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ŠEŠTADIENIS, BIRŽELIO 8 D.

ssDramos teatro Kamerinėje salėje (Teatro g. 2) 15 val. Jaken Turkovski (Lenkija) monos-

pektaklis su vaizdo projekcijomis „Margaretė”.
Spektaklyje jo sumanytojas ir atlikėjas pasakoja,
kaip pagautas smalsumo įsigijo 64 filmo juostų
rinkinį, priklausiusį nepažįstamam žmogui,
gyvenusiam su Rytų Vokietija besiribojančiame
regione. Autoriaus susižavėjimas estetiniais seno
filmo kadrų aspektais ir sentimentalia kelione
atgal į komunizmo laikus paskatino jį atsiversti
ir iš naujo panaudoti šią originalią medžiagą.
Filmo juostos tapo apmąstymu apie tai, kaip mes
išsaugome prisiminimus, ir paskatino tyrinėti
jose užfiksuotų žmonių gyvenimus. Tokiu būdu
tai tapo temos atspindžiu, kaip mes fiksuojame
prisiminimus ir suasmenintai pažvelgiame į individualias asmenybes, šiuo atveju į žmogų, kuris paliko savo pėdsaką celiulioidinėse juostose.

PIRMADIENIS, BIRŽELIO 10 D.

ssSimono Dacho namuose (Jūros g. 7)

Vokiečių kultūros dienos: 13.30 val. kino filmo
„Parduotas vaikis” peržiūra vokiečių kalba su
lietuviškais subtitrais. Tai socialinės kritikos
drama, pasakojanti apie iki šiol negvildentus
šalies istorijos puslapius: iki XX a. vidurio
Šveicarijoje gyvavusią įvaikinimo formą, kai
vargingų šeimų atžalos arba našlaičiai buvo
viešai parduodami įtėviams, dažniausiai - ūkio
darbams atlikti, neišvengiant vaikų ir paauglių
išnaudojimo bei žeminimo. Per devynias savaites nuo premjeros gimtojoje šalyje „Parduotas
vaikis” tapo žiūrimiausiu visų laikų šveicarišku filmu. Filmas apdovanotas Šveicarijoje ir Vokietijoje
daugeliu prizų.

ssDramos teatro Didžiojoje salėje 18.30 val. „Faso Danse Theatre” (Belgija) šokio ir muzikos
spektaklis „Kirina”. Pasitelkęs savo afrikietišką kilmę ir
apmąstymus apie šiuolaikinį pasaulį, choreografas
ir režisierius Serge Aimé Coulibaly sukūrė „Kiriną” pasakojimą apie šiuolaikinę globalizuoto pasaulio
kasdienybę. „Kirina” nėra Vakarų Afrikos istorijos įvykio perpasakojimas. Tikrasis epas buvo tik įkvėpimas
sukurti spektaklį. „Kirina” - tai ne Afrikos artistų pasirodymas, pasakojantis apie Afriką, o pasaulio piliečių
pasakojimas - choreografas kuria drauge su artistiškais
komandos nariais, (ne)turinčiais afrikietiškų šaknų, kuriuos įkvėpė globalėjanti šių dienų tikrovė. Veikiamas
šių įkvėpimo šaltinių, A. Coulibaly sukūrė spektaklį
apie judančius žmones, įvykius, nuspalvinančius ir
kreipiančius žmonių judėjimą, jų įtaką visuomenei. „Kirina” - pritrenkiantis spektaklis, kuriame
susilieja ritualinis ir jaudinantis šokis. Tai - impulsyvi muzika ir užburiantis pasakojimas.

