21

=2;8A.162;6@/6? 296<&

PRAMOGOS
Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt.

KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ
MUZIEJAUS KIEMELIS
Klaipėdos kariliono festivalis
Birželio 24 d. 12 val. – „Vidudienio varpai“.
Varpų muzikos tiltas tarp Klaipėdos ir Kauno
(tiesioginė transliacija internetu). K.Kačinskas,
S.Žilevičius (Klaipėdos karilionas). J.Vilnonis
(Kauno karilionas). Nemokamai. 15 val. –
„Popietės varpai“. L.Romboutas (karilionas, Belgija). Nemokamai. 18 val. – „Vakaro
varpai“. M.Kazimierczakas (karilionas, Lenkija). Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno
vadovas M.Bačkus. I.Spalinskaitė-Kurienė,
T.Kulikauskas, A.Rekašius, V.Matijošaitis,
L.Budzinauskas (mušamieji). Dirigentas
M.Staškus. Nemokamai. 21 val. – „Nakties
varpai“. B. van der Linde (karilionas, Nyderlandai). Klaipėdos brass kvintetas: S.Petrulis
(meno vadovas, trimitas), A.Maknavičius (trimitas), M.Paškauskas (valtorna), E.Bružas
(trombonas), V.Liasis (tūba). Palangos miesto
pučiamųjų orkestras „Palangos orkestras“.
Meno vadovas ir dirigentas V.Rekašius. Dirigentas E.Miknius. Nemokamai.
Festivalio koncertus veda R.Vildžiūnienė.

KLAIPĖDOS
CENTRINIS PAŠTAS
(Liepų g. 16)
Birželio 21 d. 17 ir 18 val. – ekskursijos į Klaipėdos kariliono bokštą. Dalyvaus karilionininkai K.Kačinskas, S.Žilevičius.
Bilieto kaina 3 Eur, ikimokyklinio amžiaus
vaikams, moksleiviams, studentams, senjorams, neįgaliesiems – 1,50 Eur. Išankstinė vietų ekskursijoms rezervacija tel. 393
962. Bilietus galima įsigyti Klaipėdos koncertų salės kasoje. Dalyvių skaičius grupėje
ribotas – 20 asmenų. Esant pageidavimui
organizuojamos papildomos ekskursijos.
Kasos tel. 410 566.

ŽVEJŲ RŪMAI
(Taikos pr. 70)
I a. fojė veikia fotograﬁjų paroda „Dvidešimt
„Šermukšnio“akimirkų“.
XX TARPTAUTINIS GATVĖS TEATRŲ
FESTIVALIS „ŠERMUKŠNIS“
Liepos 5 d. 19-24 val. Teatro aikštėje – Adrian
Schvarzstein (Ispanija) „Žaliasis žmogus“;
Teatras „Mimo“ (Lenkija) „Komediantai;
La Industrial Teatrera (Ispanija) „Išmesti į
krantą“; „Compagnie Bilbobassov (Prancūzija) „Polar“; „Les Commandos Percu“
(Prancūzija) „Ugnies koncertas“.
Liepos 6 d. 11–13 val. Karlskronos skvere –
klounų teatro studija „Dulidu“ (Lietuva),
edukacinės klounados dirbtuvėlės; 13 val.
Teatro aikštėje – „Bram Graaﬂand“ (Nyderlandai) „Virtuvės princas“; 16–20 val. Teatro
aikštėje – „Šv. Genezijaus trupė“ (Lietuva)
„Kelionė per Europą į Klaipėdą“; „La Industrial Teatrera“ (Ispanija) „Išmesti į krantą“;
Bram Graafland (Nyderlandai) „Virtuvės
princas“; Šarka-Mockūnas-Milašius-Gurskas
(Lietuva) „Kauksmai ir kaukai“; 22.30 val.
Klaipėdos piliavietėje – „Ondadurto Teatro“
(Italija) „Felliniana“.
Liepos 7 d. 13–15 val. Karlskronos skvere –
Edukacinės teatro kaukių dirbtuvėlės dailės
studijoje „Guboja“; 15 val. Karlskronos skvere
– pantomimos teatras „A“ (Lietuva), improvizacijos su vaikais „Spalvoti akmenukai“;
19–23 val. Teatro aikštėje – Bram Graaﬂand
(Nyderlandai) „Virtuvės princas“; Adrian
Schvarzstein (Ispanija) „Žaliasis žmogus“;
Teatras „Mimo“ (Lenkija) „Nebyliame kine“;
„Mr. Pejo’s Wandering Dolls“ (Rusijos Federacija) „Bestiary“; „Compagnie Bilbobasso“
(Prancūzija) „Polar“.
Visi festivalio renginiai nemokami.
Rugsėjo 23, 24 d. 19 val. Teatro salėje – Klaipėdos pilies teatro premjera. K.Klimovsky
šiandienos istorija „Našlė, neūžauga, ruonis
ir kiti“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 7,50 Eur.
Bilietus platina Tiketa.lt ir Teatrai.lt.

