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Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius

Šiemet sukako 150 metų, kai gimė filosofas, didis lietuvių humanistas, tautos budintojas,
mąstytojas, šviesuolis, sveikuolis, rašytojas, dramaturgas bei žymus Mažosios Lietuvos kultūros
veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storosta). 2018 metai Seimo paskelbti Vydūno metais. Ta proga
Klaipėdoje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko įvairūs renginiai, parodos bei edukacijos, skirtos šiai
ypatingai datai paminėti.
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, minėdama žymaus lietuvių filosofo,
rašytojo, kultūros veikėjo Vydūno 150-ąsias metines, parengė išskirtinę parodą-peržiūrą.
Kraštotyros skaitykloje eksponuotoje parodoje lankytojai galėjo susipažinti su 1908–1938 metais
leista Vydūno kūryba, pamatyti fotografo E. Maciaus videofilmus apie Vydūno palaikų
perlaidojimą, minėjimo renginius Tilžėje, Šilutėje ir Bitėnuose, taip pat paklausyti Vydūno dainų
bei gyvai pamatyti L. Garlos skulptūrą iš B. Aleknavičiaus privačios kolekcijos.
Šia iškilia proga Klaipėdos miesto savivaldybės, VšĮ ,,Mažosios Lietuvos kultūra“, Vydūno
draugijos iniciatyva uostamiesčio skvere tarp Bokštų ir Puodžių gatvių bus pastatytas pirmasis
monumentalus paminklas Lietuvoje, skirtas žymiajam Mažosios Lietuvos kultūros veikėjui.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje atidaryta V. Jankausko fotografijų paroda „Vydūnas.
Gyvenimas,
mirtis
ir
kas
toliau…“.

Sausis
5 – KLAVB vyko R. Danisevičiaus parodos „Likę“ atidarymas.
5 – KKCŽR vyko Brodvėjaus miuziklas „Čikaga“, rež. R. Bunikytė.
8 – KLAVB vyko J. Rancevienės parodos atidarymas.
11 – KLAVB Edukacinėje erdvėje vyko Lietuviškų dainų vakaras, skirtas Sausio 13-osios
paminėjimui.
12 – KU Menų akademijos koncertų salėje vyko atminimo vakaras – koncertas „Pasidainavimai su
Veronika. Signatarų keliais“ su atlikėja V. Povilioniene bei Žvejų rūmų mišriu choru „Cantare“.
15 – KKCŽR vyko Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro koncertas, skirtas Klaipėdos krašto
prijungimo prie Lietuvos 95-osioms metinėms.
15 – MLIM vyko renginys „1923 metai Klaipėdoje“: dokumentinio filmo „Klaipėdos
atvadavimas“ peržiūra, paroda „Kova dėl Klaipėdos – įvykiai ir žmonės“.
16 – KF vyko B. Tiškevič knygos „Vyvenimas“ pristatymas.
16 – KMSVB vyko renginys „Pašauktasis“ – dedikacija Vincui Kudirkai: proza, poezija, satyros,
prisiminimai.
16 – KETC vyko pasidainavimų vakaras „Klaipėdos krašto balsai. Anos Mažeivos dainos“,
dedikuotas Valstybės atkūrimo šimtmečiui.

17 – TKC vyko parodos „Markas Šagalas. Pradžia“, skirtos dailininko 130-osioms gimimo
metinėms paminėti, atidarymas.
17 – KMSVB Meno skyriuje vyko konkurso „Klaipėdos knyga – 2017“ atidarymo renginys.
18 – KMSVB Meno skyriuje vyko konkurso „Klaipėdos knyga – 2017“ nominantės „Jos didenybė
Prūsijos karalienė Luizė Memelyje“ pristatymas.
18 – KPM atidaryta ekspozicija „Muziejus 39/45“, skirta vienam skaudžiausių Antrojo pasaulinio
karo istorijos etapų Klaipėdoje.
18 – Naujojoje Klaipėdos galerijoje atidaryta G. Oškinytės-Eimanavičienės grafikos ir tapybos
paroda „Klodai“.
19 – KLAVB vyko Klaipėdos kamerinio orkestro programa „Dėlionė orkestrui IV“.
19 – KKKC Parodų rūmuose atidarytos parodos – R. Inčirausko „Skulptūra. Tapyba. Tarytum
juvelyrika“, galerijos „Meno parkas“ paroda „Ne muziejus...“
19 – KKKC Parodų rūmų Fotografijos galerijoje atidaryta klaipėdiečio fotomenininko A. Šeštoko
fotografijų paroda „Miestas inkognito“.
19 – Rūtų galerijoje atidaryta M. Šmito tapybos darbų paroda „A POP“.
20 – KKCŽR vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro opera G. Puccini „Bohema“, rež. D.
Ibelhauptaitė.
21 – KDT vyko Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Grybų karas“, rež. V. Masalskis.
22 – KLAVB vyko I. Simonaitytės jubiliejinių metų literatūrinės premijos įteikimas. 32-uoju
Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatu tapo S. Poškus.
22 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta P. Daugėlaitės autorinė paroda „Spalvų muzika“.
23 – KDT vyko šokio teatro „Padi Dapi Fish“ teatro laboratorija „VVV + v“.
23 – MLIM pristatytas žurnalisto, kraštotyrininko D. Nikitenkos parengtas leidinys „Pilsoto žemės
pilys“.
23 – Baroti galerijoje atidaryta Lietuvos dailininkų sąjungos nario, vilniečio menininko L.
Liandzbergio tapybos darbų paroda „Gethsemane sodas ir kitos GPS koordinatės“.
24 – KMSVB Pempininkų filiale vyko konkurso „Klaipėdos knyga – 2017“ nominantės K. Bružo
knygos „Apie tai, kas neturi išnykti: XIX a. pabaigos – XX a. 8-ojo dešimtmečio etnografinė
Žemaitijos apylinkių medžiaga“ pristatymas.
25 – KKS vyko koncertas „Baltijos laisvė“, skirtas Baltijos valstybių nepriklausomybės 100mečiui.
26 – KLAVB vyko atsiminimų knygos „Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų
liudijimuose“ sutiktuvės, kurią parengė Vilniaus universiteto profesorius habil. dr. D. Kaunas.
26 – KMSVB Pempininkų filiale vyko A. Jurkšto knygos „Lietuvos švyturių istorija“ pristatymas.
26 – KDT vyko spektaklis J. Pulinovič „Elzės žemė“, rež. P. Gaidys, skirtas aktorės M.
Dičpetrytės atminimui.