ANTRADIENIS, BIRŽELIO 11 D.

ssŠiauriniame rage (Danės g. 1)

18 val. Šeiko šokio teatro šokio spektaklis-istorinė ekskursija „Šachas Prūsijai.
Luizė Mėmelyje”. Tai ekskursija Klaipėdos vietomis, kuriomis prieš 200 metų
vaikščiojo karalienė Luizė ir Prūsijos
karališkasis dvaras, bėgdami iš Berlyno
nuo Napoleono kariuomenės. Ausinėse
skambant istoriniam ir sykiu grožiniam
tekstui, šiuolaikiškai dekonstruotai ano
laikmečio muzikai, miesto garsams ir
lydint penkioms šokėjoms, įkūnijančioms karalienę, žiūrovas pasijunta
tarsi herojus istoriniame filme, kuriame
susilieja šiuolaikinės Klaipėdos pulsas ir
senojo Mėmelio alsavimas. Girdėdamas
ištraukas iš karalienės ir dvariškių laiškų
bei dienoraščių, tampa jos aplinkos liudytoju, o Luizės mėgta violončelės muzika ir lakoniškas judesys miesto erdvėse sukuria magišką
patirtį. Šokio spektaklis-istorinė ekskursija skirta ieškantiems poetiškos, asmeniškai paliečiančios,
netradicinės meno raiškos, besidomintiems Klaipėdos istorija.

TREČIADIENIS, BIRŽELIO 12 D.

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 12 ir 18.30 val.
edukacinė programa 5-11 metų vaikams „Karlsono mokyklėlė”. Švedijos sostinėje Stokholme, ant daugiabučio
namo stogo, už kamino stovi mažas namelis. Jame gyvena „gražus, protingas ir gerai įmitęs vyrukas pačiame
jėgų žydėjime” vardu Karlsonas. Apie jį savo knygelėse
pasakojo rašytoja Astrida Lindgren, gyvenusi kaimynystėje ir turbūt ne kartą jį sutikusi pasivaikščiojimų
metu. Šis nenuorama, kuris niekaip nenori suaugti,
labiausiai mėgsta išdykauti. Su juo niekada nebūna
nuobodu, jo galva nuolat pilna įvairiausių idėjų. Štai
dabar jis nusprendė mokytis groti trimitu. Ir ne tik
trimitu, o visais variniais pučiamaisiais instrumentais
iš karto! Ir ne tik pats mokytis, bet ir kitus pamokyti!
Kaip jam pavyks įgyvendinti savo sumanymus, pamatysite apsilankę „Karlsono mokyklėlėje”. Nauja
KKS edukacinė programa laukia smalsiausių vaikų. Joje bus galimybė sutikti ne tik Karlsoną, kurio
vaidmenį kurs aktorius Aurelijus Liškauskas, bet ir Klaipėdos brass kvintetą. Renginį režisuoja Nerijus Gedminas, pats jame kuriantis mokytojo vaidmenį. Tai bus linksmas muzikinis užsiėmimas,
kuriame netrūks netikėtumų ir išdaigų.
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KLAIPĖDOJE

Teatrai
APEIRONO TEATRAS
Turgaus g. 16 / Tiltų g. 12

17 d. 11 val. teatrinės dirbtuvės „Dialogas”.
„DOMINO” TEATRAS
15 d. 20 val. Palangos koncertų salėje nuotykių
komedija „Įeiti draudžiama”.
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

III tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM”:
8 ir 9 d. 15 val. Kamerinėje salėje Jaken Turkovski (Lenkija) monospektaklis su vaizdo projekcijomis „Margaretė”.
10 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje „Faso Danse
Theatre” (Belgija) šokio ir muzikos spektaklis
„Kirina”.
12 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje „Haddangse
Theatre” (Pietų Korėja) spektaklis „Anuomet”.
13 d. 18.30 val. Mažojoje salėje „Spitfire Company” (Čekija) fizinis teatras „Antiwords”.

14 d. 18 val. Parko estradoje prie Klaipėdos koncertų salės minėjimas ir koncertas Gedulo ir vilties
dienai. Dalyvauja:Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Klaipėdos miesto politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Atminties gaida”, senjorų klubo
„Bangelė” mišrus choras ir pagyvenusių žmonių
mišrus choras „Alna”.
16 d. 14 val. Didžiojoje salėje Žemaitijos regiono
tremties ir rezistencijos dainų festivalis „Ant marių
kranto”. Dalyvauja: mišrūs chorai iš Gargždų, Kretingos, Mažeikių, Tauragės, Telšių ir Klaipėdos.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