Spalio 13 d. 20 val. Didžiojoje salėje – Sankt
Peterburgo baleto žvaigždės. Majai Pliseckajai skirtas baleto vakaras. Bilieto kaina 16–46
Eur. Bilietus platina Bilietai.lt.
Spalio 22 d. 18 val. Didžiojoje salėje – Maskvos teatras „Lenkom“. E.Asu komedija „Amerikietiški kalneliai“ (N16). Rež. L.Truškinas.
Bilieto kaina 26–56 Eur. Bilietus platina
Bilietai.lt.
Spalio 29 d. 19 val. Didžiojoje salėje – Ana
Ardova ir Michailas Policeimaka. V.Zaikino
lyrinė komedija „Paskutinis aukštas“ (N16).
Rež. E.Radziukevičius. Bilieto kaina 16–41 Eur.
Bilietus platina Bilietai.lt.
Lapkričio 3 d. 19 val. Didžiojoje salėje – Liubov Uspenskajos jubiliejinis koncertas. Dalyvaus Brandonas Stone’as. Bilieto kaina 25–57
Eur. Bilietus platina Bilietai.lt.
Lapkričio 10 d. 19 val. Didžiojoje salėje – Gleno Milerio orkestras. Nauja programa „Jukebox Saturday Night“. Bilieto kaina 26–50
Eur. Bilietus platina Bilietai.lt.
Lapkričio 17 d. 19 val. Didžiojoje salėje – St.
Petersburg Festival Ballet. P.Čaikovskio baletas „Gulbių ežeras“. Bilieto kaina 31–55 Eur.
Bilietus platina Bilietai.lt.
Lapkričio 26 d. 19 val. Didžiojoje salėje Natalija Varlej ir Vladimiras Dolinskis. P.Belyškovo
komedija „Operacija „Mes“ arba Neįtikėtinas nuotykis“ (N16). Bilieto kaina 16–36 Eur.
Bilietus platina Bilietai.lt.
Lapkričio 27 d. 19 val. Didžiojoje salėje – Dmitry Metlitsky orkestras ir Vienos šou baletas.
Šventinis koncertas „Great Hits“. Bilieto kaina
24–32 Eur. Bilietus platina Bilietai.lt.
Gruodžio 15 d. 19 val. Didžiojoje salėje – orkestras „Lords Of The Sound“. Atnaujinta programa „Oscar Music Awards“. Bilieto kaina
22–36 Eur. Bilietus platina Bilietai.lt.
Gruodžio 19 d. 18 val. Didžiojoje salėje –
spektaklis vaikams „Trys katinai. Naujametinės dovanos“ (rusų k.). Bilieto kaina 13–32
Eur. Bilietus platina Bilietai.lt.
Gruodžio 20 d. 19 val. Didžiojoje salėje –
muzikinis šou „Metallica su simfoniniu orkestru“. Bilieto kaina 28–54 Eur. Bilietus
platina Bilietai.lt.
Žvejų rūmų kasa iki rugsėjo 1 d. nedirbs.