26 – Žemaitijos dailininkų sąjungos galerijoje vyko kino vakaras „Iš menininkų gyvenimo“,
skirtas dailininkui Gojai ir rodomas filmas „Gojos šmėklos“.
27 – KMSVB Pempininkų filiale vyko asmeninės trenerės, mitybos specialistės R. BeišytėsAminovos knygos „Ideali figūra“ pristatymas.
26 – KF vyko šokio teatro „PADI DAPI FISH“ šokio spektaklis „Aside“.
26 – KKKC Parodų rūmuose atidaryta fotografų E. Salomono ir B. Klemm fotografijų paroda
„Šuolis laike.
26 – Baroti galerijoje atidaryta R. Urbono (1963-1999) fotografijų paroda, sudaryta iš skirtingų
autoriaus ciklų ir kūrybos periodų.
01.27- 02.11 – KF vyko Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“.
28 – KF vyko Klaipėdos jaunimo teatro premjera „Nuogas karalius“, rež. V. Masalskis.
29 – KLAVB vyko K. Kauko jubiliejinis vakaras ir naujos jo knygos „Džiaugsmai, sielvartas,
viltys...“ pristatymas.
30 – TKC vyko Ž. Juonytės knygos „Izraelis ir jo žmonės: viena šalis, daug veidų“ pristatymas.
30 – KMSVB vyko „Klaipėdos knyga 2017“ renginys – S.B. Petkevičiūtės knygos „Sielos
preliudai“ pristatymas.

Vasaris
2 – KMSVB Meno skyriuje vyko V. Giedraičio fotoalbumo „Tarp vėjų ir vandenų“ ir A.
Balsevičienės knygos „Raganų kalno pasakos: apie medžio skulptūrų ansamblį Juodkrantėje“
pristatymas.
2 – KKCŽR vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro šokio spektaklis „Karmen“ pagal G.
Bizet-R. Ščedrin „Karmen siuitą“, choreografė A. Krasauskaitė.
3, 4 – KDT vyko spektaklio S. Šaltenio „Kalės vaikai“ premjera, rež. E. Nekrošius.
3-25 – KKCŽR vyko IX šalies teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Jaunatis“, kurio programoje –
septyni Vilniaus ir Klaipėdos teatro kūrėjų spektakliai.
7 – KLAVB vyko A. Staponkaus knygos „Einu žeme“ pristatymas.
8 – KLAVB vyko I. Mockutės-Pocienės personalinės fotografijų parodos „Mutabor“ atidarymas.
8 – LDM Prano Domšaičio galerijoje atidaroma medalių ir filatelijos paroda, skirta atkurtos
Lietuvos šimtmečiui iš P. Avižinio ir A. Červinsko (1925-2016) rinkinių „Lietuvos istorijos
ženklai“.
9 – KLAVB vyko L. Degėsio naujos esė knygos „Apatiniai gyvenimo drabužiai“ pristatymas.
9 – Žemaitijos dailininkų sąjungos galerijoje vyko kino vakaras „Iš menininkų gyvenimo“ bei
rodomas filmas „Goja Bordo“.
9 – Bendruomenės namuose atidarytos dvi fotografijos parodos – „Aš ir Lietuva“ ir „Gerumo
nebūna per daug“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

9 – KLAVB atidaryta trijų Klaipėdos fotografų – V. Kulikauskio, A. Šimeliūno ir D. Vaičiulio
paroda „Kasdienybės džiaugsmas“.
10 – KKCŽR vyko Pantomimos teatro „A“ premjera. Judesio spektaklis „Kvailių laivas“, rež. A.
Mažonas.
10 – KU Menų akademijos koncertų salėje vyko respublikinis skrabalininkų festivalis-konkursas
„Pamario žirgeliai“.
12 – LAB Klaipėdos padalinyje vyko renginys „Aš čia – gyva“, skirta Lietuvos 100-mečiui bei
atidaryta R. Kačinskaitės (Romėnės) impresionistinių tapybos darbų paroda „Susikaupimas“.
13 – KMSVB Jaunimo skyriuje vyko eiliuotas vakaras. Klaipėdos Vydūno gimnazijos muzikos ir
dailės pirmos klasės mokiniai pristatė 2017-ųjų poezijos knygas nominantes.
13 – KMSVB Pempininkų filiale vyko A. Staponkaus knygos „Einu žeme“ pristatymas.
13 – KMSVB Miško padalinyje vyko V. Giedraičio fotoalbumo „Tarp vėjų ir vandenų“ ir A.
Balsevičienės knygos „Raganų kalno pasakos: apie medžio skulptūrų ansamblį Juodkrantėje“
pristatymas.
14 – KMSVB vyko K. Demerecko knygos „Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos BEGA istorija“
pristatymas.
14 – „Klaipėdos galerijoje“ atidaryta fotomenininko S. Jokužio fotoparoda „Virpesiai“.
14 – TKC vyko literatūrinis-muzikinis vakaras „Žmogus-Tauta-Valstybė“, skirta atkurtos Lietuvos
100-mečiui paminėti.
15 – Bendruomenės namuose vyko minėjimas-koncertas „Mes tikrai mylim Lietuvą“.
15-17 – Klaipėdoje vyko Šviesų festivalis, kurio programoje – Italijos menininkų šviesos ir
muzikos šou „Šimtmečių vartai“, šviesų instaliacijos - „Lietuvos valstybės simboliai“,
„Begalybė“, „Kaukė-karnavalas“, „Sutinkant laivus“, interaktyvi vaizdo projekcija-žaidimas
„Lietuvai – 100“ specialiai sukurta Klaipėdai ir skirta istoriniam valstybės šimtmečiui.
15 – KLAVB vyko „Šimtmečio dūzgės bibliotekoje“, pasitinkant Lietuvos atkūrimo šimtmetį su
Tautine giesme, su akcijomis „Lietuviška knyga pasaulyje“ ir „Žinutė kitam šimtmečiui“,
kviečiant šio šimtmečio žmones įsiamžinti, paliekant savo pirštų antspaudus ir žinutę, skirtą 2118
metų Lietuvos gyventojams. Kapsulė bus užkasta kovo 11 d. I. Simonaitytės bibliotekos
kiemelyje.
16 – MLIM atidaryta paroda „Nepriklausomybės diena. Vasario 16-osios minėjimas Klaipėdoje“
ir diskusija „1918-ieji Baltijos ir Rytų Europos regione“.
16 – KKKC Parodų rūmuose pristatyti – M. Ščerbinsko projektas „Matrix“ ir dalyvaujamojo
socialinio projekto „Gyvi taškai. Klaipėda“ paroda.
16 – Laikrodžių muziejuje atidaryta paroda „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“.
17 – KKCŽR pristatyta Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro G. Kuprevičiaus operos „Prūsai“
premjera.
17 – KDT vyko spektaklis-ekskursija apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“, rež.
L. Vyšniauskas.