24 d. 14 val. Antrosios Melnragės neįgaliųjų
paplūdimyje „Joninės prie jūros”. Šventės programoje: senjorų dainos, šokiai ir žaidimai, papročiai,
paparčio žiedo ieškojimas, vainikai Janinoms ir
Jonams, prizai, vainikų plukdymas.
Veikia vaikų piešinių paroda „Puokštė mamai”.
„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

9 d. 17 val. miuziklas „Muzikos garsai”.
14 d. 10 val. „LiMA DAY Klaipėda’19”: Marketingas, kuris padeda parduoti!
21 ir 22 d. 16 val. projekto „The Power of Us” kūrybinis maratonas.
„ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10,
www.svyturioarena.lt, Tiketa.lt, „Bilietai.LT”

15 d. 18.30 val. Mažojoje salėje „Chorea” teatro
aktorių dirbtuvių „Meistriškumo klasė” pristatymas.
16 d. 17 val. Didžiojoje salėje festivalio uždarymo koncertas. Gros: Dhafer Youssef, Eivind Aarset,
Raffaele Casarano, Stephane Edouard.
ŠEIKO ŠOKIO TEATRAS
www.padidapifish.lt,
padidapifish@gmail.com, bilietai www.tiketa.lt

11, 28 d. 18 val. ir 29 d. 13 val. Šiauriniame
rage (Danės g. 1) šokio spektaklis-istorinė ekskursija „Šachas Prūsijai. Luizė Mėmelyje”.
16 d. 18 val., 18 d. 18 ir 20 val. šokio ir garso
spektaklis-ekskursija po septynių senosios Klaipėdos bažnyčių vietas „Keliaujančios bažnyčios.
Klaipėda tranzit Memel”. Pradžia Klaipėdos piliavietės aikštėje (Priešpilio g. 2).

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.

12 d. 12 ir 18.30 val. edukacinė programa 5-11
metų vaikams „Karlsono mokyklėlė”.
19 d. 18.30 val. „Saulėlydžio serenada”. Dalyvauja: Klaipėdos kamerinis orkestras, Justina
Gringytė (mecosopranas). Programa: Ottorino
Respighi, Edward Elgar, Benjamin Britten, Balys
Dvarionas.
I a. fojė eksponuojama dailininko Simo Žaltausko tapybos darbų, kurie buvo nutapyti Tarptautinio Klaipėdos violončelės festivalio
metu, paroda.
Kiti renginiai

8 d. 11, 17 ir 19 val. koncertas „Nakties stebuklas”. Dalyvauja: Klaipėdos, Gargždų, Kretingos,
Palangos „Yamaha” muzikos mokyklos mokiniai.
Svečiai: Kretingos pranciškonų gimnazijos sportinių šokių studijos „Ritmas” šokėjai.
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 iki 09 01 nedirbs

8 d. 11 val. tarptautinis vaikų ir jaunimo šokio
konkursas „Coda 2019”.

13 d. 19 val. atranka į Europos rankinio čempionatą: Lietuva - Prancūzija.
15 d. 19 val. šokių festivalis „Lithuanian Open
2019”.
23 d. 10 val. Baltijos taurė 2019.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

23 d. Danės skvere 11 val. Joninių jomarkas: 15
val. edukacijos, susitikimai su žolininkais. 20 val.
Joninių šventė.
Veikia jubiliejinė tautodailininkės Margaritos
Macijauskienės šiaudinių sodų paroda „Džiazuojantys sodai”. Vakaro metu sodai suksis
pagal improvizacijų meistro, džiazo pianisto Sauliaus Šiaučiulio muziką (veiks iki 09 27).
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