BENDRUOMENĖS NAMAI
(Debreceno g. 48)
Birželio 24 d. 14 val. Antrosios Melnragės
neįgaliųjų paplūdimyje – SRG klubas „Rūta“
kviečia į šventę „Joninės prie jūros“. Dalyvaus
mėgėjų meno kolektyvai „Akredus“, „Bočiai“,
„Pajūrio krantai“, „Sidabrinė gija“, „Vakaro
žaros“, „Žemaičių alkierius“, svečiai iš Rietavo Trečiojo amžiaus universiteto.

Liepos 11–14 d. II Tarptautinis nematerialaus
kultūros paveldo festivalis „Lauksnos“.
Iki rugsėjo 27 d. M.Macijauskienės šiaudinių
sodų paroda „Džiazuojantys sodai“.

PARODOS
KKKC PARODŲ RŪMAI
(Didžioji Vandens g. 2)
Iki birželio 23 d. Lietuvos tapybos meno
projekto „Rekomendacija“ paroda ir KKKC
meno rezidentūros projekto „Istorija ateičiai“ paroda.

NAUJOJI
KLAIPĖDOS GALERIJA
(Mados ir verslo centras „Herkaus galerija“, Herkaus Manto g. 22)
Iki liepos 16 d. R.Bruder ir V.Varno tapybos
paroda „Dienoraštis“.

GALERIJA „SI:SAID“
(Daržų g. 18)
Iki liepos 12 d. V.Balsio paroda „Pusė parodos“.

LDM PRANO DOMŠAIČIO
GALERIJA
(Liepų g. 33)
Iki rugpjūčio 23 d. antradieniais–penktadieniais 10–12 val. Vasaros studija.
Iki liepos 7 d. XVI tarptautinio vaikų piešinių
konkurso „Slavų šaltinis“ paroda.
Ilgalaikės parodos: P.Domšaičio tapybos
ekspozicija, nuolatinė dailininko marinisto
Č.Janušo (1907–1993, JAV) kūrinių ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlanto“; V.Kašubos
kūrybos ekspozicija „Žmogaus misterija“,
XVI–XX a. pr. miniatiūrų ir L.Meškaitytės
akvarelinių miniatiūrų ekspozicija; „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje“;
Dionyzo Varkalio kolekcija; kūrybinės grupės „Baltica“ gaminių ekspozicija.

BIBLIOTEKOS
KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS I.KANTO
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Pempininkų bibliotekoje (Taikos pr. 81A) –
liepos 4 d. 17.30 val. susitikimas su mitybos specialiste, knygų autore V.Kupriene,
nemokamai.

KULTŪROS FABRIKAS
(Bangų g. 5A)
Birželio 21, 22 d. – „The Power Of Us#/Kūrybinis maratonas“ (nemokamai).

KLAIPĖDOS
ETNOKULTŪROS CENTRAS
(Daržų g. 10)
Birželio 23 d. 11 val. Danės skvere Joninių jomarkas, nuo 15 val. edukacijos, susitikimai su
žolininkais, nuo 20 val. Joninių šventė.

KLAIPĖDOS APSKRITIES
VIEŠOJI I.SIMONAITYTĖS
BIBLIOTEKA
RENGINIAI
Iki liepos 20 d. (išskyrus sekmadienius ir pirmadienius) Antrojoje Melnragėje, prie gelbėtojų
stoties, veiks Paplūdimio biblioteka. Dirbsime
11–17 val. ir tik esant geram orui. Rekomenduojama turėti skaitytojo pažymėjimą.
Edukacinėje erdvėje – birželio 25 d. 17–19
val. robotikos užsiėmimas šeimoms. Registruotis iš anksto erdve@klavb.lt arba tel.
412 532. Nemokamai.
Gerlacho palėpėje – birželio 28 d. 18 val.
L.Seiler romano „Kruzas“ pristatymas.
PARODOS
Galerijoje 13L – J.Tučkaus fotograﬁjų paroda „Pakeleiviai“.
Gerlacho palėpėje – Klaipėdos Vydūno gimnazijos 4 dailės klasės mokinių graﬁkos darbų paroda.
Galerijoje 3A – J.Sinkevič paroda.