20 – KEC vyko pasidainavimų vakaras „Klaipėdos krašto balsai. M. Jankaus ir E. Jankutės
dainos“, skirtas Valstybės atkūrimo šimtmečiui.
21 – KLAVB „Pauzė“ kavinėje savo kūrybos poeziją pristatė Klaipėdos universiteto docentė,
gydytoja psichiatrė, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus narė bei Lietuvos
biblioterapijos asociacijos prezidentė J. Sučylaitė.
21 – KMSVB Meno skyriuje vyko konkurso „Klaipėdos knyga 2017“ nugalėtojų apdovanojimų
įteikimo ceremonija. Populiariausia ir gražiausia knyga išrinkta J. Saulėnienės „Jos didenybė
Prūsijos karalienė Luizė Mėmelyje“.
22 – KF vyko Klaipėdos universiteto Menų akademijos III vaidybos kurso studentų „Taško“ teatro
spektaklis-premjera „Laikas iš antrų rankų: gyvenimas ant socializmo griuvėsių“, rež. Ž.
Mičiulytė.
23 – KKKC Parodų rūmuose atidarytos šios parodos – V. Karaciejaus fotografijų paroda
„Požiūris“, A.V. Burbos personalinė paroda „Smėlio žmonės“, A. Tornau tapybos paroda
„Tirpstančios formos“.
23 – Baroti galerijoje atidaryta vilniečio menininko L. Liandzbergio tapybos darbų paroda
„Gethsemane sodas ir kitos GPS koordinatės“.
27 – TKC vyko knygos „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“ pristatymas.
28 – TKC vyko O. Kasabovos fotografijų parodos „Žvilgsnis per amžius...“ atidarymas.

Kovas
1 – KKCŽV vyko Klaipėdos pilies teatro H. Levino komedija „Vienišiai ir vienišės“, rež. A.
Vizgirda.
2 – MLIM vyko lietuvių diplomato, istoriko, Lietuvos reikalų ministerijos ambasadoriaus dr. V.
Žalio pirmoji paskaita „Merkys prieš Zaunių“ iš ciklo „Trys pokalbiai apie Lietuvą ir tarpukario
Lietuvą“.
4 – KU Menų akademijos koncertų salėje vyko Žvejų rūmų mišraus choro „Klaipėda“ koncertas
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui „Dainuok, pavasario dangau“.
5 – KMSVB Meno skyriuje vyko I. Šarkuvienės piešinių parodos „Įstrigusios mintys“ atidarymas.
6 – KMSVB Meno skyriuje vyko poezijos terapijos valanda „Mane užvaldantys gamtos vaizdai“,
lektorė gydytoja psichiatrė J. Sučylaitė.
6 – KEC vyko „Klaipėdos krašto balsai. Gertrūdos ir Martyno Lacyčių dainos“ pasidainavimų
vakaras, dedikuotas Valstybės atkūrimo šimtmečiui.
6 – TKC vyko literatūriniai skaitymai „Atverk lietuvių poezijos skrynią“, skirti Lietuvių kalbos
dienoms.
6 – KMSVB Vaikų skyriuje vyko S. Poškos knygutės knygos „Šokanti karvė, arba Maišatynė“
sutiktuvės.
7 – TKC vyko renginys „Atgimimo laikų poezija ir dainos“, skirtas atkurtos Lietuvos 100-mečiui.