10 d. 13.30 val. Simono Dacho namuose (Jūros
g. 7) Vokiečių kultūros dienos. Kino filmo „Parduotas vaikis” (istorinė drama, 2011 m., 103 min.,
Šveicarija / Vokietija) peržiūra vokiečių kalba su
lietuviškais subtitrais.
11 d. 13.30 val. Simono Dacho namuose (Jūros
g. 7) Vokiečių kultūros dienos. Kino filmo „Saugių
sistemų nėra” (trileris, 2014 m., 105 min., N-13,
Vokietija) peržiūra vokiečių kalba su lietuviškais
subtitrais. 16 val. Vokiečių kultūros dienos. Ekskursija „Pasivaikščiojimas po istorinį Klaipėdos
naujamiestį”. Trukmė apie 1,5 val. Susitikimo vieta
- prie paminklo Kristijonui Donelaičiui, Liepų g.
Registracija info@sdh.lt.
14 d. 15 val. rusų dailininkų, gyvenančių Lietuvoje, parodos „Rusų vernisažas” atidarymas.
16 val. renginys „Karo vaikai”, skirtas 75-osioms
Baltarusijos išvadavimo metinėms atminti (veiks
iki 07 11).
18 d. 16 val. renginys „Ukrainiečių kalendorius.
Žmonės ir įvykiai”.
23 d. 18 val. baltarusių bendrija „Krynica” kviečia
visus klaipėdiečius ir miesto svečius į šventę„Ivana
Kupala”. Vieta: turistinė Gervaičių sodyba, Gedminų k., Dovilai. Autobusas išvyksta nuo Vingio g. 23
17 val.
27 d. 17 val. literatūrinis-muzikinis vakaras. Organizatorius - Klaipėdos literatų klubas „Aplinka”.
Veikia Arturo Martirosiano tapybos darbų
paroda, skirta Armėnijos nepriklausomybės
dienai (iki 06 13).
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
IMANUELIO KANTO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

13 d. 17 val. Elenos Karnauskaitės kūrybos vakaras ir naujos poezijos knygos „Miegančios chimeros” pristatymas.

21 d. 17 val. atidaroma fotografo Sorin Onisor
paroda „Amžinasis Rumunijos kaimo grožis”
(veiks iki 07 05).
Veikia Rasos Šimkutės ir Viktorijos Petrauskienės jungtinė tapybos paroda „Tarp vandenų”
(veiks iki 06 20).
Girulių padalinys, Šlaito g. 10A

12 d. 18 val. kultūrinių renginių ciklo „Pėdink į Girulius” atidarymas - Lietuvos kariuomenės Karinių
jūrų pajėgų orkestro koncertas.
Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

18 d. 17 val. penktoji edukacijų ciklo „Būties riešutėliai” paskaita „Kostiumas - kelias į širdį ir karjerą”.
Vaikų centras „Gerviukas”, Taikos pr. 81A

20 ir 27 d. 14 val. atviras kūrybinės dirbtuves su
3D modeliavimu / spausdinimu ir „Lego” robotų
konstravimu / programavimu. Užsiėmimai tinka
mokyklinio amžiaus vaikams (6-12). Mažesni vaikučiai laukiami su tėveliais. Informacijos tel. (8 46)
344604.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

10-19 d. 13 val. robotikos dirbtuvės 8-11 metų
vaikams: nuo birželio 10 d. pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį 5 dienų kūrybinės robotikos
dirbtuvės. Vaikų laukia linksma pažintis su „Lego
Education WeDO 2.0” robotais, jų konstravimas ir
programavimas. Registracija e. p. erdve@klavb.lt
arba tel. (8 46) 412532.
18 d. 16.30 val. Renginių salėje knygos „Luizianos
paslaptis. Kaip išgelbėti užburtąjį orkestrą?” pristatymas.
28 d. 18 val. Gerlacho palėpėje Lutzo Seilerio
romano „Kruzas” pristatymas. Renginį moderuos
rašytojas Laurynas Katkus.
Galerijoje 13L veikia Jono Tučkaus fotografijų paroda „Pakeleiviai”.
KLAIPĖDOS „VARPO” GIMNAZIJA
Budelkiemio g. 7

8 d. 12 val. anoniminių alkoholikų bendruomenės
„Prošvaistė” atviras susirinkimas 16 m. įkūrimo sukakčiai paminėti. Tel. pasiteirauti: 8 610 85 978.
SENDVARIO PROGIMNAZIJOS STADIONAS
Tilžės g. 39

Pirmadieniais ir trečiadieniais 18 val. bendruomenių mankštos.
MARTYNO MAŽVYDO
PROGIMNAZIJOS STADIONAS
Baltijos pr. 53

Pirmadieniais ir trečiadieniais 19.30 val. bendruomenių mankštos.
KRUIZINIŲ LAIVŲ TERMINALAS
Pilies g. 4

8 d. XXV Klaipėdos pilies džiazo festivalis.