AKLŲJŲ BIBLIOTEKA
KLAIPĖDOS PADALINYS
(Šviesos g. 3)
Iki birželio 28 d. neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ ugdytinių paroda „Vištelės
raibosios“.
Iki birželio 30 d. E.Turskytės neregiams ir
silpnaregiams pritaikyta kūrybinių darbų
paroda apie baltų simbolių reikšmę „Žmogus ir simbolis“.

Iki liepos 31 d. neįgaliųjų įstaigos „Klaipėdos
lakštutė“ ugdytinių keramikos darbų paroda
„Baltų angelų šokis“.
Iki rugpjūčio 31 d. Klaipėdos m. Adomo
Brako dailės mokyklos mokinių taktilinių
(liečiamųjų) darbų paroda „Liečiu – vadinasi, matau“.

KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
(K.Donelaičio g. 6B)
RENGINIAI
Birželio 23 d. 18 val. turistinėje Gervaičių sodyboje (Gedminų k., Dovilai) – šventė „Ivana
Kupala“. Autobusas išvyksta nuo „Kalifornijos“ (Vingio g. 23) 17 val.
Birželio 27 d. 17 val. – literatūrinis-muzikinis
vakaras. Nemokamai.
PARODOS
Iki liepos 11 d. rusų dailininkų, gyvenančių
Lietuvoje, paroda „Rusų vernisažas“.
Kviečiame lankytis I–IV 10–16.30 val., V
10–15 val.
Kviečiame į skaityklą susipažinti su dienraščių periodika ir tautinių mažumų literatūra.
I–IV 14–16.45 val., V 10–14 val.

SPORTAS, SVEIKATA
KLAIPĖDOS TENISO AKADEMIJA

Lauko teniso treniruotės
„Klaipėdos teniso akademija“ formuoja naujas įvairaus amžiaus (5–15 metų)
vaikų grupes žaisti lauko teniso.
Taip pat kviečiami ir suaugusieji.
Kvaliﬁkuoti treneriai, gera sporto bazė.
„Carlsberg“ teniso arena,
žiemos sezonu – Šilutės pl. 48,
vasaros sezonu – Kretingos g. 38
(dviračių trekas), Klaipėda.
Tel. pasiteirauti:
8 699 08 649, 8 657 90 097.
1666941

Tarptautinis Erasmus+ projektas „Roots and
Offshoots“ Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijoje

MUZIKUOJANTIS KELTAS
Senoji perkėla (Danės g. 1)
Birželio 22 d. 20.30 val. – nuotaikingai
vasariškas vakaras su Mariumi Jampolskiu ir Irūna.
Liepos 6 d. 20.30 val. – pašėlęs vakaro šou
„Akis už akį!“ Grupė „Čilinam“.
Liepos 13 d. 20.30 val. – Neda ir Olegas
Ditkovskis. Naujo CD „Muzikiniai monologai“ pristatymas.
Liepos 20 d. 20.30 val. – grupė „El Fuego“.
Gražiausios pop – klasikos dainos.
Liepos 27 d. 20.30 val. – „Hiperbolės“ legenda Igoris Berinas ir grupė „Huge soul“.
Rugpjūčio 3 d. 20.30 val. – Radži. Gražiausių dainų vakaras.
Bilietus platina Bilietai.lt. Tel. 8 647 26 511.

