šiame koncerte
netrūks ir vaidybinių elementų, kad muzika dar
stipriau paveiktų ir klausytojams būtų įdomiau
nusikelti į jau seniai užmirštus ar dar nematytus
filmus. „Q art” styginių kvarteto nariai: Teodora Morta Staigė, Sandra Mamina, Edvinas Kaziukaitis
ir Gabrielė Bajorūnienė.

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS
KLAIPĖDOS PADALINYS

KLAIPĖDOS KARILIONAS

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

19 d. 18 val. Edukacinėje erdvėje pažinimo vakaras
„Kas aš esu?” Registracija el. paštu erdve@klavb.lt
arba tel. (8 46) 412 532.
19 ir 26 d. 17 val. Edukacinėje erdvėje 2 dienų popierinių lesyklėlių dirbtuvės šeimoms ir suaugusiems.
Registracija el. paštu erdve@klavb.lt arba telefonu (8
46) 412 532.
26 d. 17.15 val. Vokiškų leidinių bibliotekoje, III
aukšte, Vokiečių kalbos ir kultūros mylėtojų klubo
susitikimas.
29 d. 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).

TREČIADIENIS, KOVO 20 D.

Veikia personalinė Andriaus Seselsko piešinių paroda „Sielos sodai” (iki 03 28).

16 d. 17 val. miuziklas„Baltican Carmen Show”.
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. meno grupės„Baltarusiai” koncertas.

„KULTŪROS FABRIKAS”

17 d. 12 val. spektaklis vaikams „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė”.
23 d. 12 val. „Coliukė”.
24 d. 11 ir 12 val. ciklo „Miego pagalvėlės - sapnų
pasakėlės” 2 d.„Sapnų pasakėlė - vandenynas”.

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

Kiti renginiai

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

fojė 18.30 val. styginių kvar-

teto „Mettis” koncertas „Mettis ir kompanija”. Nuo pat
pirmųjų pasirodymų scenoje
2011 metais šis ambicingas
jaunimo kolektyvas buvo
pripažintas vienu perspektyviausiųjų Lietuvos ansamblių. Per praėjusius metus
žymiai patobulėję kvarteto
profesiniai įgūdžiai, sukaupta
patirtis dalyvaujant tarptautiniuose konkursuose ir meistriškumo kursuose pavertė jį patraukliu scenos partneriu pripažintiems
solistams. Koncerte „Mettis ir kompanija” skambės Philipo Glasso, Josepho Haydno ir Liudvigo
van Bethoveno kvartetai.

29 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje komedija
„Rasos 2! Šventė tęsiasi”.
ŠEIKO ŠOKIO TEATRAS

Teatro svečiai

12 val. jaunimo teatro „Be durų”
nuotykių spektaklis vaikams
„Smaragdo miesto burtininkas”,
rež. Angelė Juškevičienė. Tai
spektaklis apie vienoje Kanzaso
dykvietėje gyvenusią mergaitę
Elę. Vieną dieną pakilęs baisus viesulas sugriovė mergaitės
namus, o ją pačią nunešė į stebuklingą Kramtukų šalį. Čia Elė
sutiko gerąją burtininkę Vinilą,
kuri jai padovanojo stebuklingas
sidabrines kurpaites, kurios turėjo padėti sugrįžti į tėviškę pas
mamą ir tėtį. Tačiau tai nebuvo
taip paprasta... Spektaklyje daug spalvingų personažų, gražios muzikos ir įmantrių šokių. Tai
scenoje atgimusi pasaka, kuri didelius ir mažus veda į nuostabų fantazijos pasaulį.

ANTRADIENIS, KOVO 19 D.

laisvalaikio gidas
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
IMANUELIO KANTO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Viešoji biblioteka, Turgaus g. 8

21 d. 17 val. paskaita „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų dinastiniai ryšiai: vedybinės
politikos kryptys”.
Laukininkų biblioteka, Laukininkų g. 42

Kiekvieną kovo mėnesio trečiadienį 17 val.
šiaudelių pynimo pamokos. Mokytoja V. Činskienė.
„Karlskronos” biblioteka, Laukininkų g. 50

Kiekvieną antradienį 15 val. Šešėlių teatro dirbtuvės su pasakų personažais 6-10 m. vaikams.
Vaikų skyrius, Danės g. 7

Kovo-gegužės mėn. kūrybinės-edukacinės programos užsiėmimai ikimokyklinio / pradinio ugdymo
vaikų grupėms „Su vėju per Lietuvą!” Registruotis tel.
(8 46) 314719.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

18 d. 16 val. literatūriniai skaitymai „T. Ševčenka ir
mes”.
20 d. 17 val. literatūrinis-muzikinis vakaras, skirtas
Tarptautinei poezijos dienai.
21 d. 16 val. Klaipėdos vokiečių bendrijos rengiama
ekskursija po Klaipėdos senamiestį. Susitikime prie
Senojo turgaus automobilių stovėjimo aikštelės. Trukmė apie 2 val. Būtina registruotis el. p. info@sdh.lt.
22-24 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.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

16-27 d. 16 val. Edukacinėje erdvėje (H. Manto g.
9A) paskaita-diskusija „Tai, ko noriu paklausti psichologo”.