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

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
BOTANIKOS SODAS
Kretingos g. 92, tel. 398833, 398832,
www.ku.lt/botanikos-sodas

Veikia fotografijų paroda, kuri yra tarptautinio
socialinio projekto „Ypatingas grožis” dalis
(iki 06 21).
Botanikos sodas kviečia lankytojus pasigėrėti gamtos grožiu. Apsilankyti galite: I-VII 8-20 val.
KKKC PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2

Veikia parodos: Lietuvos tapybos meno projekto „Rekomendacija” ir KKKC meno rezidentūros projekto „Istorija ateičiai” (iki 06 23).
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.).
RŪTŲ GALERIJA

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

Veikia XVI tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Slavų šaltinis” darbų paroda (veiks iki
07 07).

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

„Iksmenai. Tamsusis Feniksas” (premjera,
fantastinis veiksmo, N-13) - 10.40, 13.15, 15.50,
18.40, 21.20 (nevyks 13 d.), 21.40 (vyks 13 d.) val.
Naktinis „Laluna” kino seansas - 8 d. 23.59 val.
„Rocketman” (premjera, biografinė drama, N-16)
- 13.35, 16.15, 18.20, 20.30 (nevyks 13 d.), 21.30
(vyks 13 d.) val. Naktinis „Laluna” kino seansas - 8
d. 23.10 val.
„Nuodinga rožė” (premjera, trileris, N-16) 19.20, 21.50 val. Naktinis „Laluna” kino seansas - 8
d. 23.55 val.
„Take That: Greatest Hits Live” (filmas koncertas, N-13) - 8 d. 21 val.
„Cosmopolitan” premjera: „Afera” (komedija,
N-13) - 12 d. 18.10 val.
LNK kino startas: „Vyrai juodais drabužiais: pasaulinė grėsmė” (komedija, N-13) - 13 d. 18.30
val.
Vasaros akcija vaikams: „Monstrų viešbutis 3:
atostogos” (animacinis, V, dubl. liet) - 10.20 val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kinasarlekinas.lt

12 d. 21 val. prancūzų režisieriaus Roberto Enrico
filmo „Nuotykių ieškotojai” (1967 m., Prancūzija, 110 min.) peržiūra.

PALANGOJE

„Antiwords”, rež. Petr Boháč.
Spektaklis įkvėptas Čekijos
prezidento, rašytojo Václavo
Havelo kūrybos, o ypač jo
pjesės „Audiencija” ir jos legendinio „samizdato” garso
įrašo (1978), kuriame Vaneko vaidmenį įskaitė pats
Vaclavas Havelas, taip pat
legendinės jos adaptacijos
kine, kur aludario vaidmenį
atliko aktorius Landovský,
gebantis išmaukti devynias
pintas alaus. Ar aktorės,
trapios ir žavios Ludmila Rašilovová ir Michaela
Hradecká, pranoks jo legendą? Kas atsitinka, kai
aludaris ir persekiojamas
politikas, kitas paties Václavo Havelo „aš”, susitinka scenoje? Dvi aktorės, tikro čekiško alaus dėžė,
didžiulės kaukės ir absurdo humoras. Spektaklis pelnė didžiulį pasisekimą Berlyne, Prahoje, Milane,
Florencijoje, Vašingtone, Niujorke, Londone, Pekine, Osle, Seule, Edinburge.

ssKlaipėdos m. savivaldybės I. Kanto

PALANGOS KONCERTŲ SALĖ
21 d. 19 val. fortepijono virtuozo Peter Bence
koncertas.

NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA

8 d. 19 val. komedija „Urvinis žmogus”. Vaidina
Giedrius Savickas.
15 d. 19 val. svingo karalienių „The Ditties” koncertas.

Veikia Silvijos Drebickaitės tapybos paroda
„Pėdsakai laike” (iki 06 13).

KETVIRTADIENIS, BIRŽELIO 13 D.

ssDramos teatro Mažojoje salėje 18.30 val. „Spitfire Company” (Čekija) fizinis teatras

viešosios bibliotekos Meno skyriuje

Vytauto g. 43

Veikia muzikuojančio dailininko Viktoro Paukštelio tapybos darbų paroda „Ornitologo sapnas”,
skirta 25-ajam Klaipėdos pilies džiazo festivaliui
(iki 07 04).
„Herkaus galerija”, Herkaus Manto g. 22, II a.

ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) 21 val. kino klubas „8 1/2”: prancūzų režisieriaus Roberto
Enrico filmo „Nuotykių ieškotojai” (1967 m., Prancūzija, 110 min.) peržiūra. Tai intriguojanti istorija
apie du draugus (vaidina legendiniai Alenas Delonas, Lino Ventura) - romantiškus nuotykių ieškotojus. Išgirdę apie netoli Kongo krantų sudužusį lėktuvą, kuriame paslėpti turtai, jie išsiruošia į
kupiną pavojų turtų paiešką. Dar vienas kino nuotykis, kuris laukia kino mylėtojų - Joana Šimkus,
lietuvių kilmės Holivudo aktorė, puikiai suvaidinusi jaunos menininkės vaidmenį, įsitraukusios į
šią pavojingą draugų avantiūrą. Žavingų aktorių trijulė, puikūs saulėti Pietų Prancūzijos vaizdai,
jachtos, pilys ir jų katakombos, kuriuose už kiekvieno kampo tyko pavojai ir persekiotojai, nepaliks
žiūrovų abejingų... Jų lauks ir kiti siurprizai.

Muziejai

KINO KLUBAS „8 1/2”

BAROTI GALERIJA

„Anuomet”, rež. SiJoong
Yoon. Pjesės motyvas iš tiesų 1931 m. Busane
įvykusi žmogžudystė
- kelia klausimą apie
žmogiškų geidulių ir
godumo galią. Pasak
spaudos, „šis spektaklis
- tikras detektyvinis romanas”, jo išraiškos forma primena nebyliojo
kino techniką, tų laikų
populiariosios kultūros
stilistiką. Pjesės poveikį
stiprina ryški aktorių
vaidyba. Spektaklyje susilieja teatras ir kino raiškos formos, ketvirtojo
dešimtmečio vaidybos
bruožai. Žiūrovai tarsi
detektyvai šio spektaklio metu gali pasinerti į tiesos ieškojimą ir paslapties atskleidimą. Tai pjesė, kurioje balansuojama
ant ribos tarp „obuolio” ir „obuolio atvaizdo”.

Veikia Edvardo Malinausko tapybos darbų paroda „Gyvename prie Baltijos” (iki 06 21).

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

Aukštoji g. 12

ssDramos teatro Didžiojoje salėje 18.30 val. „Haddangse Theatre” (Pietų Korėja) spektaklis

Danės g. 9

8 d. 18.30 val. „Pasiutusi meilė” (drama, N-7).
20.10 val. „Rocketman” (biografinė drama,
N-13).
9 d. 13.40 val. „Rocketman (biografinė drama,
N-13). 18.50 val. „Pasiutusi meilė” (drama, N-7).

Veikia Vlado Balsio paroda „Pusė parodos”
(veiks iki 07 12).

"Vakarų ekspresas" 13

(J. Janonio g. 9) 17 val. Elenos Karnauskaitės
kūrybos vakaras ir naujos poezijos knygos
„Miegančios chimeros” pristatymas. Poetės
eilėraščius skaitys Edita Miravičiūtė ir Jonas
Baltokas. Elenos Karnauskaitės kūrybos
bruožus apžvelgs literatūros kritikas Marijus
Šidlauskas.

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

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” ir Eltos archyvo nuotr.