7 – KKS vyko šokio teatro „Padi Dapi Fish“ šokio ir muzikos spektaklio „Mano Piteris Penas“
premjera.
7 – KLAVB vyko J. Lago knygos „Liucija“ pristatymas.
7 – KKCŽR vyko Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipėdos viltis“ ir VšĮ
„Menų artelė“ projektas-spektaklis jaunimui „Didysis žodžių fabrikas“.
7 – Žemaitijos dailininkų sąjungos galerijoje vyko 93-oji paskaita iš ciklo „Vakarai su senąja
Klaipėda“. Karybos istorijos žinovai klaipėdietis E. Kazlauskis ir kaliningradietis D. Dunajevskij
kalbėjo tema „Rytprūsių tvirtovės įgulos kasdienybės vaizdai: Karaliaučiaus atvejis XIX-XX a.“
8 – Naujojoje Klaipėdos galerijoje atidaryta S. Žaltausko tapybos paroda „Amarilis“.
9 – KKS vyko Klaipėdos choro „Aukuras“ koncertas „Pavasariški valsai“. Meno vadovas ir
dirigentas A. Vildžiūnas.
9 – KKCŽR vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro šokio spektaklis „Žizel“, choreografai –
D. Bakėjus ir M. Černeckas.
9 – LAB Klaipėdos filiale vyko muzikinis-literatūrinis renginys „Kokia graži, Lietuva, esi“,
skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
9 – KLAVB vyko istoriko, publicisto ir politinio veikėjo A. Anušausko knygos „Prezidento
žvalgas: du gyvenimai“ pristatymas.
10 – KEC vyko „Misija Sibiras‘17“ dokumentinio filmo premjera ir susitikimas su ekspedicijos
dalyviais.
11 – KDT vyko labdaros koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai „Nubusk
pasikeitęs“.
12 – KEC atidaryta I. Kvedarienės medžio raižinių paroda „Metų rievės“.
12 – KLAVB kiemelyje vyko laiko kapsulės įleidimo į žemę ceremonija. Biblioteka, pasitikusi
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, pradėjo akciją „Palik žinutę sekančio šimtmečio
žmonėms“. Visą mėnesį į biblioteką rinkosi žmonės, kad parašytų savo mintis ir palinkėjimus
2118 m. gyventojams.
12-17 – Klaipėdoje vyko festivalis „Jauno teatro dienos“. Šiemetinė festivalio programa išsiskyrė
renginių įvairove, į ją sugrįžo šokis ir kinas bei klaipėdiečiams pristatyti jauni teatro kūrėjai iš
Lietuvos ir užsienio.
13 – KKS vyko Klaipėdos kamerinio orkestro koncertas „Klasikos ir egzotikos banga“. Meno
vadovas M. Bačkus.
14 – KLAVB vyko Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ posmų ir muzikos vakaras,
skirtas Lietuvai.
14, 15 – KKCŽR vyko Klaipėdos pilies teatro premjera R. Šavelio monodrama „Fabijonas“, rež.
A. Vizgirda.
15 – KLAVB atidaryta fotografo S. Paškevičiaus paroda „Birutė“.
15 – KMSVB Kalnupės filiale vyko Vydūno gimtadienio minėjimas-diskusija „Dovana Vydūnui“.

15 – TKC vyko literatų klubo „Aplinka“ literatūrinis-muzikinis vakaras „Meilės poezija“.
15 – KLAVB vyko poezijos ir muzikos valanda SUOKALBISUOKALBIS. Pagal S. Jonausko, D.
Kajoko, A. Marčėno, M. Martinaičio, A. Ališausko, W. Szymborskos, I.Viningienės eiles.
16 – KLAVB vyko paskaita „Prūsijos karalienė Luizė ir imperatorius Napoleonas: legendos ir
tikrovė“.
16 – KLAVB vyko V. Radžvilo knygos „Kiek kartų gali atgimti tauta?“ pristatymas.
16 – Žemaitijos dailininkų sąjungos galerijoje vyko kino vakaras „Iš menininkų gyvenimo:
tapytojo Vincento van Gogo kūryba“ ir filmas „Gyvenimo geismas“.
19 – KLAVB Edukacinėje erdvėje atidaryta E. Skipario fotografijų paroda – „Socialiniai
portretai“, supažindinanti su neįgaliųjų gyvenimo ypatumais.
21 – KLAVB vyko Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ kūrybos vakaras.
21 – KEC teatrologė lėlininkė S. Burneikaitė skaitė iliustruotą paskaitą „Lėlių kelias iš
Klaipėdos...“
22 – KMSVB Jaunimo skyriuje vyko „Haiku poezijos vakaras“.
22 – MLIM vyko knygos „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas. XV-XX a. I pusė“ sutiktuvės.
23 – KLAVB vyko knygos „Pieno ežeras. Tukanų mitas“ pristatymas.
23 – Baroti galerijoje atidaryta Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato V. Šerio
skulptūros ir tapybos darbų paroda iš ciklo „XX amžiaus klasikai“.
23 – KLAVB vyko M. Čepulio knygos „Visa tiesa apie gyvūnus" pristatymas.
23 – LDS Klaipėdos skyriaus galerijoje atidaryta S. Žalnytės (Klaipėda) tapybos ir M.
Jankevičiaus (Vilnius) audiovizualinio meno paroda „Slinktis/In motion“.
23 – MLIM atidaryta dailininkės, liaudies meno kūrėjos J. Gegelevičiūtės naujausių tapybos darbų
paroda „Sapnų geometrija“.
24 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta dailininko V. Navardausko paroda „Po mano dangum“.
27 – KLAVB vyko 5-ojo Neringos kultūros almanacho „Dorė“ pristatymas.
27 – KDT vyko renginys, skirtas Tarptautinei teatro dienai, kurio metu buvo pagerbti labiausiai
nusipelnę Klaipėdos dramos teatro aktoriai – N. Sabulytė ir J. Baranauskas.
28 – KF vyko „Taško“ teatro premjerinis spektaklis „Niekada nežinai“, rež. M. Klimaitė.
03.29 – 04.27 – KKS vyko XLIII festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“. Šio festivalio
programos savitumas – dėmesys Baltijos valstybėms, šiemet mininčioms nepriklausomybės 100metį: skambėjo žymiausių Lietuvos, Latvijos ir Estijos kūrėjų muzika.
30 – KDT vyko „Padėkos kaukių“ apdovanojimų ceremonija. Geriausiu Klaipėdos „Metų
spektakliu“ tapo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro opera „Į švyturį“, „Metų choreografo“
nominacijoje „Padėkos kaukę“ pelnė A. Krasauskaitė už choreografiją šokio spektakliui „Karmen“
bei už nuopelnus teatro menui „Padėkos kaukė“ įteikta maestro S. Domarkui.