Meno skyriuje (J.Janonio g. 9) – birželio 21
d. 17 val. fotografo S.Onisoro parodos „Amžinasis Rumunijos kaimo grožis“ atidarymas,
veiks iki liepos 5 d.
Girulių bibliotekoje (Šlaito g. 10A) – birželio
21, 28 d. 15 val. kūrybinės dirbtuvės – tapybos plenerai su E.Žvaigždinu. Būtina iš anksto
registruotis tel. 314 730 (turėti dažus ir drobę); iki rugpjūčio 31 d. vaikų vasaros dienos
užimtumo stovykla „Žalioji biblioteka“ 7–10
m. vaikams (5 pamainos po 2 savaites), registruotis tel. 313 438.
Visuose vaikus aptarnaujančiuose padaliniuose – iki rugpjūčio 31 d. 1–7 klasių moksleiviai kviečiami dalyvauti vaikų vasaros
skaitymo programoje „Baubas – mano draugas“: knygutės, darbadieniai, baubadieniai
ir draugadieniai. Išsamiau www.biblioteka.lt
arba tel. 314 719.

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja tarptautiniame Europos Sąjungos finansuojamame dvejų metų projekte, į kurį įsitraukusios keturios šalys : Turkija, Bulgarija, Italija ir Lietuva, kuriai atstovauja Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija.

Projekto tikslas – pažinti, suprasti, gerbti teises tų, kurie priklauso tautinėms mažumoms, padėti mokiniams suprasti kitų tautų
kultūrinius skirtumus, gerbiant
jų kitoniškumą.
Taip pat pagerinti mokinių komunikacines bei lingvistines kompetencijas, įsitraukiant į įvairias
bendras veiklas mobilumo vizitų
metu, bendraujant socialiniuose
tinkluose, per e-twinning platformą.
Dvejų metų laikotarpiu yra numatyti keturi mobilumo vizitai į
šalis, projekto dalyves. Kiekvie-

name mobilume dalyvauja keturi mokiniai ir du arba trys mokytojai.
Sausio mėnesį mūsų atstovai
lankėsi Bulgarijoje „Sredno uchilishte „Kiril i Metodii“. Mobilumo
vizito tikslas – „Kultūrinio suvokimo ugdymas“. Bulgarijos mokykla – tai vidurinio ugdymo institucija, kurioje visi mokiniai yra
turkų ir romų tautybės. Mokiniai
yra iš skirtingo socialinio sluoksnio šeimų.
Daugelio tėvai uždarbiauja užsienyje, tad vaikai dažniausiai
palikti senelių globai. Mokykloje daugiausia dirba turintys patirties dirbant daugiakultūrinėje
aplinkoje, mokytojai.
Balandžio mėnesį į mobilumo vizitą „Kultūra skaitmeninėje erdvėje“ Turkijoje, Izmiro mieste, taip pat vyko mūsų
mokyklos atstovai: keturi mokiniai, dvi mokytojos ir mokyklos direktorė R.Podoliankienė.
Vizito metu mokiniai ir mokytojai ne tik susipažino su Bayrakli Nuri Atik Mesleki Ve Te-

knik Anadolu Lisesi mokykla,
kurioje mokosi mokiniai iš sunkiau besiverčiančių šeimų, bet
ir dalyvavo įvairiuose seminaruose, netgi filmavosi tikroje
kino studijoje Izmiro technikos
universitete, aplankė kultūrinio bei istorinio paveldo objektus. Taip pat kartu su mokytoju
Mehmetu Soydanu kūrė projekto tinklalapį.
Lapkričio mėnesį sulauksime
svečių iš visų šalių, įsitraukusių į
projektą, Klaipėdoje. Šio susitikimo tikslas – suvokti kitą kultūrą
per tradicijas bei kultūrinį ir istorinį paveldą. Mokiniai bendraudami, bendradarbiaudami, dalyvaudami tarptautinėje konferencijoje
bei mokydamiesi kitų tautų tradicijų bei šokių, įgis tolerancijos bei
suvokimo , kas mus vienija ir skiria šiame greitai besikeičiančiame
pasaulyje.
Na, o kitų metų pavasarį patrauksime į Siciliją, į mobilumo
vizitą „Šeima ir kultūra“.
Projekto koordinatorė V.Dūdienė