16 d. 15 val. Karalienės Luizės trio koncertas. Dalyvauja: A. Vaitkutė (fortepijonas, Lietuva), L. M. Songailė (smuikas, Lietuva), E. Bandeniece (violončelė,
Latvija).
Veikia Vladimiro Sušilovo jubiliejinė paroda „Natiurmortai” (iki 03 31).

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

„Kamčiatkos meškos. Gyvenimo pradžia” (dokumentika, V) - 10.20, 14.15 val.
„Kurskas” (istorinis veiksmo, N-13) - 15.50, 20.50
val.
„Nauji Aladino nuotykiai” (komedija, N-7) - 11.55
val.		
„Kolibrio projektas” (trileris, N-16) - 21.50 val.
„Valkirija” (originalo k., tiesioginės premjeros transliacijos iš Niujorko metropolitano operos įrašas, HDLIVE, trukmė 4.55 val.) - 04 09 d. 18 val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kinasarlekinas.lt

16 d. 13.45 val. „Kaip prisijaukinti slibiną 3”
(animacinė nuotykių komedija, V). 16 val.„Kino pavasario” filmų pristatymas Klaipėdoje. 18 val.
„100 daiktų ir nieko daugiau” (komedija, N-16).
20.10 val. „3 dienos Kibrone” (drama, N-13).
17 d. 14.40 val. „Kamčiatkos meškos. Gyvenimo pradžia” (dokumentika, V). 16 val. „Kelionės
namo” (meninė dokumentika, N-7). 18 val. „Žalgirio mūšis” (dokumentika, N-7). 19.45 val. „Nes ji
yra moteris” (biografinė drama, N-13).
18 d. 19 val. „100 daiktų ir nieko daugiau” (komedija, N-16).
19 d. 18.30 val. „Kelionės namo” (meninė dokumentika, N-7).

PENKTADIENIS, KOVO 22 D.

ssDramos teatro Kamerinėje salėje 18.30 val. P. U. Enquist psichologinė drama „Lūšies valanda”. Tai spektaklis apie bendražmogiškas vertybes ir ydas:
susvetimėjimą, fariziejišką
apsimestinę dorą, gvildenama
nusikaltimo ir nuodėmės problema. Tai vieno vaikinuko,
uždaryto į psichiatrinę ligoninę už dvigubą žmogžudystę,
istorija. Ją jis pasakoja dviem
nepriekaištingai normalioms
moterims, o kartkartėmis ir
vienam labai supratingam
katinui. Ir po jo pasakojimo
viena tų itin normalių moterų
ima ir įtiki, jog „Dievas gali būti
rusvas katinas, o meilė - senelio namai”…

ssŽvejų rūmų Didžiojoje salėje 19 val. F. Wildhorno miuziklas „Boni ir Klaidas”. Miuziklas

nukelia į Didžiosios depresijos metus, kai niekam
nežinomo mažo miestelio gyventojai Boni Parker
ir Klaidas Berou tampa žymiausiais Vakarų Teksaso
herojais ir Teksaso teisėsaugos košmaru. 2009
m. kompozitorius Frankas Wildhornas (sukūręs
miuziklus „Džekilas ir Haidas“, „Drakula“, „Pilietinis
karas“) drauge su dainų tekstų autoriumi Donu
Blacku ir libreto autoriumi Ivanu Menchellu perkėlė šią legendą į Brodvėjaus sceną. Tragiška ir
jaudinanti meilės, nusikaltimų ir nuotykių istorija,
prikausčiusi visos Amerikos dėmesį, miuzikle virtuoziškai pasakojama per bliuzo, roko elementų
ir gospelo muzikos sintezę. Pagrindinių herojų
desperatiškas noras pelnyti visuomenės dėmesį ir
greitai išgarsėti taip pat yra tarsi aliuzija į šiuolaikinio pasaulio demonstravimosi kultą socialiniuose
tinkluose, nepaisant moralės normų ir ribų.

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

22 d. 19 val. Samba Touré (Malis).
23 d. 19 val. spektaklis„Ferdinandas Brunas”.

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” ir Eltos archyvo nuotr.