Balandis
3 – KEC vyko R. Vildžiūnienės mokomųjų knygų „Gyvenu, kai dainuoju“ ir „Toli mano
giminėlė“ pristatymas.
4 – KEC vyko knygos „Vaizdai iš Lietuvos: Roberto Minzloffo etnografinių scenų albumas“
pristatymas.
5 – Naujojoje Klaipėdos galerijoje atidaryta paroda „Einantis laikas“.
6 – KKCŽR vyko Klaipėdos pilies teatro premjerinis spektaklis, R. Šavelio monodrama
„Fabijonas“, rež. A. Vizgirda.
6 – KKKC Parodų rūmuose atidarytos šios parodos – garso komiksų paroda „Truputis diskurso“,
A. Jonkutės ir R. Treigio fotografijos ir tapybos paroda „Išlaukti vaizdai“, I. Likšaitės personalinė
paroda „Namai“.
6 – „si:said“ galerijoje atidaryta tapytojos E. Ulčickaitės personalinė paroda „Paralelinė kartoteka
(fragmentas)“.
6 – KKKC Fotografijos galerijoje atidaryta S.I. Witkiewicz-Witkacy fotografijų paroda „Gražuolė
ir pabaisa“.
7 – KLT vyko interaktyvaus spektaklio „Vienas, du – kur tu?“ premjera. Rež. D. Savickis.
10 – KLAVB buvo pristatytas B. Pociaus ir R. Bendoriaus kalendorius „Lietuvos pinigai“.
Renginio metu buvo pristatomos ir knygos apie Lietuvos pinigus iš asmeninės R. Bendoriaus
kolekcijos.
11 – KMSVB vyko A.M. Olšausko knygos „Augalai ligų prevencijoje ir reversijoje“ pristatymas.
12 – KEC vyko dr. J. Pabrėžos knygos „Žemaičių kalba ir rašyba“ pristatymas.
12 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta K. Žuolio personalinė tapybos paroda „Povandeninis
pasaulis“.
12 – Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre įteikti medaliai už nuopelnus švietimui ir kultūrai
Klaipėdos Litorinos mokyklos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei, surdopedagogei ekspertei
S. Koroliovei, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ mokytojai
ekspertei L. Laurinavičienei, literatūrologei, rašytojai J. Saulėnienei, rašytojui, filosofui A.
Juozaičiui.
12-15 – KF vyko tarptautinis BLON animacijos ir videožaidimų festivalis, kuriame buvo
pristatyta per 40 įvairaus žanro kruopščiai atrinktų animacinių filmų, tradiciškai pristatytos
keturios specialios trumpųjų filmų programos, vyko kūrybinės dirbtuvės, diskusijos ir susitikimai
su lietuvių bei užsienio šalių kūrėjais.
13 – LDM Domšaičio galerijoje atidaryta taktilinė paroda „Blind Date“ („Aklas pasimatymas“),
skirta regos negalią turintiems žmonėms.
13 – TKC vyko VII respublikinis vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkursas-festivalis
„Tradicijų paveldėtojai“.
13 – KMSVB Girulių filiale atidaryta D. Kirkutienės meno studijos dalyvių tapybos darbų paroda
„Ir aš galiu tapyti“.

13 – KLAVB vyko A. Trimailovo poezijos vakaras „Ir gyvenimas, ir ašaros, ir meilė“ („И жизнь,
и слёзы, и любовь“).
13 – Žemaitijos dailininkų galerijoje vyko kino vakaras „Iš menininkų gyvenimo“, kuriame
parodytas filmas „Jūsų Vincentas“ apie tapytojo Vincento van Gogo kūrybą.
14 – TKC vyko renginys, skirtas Kultūros dienai paminėti. Dailininko B. Ekčio (Latvija) parodos
„Pajūrio kopų lobis“ atidarymas.
14 – KDT vyko šokių mokyklos „Coda“ spektaklio premjera „Alisa stebuklų šalyje“, rež. R.
Bunikytė.
16 – KLAVB atidaryta O. Radchenko fotografijų paroda „Liublino kasdienis gyvenimas“
17 – KLAVB vyko V. Valiušaičio knygos „Ponia iš Venecijos tavernos. „Mūsiškiai“ ir kiti
prašalaičiai savoje istorijoje“ pristatymas.
17 – KLAVB Edukcinėje erdvėje atidaryta E. Strauko iliustracijų paroda „Veikėjai, pasauliai ir
nuotykiai juose“.
18 – KLAVB vyko marinistinių skaitymų ir dainų vakaras „Jūros druska ženklinti laiškai“.
19 – KMSVB Meno skyriuje pokalbių svetainėje „Po toršeru“ vyko susitikimas su rašytojomis –
G. Viliūne ir K. Kraniauskaite-Herlyn.
19 – MLIM atidaryta tradicinė Klaipėdos miesto mokinių fotografijos darbų paroda „Polėkis“.
19 – KMSVB Kalnupės padalinyje vyko Vydūno skaitymai „Gyvenimas – tai kelionė Dievopi...“
20 – Bendruomenės namuose vyko susitikimas su poetu ir dainų tekstu kūrėju J. Elekšiu.
21 – TKC vyko ukrainiečių kultūros dienos. Dailininkų paveikslų parodos „Su meile Lietuvai“
atidarymas.
21 – Šokio teatro „PADI DAPI FISH“ premjera - istorinė ekskursija-šokio spektaklis „Šachas
Prūsijai. Luizė Mėmelyje“.
22 – KDT vyko B. Molytės baleto mokyklos flamenko šokio spektaklis „Emocijos“.
23 – KMSVB vyko parodos „100 reikšmingiausių knygų apie Lietuvos istoriją“ pristatymas.
23 – KMSVB Jaunimo skyriuje vyko renginys „Jaunimas ant karštosios kėdės sodina...“ poetą,
aktorių, režisierių A. Šlepiką.
23-29 – tradicinė 18-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė.
24 – KF vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro šokio miniatiūrų vakaras „Laukimai“.
24 – KMSVB Meno skyriuje pokalbių svetainėje “Po toršeru“ vyko susitikimas su grafike, knygų
iliustruotoja, japonų kalbos vertėja ir dėstytoja L. Itagaki.
24 – MLIM vyko renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kurio metu vyko
naujos ekspozicijos „Klaipėdos kraštas tarp dviejų pasaulinių karų“ bei leidinio
„Nepriklausomybės diena. Vasario 16-osios minėjimas Klaipėdoje“ pristatymas.
25 – KDT vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro miuziklo G. Kuprevičiaus „Veronika“
premjera.

26 – KEC atidaryta K. Šorienės batikos darbų paroda „Su tėkme“.
26 – KF vyko „Meno artelės“ ir „Klaipėdos vilties“ teatrinis-socialinis-motyvacinis projektas –
spektaklis „Didysis žodžių fabrikas“.
26 – KF atidaryta R. Tomingas darbų paroda „Augalai, gyvūnai ir kiti žmonės“.
27 – TKC vyko renginys, skirtas totorių poeto G. Tukajaus kūrybai.
27 – LDS Klaipėdos skyriaus galerijoje atidaryta A. Lekavičiaus (Klaipėda) kūrinių paroda „Musė
su deimantu“.
27 – Baroti galerijoje atidaryta A. Janušonio (Alytus) paroda „Kažkur per vidurį“.
27 – KMSVB Meno skyriuje vyko Japonijos kino festivalis.
28 – KKCŽR vyko respublikinis vaikų teatro festivalis „Teatro uostas“.
28 – LDM Prano Domšaičio galerijoje vyko tarptautinis fortepijoninės muzikos festivalio
renginys „100 šokančių rankų“, skirtas atkurtos Lietuvos 100-mečiui.
30 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta klaipėdiečio tautodailininko, Žemaitijos dailininkų
sąjungos nario K. Žuolio paveikslų paroda „Povandeninis pasaulis“.
30 – viešbučio „Amberton Klaipėda“ renginių ir koncertų salėje vyko „Džiazo žvaigždės“
apdovanojimai.

Gegužė
3 – KMSVB vyko susitikimas su dr. Prof. A.M. Olšausku ir jo knygos „Raktas į gyvenimą be ligų
iki 100 metų“ pristatymas.
3 – KF vyko šokio teatro „Padi Dapi Fish“ šokio ir muzikos spektaklis „Metų laikai“, choreografė
A. Šeiko.
4 – KLAVB vyko V. Almanio knygos „Už Ribos“ pristatymas.
4 – „si:said“ galerijoje atidaryta M. Vosyliūtės paroda „Second hand kultūra Lietuvoje“.
4 – LAB Klaipėdos padalinyje vyko renginys „Mintimis ir širdimi gyvenimo knygą rašau“.
Programoje knygos „Kūrybos ir kultūros šviesulys“ V. Buragui atminti sutiktuvės ir D.
Mikulaitės-Buragienės kūrybos vakaras, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei
atkurtos Lietuvos 100-mečiui paminėti.
5 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta grafikės K. Belte ir jos dukros Ester jungtinė paroda „Keturi
metų laikai. Latvija. Jūrmala“.
5 – KKCŽR vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro miuziklas „Velnio nuotaka“.
7 – KEC vyko pasakininkų konkurso „Vieną kartą...“ laureatų pasirodymai.
9 – KLAVB vyko A. Juozaičio knygų sutiktuvės ir kūrybos vakaras. Pristatytos knygos „Imanuelis Kantas. Amžinybės nebus“ ir „Tėvynės tuštėjimo metas. 2000-2017 m.“
10 – KLAVB vyko meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkurso „Lietuviško žodžio
šviesoje“ laureatų apdovanojimas ir koncertas bei bibliotekos kiemelyje esantį unikalų memorialą

papildė dar penki jau primiršti lietuviški žodžiai: „luknis“, „ledokas“, „eitena“, „Somyti“,
„kandručyti“.
10 – KMSVB vyko urbanistikos praktiko ir mokslininko A. Vyšniūno knygos „Lietuviai Karlage
l“ pristatymas.
10-13 – KKS vyko XXI tarptautinis S. Šimkaus chorų konkursas, kuriame dalyvavo 14 chorų iš
Ganos, Rusijos, Latvijos ir Lietuvos.
11 – KLAVB vyko teatralizuotas Lidos (Lidijos) Meškaitytės parodos „Vienatvėje su gamta“
atidarymas.
11 – KLAVB vyko susitikimas su aktoriumi, režisieriumi, vienuoliu, rašytoju, aktyviu visuomenės
veikėju K. Marčiulynu (Bo Haeng Sunim).
11 – LDM Prano Domšaičio galerijoje vyko J. Griušio (1952-2017) tapybos ir piešinių parodoje
kultūros vakaras, skirtas dailininko atminimui.
12 – KKCŽR vyko XVI šokių festivalis-konkursas „Šokio vizija“.
13-26 – Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2018“ renginiai Klaipėdoje. Tai
iškiliausias kasmetinis literatūrinis renginys Lietuvoje, rengiamas Lietuvos Rašytojų sąjungos.
Jame savo kūrybą skaito Lietuvos ir užsienio poetai, dalyvauja aktoriai, dainininkai, muzikantai,
dailininkai.
15 – TKC vyko muzikos ir poezijos vakaras „Pavasario vilčių laikas – meilės ir atsinaujinimų
laikas“.
15 – KMSVB Meno skyriuje svetainėje „Po toršeru“ vyko susitikimas su poete D. Bielskyte ir ne
poetu V. Grušu.
15 – KLAVB vyko parodos SUMGAIT, skirtos armėnų žudynių Sumgaite 30-osioms metinėms,
pristatymas.
17 – Mados ir verslo centre „Herkaus galerijoje“ atidaryta armėnų dailininko G. Parsamian paroda
„Sielos sodai“.
18 – KLAVB vyko Šveicarijos lietuvių bendruomenės kilnojamosios fotografijų parodos
„Lietuvių Šveicarija“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti pristatymas.
18 – Rūtų galerijoje atidaryta A. Urniežiaus tapybos darbų paroda „Begalinės istorijos“.
18 – KKKC Parodų rūmuose atidaryta Baltijos šalių menininkų bendra paroda – meno projektas
„3FREE“, skirta trijų Baltijos valstybių šimtmečiams paminėti.
19 – Laivų paradas – nuo Vandens sporto šakų festivalio iki radijo bangomis valdomų burlaivių
modelių pasirodymo bei įspūdingų fejerverkų. Taip pat vyko Gatvės muzikos diena bei „Muziejų
naktis“.
19 – KDT balkone vyko „Balkono muzikos diena‘18“.
19, 20 – KLT vyko premjera – spektaklis „Kad tave žąsis“ pagal M. Gusniowskos pjesę, rež. G.
Radvilavičiūtė.
22 – KLAVB vyko unikalios knygos vaikams „Užsimerk”, kurią galima skaityti net keturiais
pojūčiais: rega, lytėjimu, klausa ir uosle, pristatymas.

23 – TKC vyko J. Karoso muzikos mokyklos respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų
koncertas „Muzikos spalvos“.
23 – KMSVB Girulių filiale atidaryta R. Borisovo juodai baltos akvarelės darbų paroda “Vilnius,
bet kitoks“.
24 – KLAVB vyko susitikimas su psichologe-psichoterapeute A. Matulaite, knygos „Žali
sausainiai: knyga sveikiems neurotikams“ autore.
24 – LAB Klaipėdos padalinyje vyko „Poezijos pavasario 2018“ renginys – „Sigitui Gedai – 75.
Poezija. Interpretacijos“.
24 – MLIM vyko istoriko T. Baranausko knygų „Kuršo aktai. Acta Curoniae“ ir „Garuozos mūšis.
Šaltiniai ir interpretacijos“ pristatymas.
25 – KLAVB vyko istorinio dokumentinio filmo „Nenugalimas“, skirto Adolfo RamanauskoVanago 100-osioms gimimo metinėms, peržiūra.
26 – KLAVB vyko literatūrologo R. Čičelio paskaita „Nulinis rašymo laipsnis“.
26 – KMSVB Meno skyriuje vyko Lietuvoje kūrybinei klasei skirto žurnalo „Baltas kambarys“
pristatymas ir Luanos Mas autorinės metaforos fotografijos parodos „Perskeltas pasaulis“
atidarymas.
26, 31 – KDT vyko spektaklio „ Mama Drąsa“ pagal B. Brechtą premjera, rež. E. Senkovas.
28 – KLAVB vyko M. Abramavičiaus knygos „Azerbaidžanas. Klajūno užrašai“ pristatymas.
31 – MLIM atidaryta fotografo A. Rybakovo darbų paroda ,,Kitas pasaulis“.
31 – LDS Klaipėdos skyriaus Klaipėdos galerijoje atidaryta menininkės D. Kirkutienės paroda
„Proveržis“.

Birželis
1 – KKCŽR vyko uostamiesčio teatro „Šauxmas“ šokio spektaklio premjera „Ragana“, rež. D.
Malajavas ir A. Gričiutė.
1 – KMSVB Pempininkų padalinyje vyko susitikimas su rašytoju Vytautu. V. Landsbergiu.
2 – Klaipėdos skulptūrų parke vyko šokio teatro „PADI DAPI Fish“ performansas „Pradžia“.
2-25 – KDT vyko antrasis tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“ 2018, kuriame buvo
rodomi įdomiausi pastarojo sezono spektakliai iš Lenkijos, Gruzijos, Baltarusijos, Estijos ir
Lietuvos.
4 – KLAVB pristatyta R. Vasiljevos jubiliejinių metų paroda „Kalbinu žemę“.
6 – KMSVB Jaunimo skyriuje vyko susitikimas su poetu M. Leknicku.
7 – KMSVB vyko šv. Kūdikėlio Jėzaus ir švč. Veido Teresės laiškų rinktinės „Milžino žingsniais“
sutiktuvės.
7 – Paupiuose, Bachmano dvaro Berniukų prieglaudos kieme vyko poezijos ir muzikos vakaras –
istorinė kelionė laiku „Paupiai istorijos verpetuose“.

7-9 – Kruizinių laivų terminale vyko 24-asis tarptautinis Klaipėdos pilies džiazo festivalis,
kuriame pasirodė bene ryškiausia šių metų viešnia – bosinės gitaros deivė ir „funk groove“
muzikos žvaigždė iš JAV Nik West, taip pat gausus būrys atlikėjų iš skirtingų bei egzotiškų
pasaulio šalių – Kubos, Jungtinių Arabų Emyratų, Tuniso, Izraelio ir kt.
8 – KLAVB vyko A. Makejevo knygų ir muzikos albumo pristatymas.
9 – KMSVB Meno skyriuje vyko O. Dromantienės parodos „Žydinčios erdvės“ atidarymas.
9-10 – Klaipėdos vasaros koncertų estradoje vyko Lietuvos vakarų krašto dainų šventė, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
06.10-10.14 – Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje vyko Šv. Pranciškaus vargonų muzikos
festivalis.
12, 13 – KDT vyko Prancūzijos šiuolaikinio šokio choreografo A. Richardo su šokio teatru „PADI
DAPI Fish“ premjera „Pareiškiu – Brandir“, skirta Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui.
14 – Naujojoje Klaipėdos galerijoje atidaryta N. Yanekinos tapybos darbų paroda „Vasarvidis“.
14 – „si:said“ galerijoje atidaryta fotografijos paroda „Jonas Mekas. Frozen Frames“. Paroda
parengta iš asmeninės A. Kulikausko kolekcijos.
15 – KMSVB Meno skyriuje vyko susitikimas su tinklaraštininke ir knygos „Ten Kur Namai.
Gyvenk kaip patinka“ autore S. Petrunina.
15 – KLAVB vyko dviejų knygų: rašytojos J. Noak romano „Raudonos pelytės“ ir Z. Gronau
(vok. Siegfried Gronau) knygos „Klyksmas vaiduoklių mieste: Vilko vaikai“ pristatymas bei
susitikimas su pačiais minėtų knygų autoriais.
15 – KMSVB vyko susitikimas su rašytoja L. S. Černiauskaite.
15 – Bendruomenės namuose vyko pagyvenusių žmonių asociacijos kūrėjų autorinių dainų
festivalis-konkursas „Birželio naktys ir jūra“.
18 – Klaipėdos įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos partizano, Didžiosios kovos apygardos
štabo viršininko B. Trakimo kovos ir kančių prisiminimų knygos „Noriu džiaugtis laisve“
pristatymas.
20 – KMSVB Girulių filiale vyko S. Beatričės kūrybos vakaras „Sielos preliudai“.
21 – KKCŽR vyko Klaipėdos žydų teatro „Šatil“ vienaveiksmė drama A. Kotliar „Mamulės“, rež.
N. Gedminas.
21 – Baroti galerijoje atidaryta tarptautinio tapybos plenero paroda, skirta pirmojo Lietuvos
civilinių oro linijų skrydžio 80-mečiui paminėti.
21 – LDS Klaipėdos skyriaus galerijoje atidaryta Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto
profesorės, telšiškės V. Degenienės autorinė tekstilės darbų paroda „Be pavadinimo“.
22 – KLAVB atidaryta A. Šeštoko fotografijų paroda „Vieta ir laikas ambrotipuose“.
22 – MLIM atidaryta V. Bitinaitės-Stankevičienės darbų paroda „Žolynų kelias“.
22 – „Klaipėdos konstrukcijos“ pastate vyko Klaipėdos jaunimo teatro aktorės M. Žemaitytės
performansas „Ugnies maldos“.

24 – Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje vyko Klaipėdos kariliono festivalis, skirtas
Lietuvos valstybės 100-mečiui.
06.25-07.01 – Klaipėdoje trečią kartą vyko tarptautinis smuikininkų festivalis „Musica in Vivo“.
26 – KLAVB vyko V. Mickaus knygos „Mūsų likimai“ pristatymas. Knyga sudaryta remiantis
tremtinių biografijos faktais.
27 – KF atidaryta paroda „Kroatijos nematerialus kultūros paveldas“.
06.27-07.24 – parko estradoje prie Klaipėdos koncertų salės vyko Vasaros koncertų ciklas
„Pasinerk į muziką“.
06.28-07.06 – Klaipėdos tarptautinė violončelės akademija. Pagrindinis KIVA mokymo
programos adresatas – jauni ir talentingi violončelininkai, aukštųjų mokyklų studentai, vyresniųjų
klasių moksleiviai, kuriems sudaromos puikios sąlygos tobulėti. Koncertai vyko įvairiose
Klaipėdos erdvėse.
29 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta D. Dapkevičienės ir V. Dapkevičiaus paroda „Fotografijos
debiutas“.
29 – KKKC Parodų rūmuose atidarytos parodos E. Vertelkaitės paroda „Moiros“, E. Ridikaitės
tapybos paroda „Atėjai, pamatei, išėjai: kultūringos grindys“ bei pristatyti LAS KAO / ErgoLAIN
stipendijos konkurso darbai ir kasmetinis leidinys „Klaipėdos architektūra“.
30 – KLT vyko premjerinis L. Zubės spektaklis „Apie Aleksandrą ir jo orlaivius“.

Liepa
2 – KLAVB Skuodo rajono neįgaliųjų draugija, pristatė meninę kompoziciją „Sielos spalvos“
(kompozicijos autorė ir būrelio vadovė N. Jasienė) ir atidarė D. Lekniuvienės fotografijos parodą
„Atidžiau pro objektyvą žvilgterėjus...“.
4 – KMSVB Girulių filiale vyko aktorės V. Kochanskytės ir pianistės I. Maknavičienės dedikacija
„Vincas Kudirka – poetas, kompozitorius, svajotojas“.
4 – KLAVB kiemelyje vyko KIVA (Klaipeda International Violoncello Academy) dalyvių
maratonas.
4 – KLAVB prasidėjo naujas VšĮ „Vieno aktoriaus teatro“ organizuojamas renginių ciklas Klaipėdos istorijos, kultūros ir menų festivalis „Žemėj Lietuvos“, skiriamas Lietuvos valstybės
atkūrimo ir Tilžės akto šimtmečiams paminėti. Atidaryta tapytojo E. Žvaigždino paroda „Burių
poezija“, skambėjo aktorių Evelinos ir Gyčio Šimelionių dainos.
5 – „si:said“ galerijoje atidaryta paroda „Postmodernizmo aukoms atminti. Introspektyva III“.
5 – KKKC vyko meno rezidentūros dalyvių D. Mikonytės ir A. Žudžio videokūrinio „Klaipėdos
studija“ pristatymas.
5 – Šiauriniame rage vyko šokio teatro „Padi Dapi Fish“ rengiama istorinė ekskursija-šokio
spektaklis „Šachas Prūsijai. Luizė Mėmelyje“.
10 – KMSVB Meno skyriuje fotografai S. Drungelas ir A. Poškienė pristatė savo skaitmeninių
nuotraukų parodą-projektą „Gyvenimo gabaliukai / Slice of life“.

10 – KLAVB vyko dr. Š. Toliušio parengtos knygos „Mažosios Lietuvos periodinė spauda 1811 –
1939“ pristatymas.
11 – KLAVB vyko festivalio „Žemėj Lietuvos“ renginys „Beregint“. K. Lučinsko muzikinės
improvizacijos „Lietuva yra čia“. Susitikimas su filosofu, rašytoju A. Juozaičiu.
11 – KMSVB Girulių filiale vyko Sąjūdžio 30-mečio minėjimas „Laisvės keliu: Sąjūdžio vertė ir
laikas“ bei S. Jokužio archyvinės fotografijos parodos atidarymas.
12 – Naujojoje Klaipėdos galerijoje atidaryta tapytojos G. Šermukšnytės kūrybos darbų paroda
„Grietinėlė su pipirais“.
13 – Baroti galerijoje atidaryta B. Šarkos ir R. Treigio keliaujanti fotografijų paroda „Vidurnakt ir
giliau“.
18 – KLAVB vyko festivalio „Žemėj Lietuvos“ renginys – poeto S. Gedos (1943-2008) atminimui
„Žmogus iš Lietuvos“ arba „Kairiarankio kentauro pėdomis“. TV laidos „Telegrama Algirdui
Juliui Greimui“ peržiūra.
18 – KMSVB Girulių filiale vyko A. Ruseckaitės biografinės knygos „Dūžtančios formos.
Romanas apie Vytautą Mačernį“ pristatymas.
19-22 – 12-asis tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“. Valstybės šimtmečiui skirtas
festivalis kvietė į gausybę renginių – koncertus, tradicinį jomarką, šeimų kiemą, parodas,
tautosakos viktoriną, tautinio kostiumo pristatymus, pasidainavimus, giedojimų popietę,
edukacinius užsiėmimus, susitikimus, tradicinių šokių vakarus. Festivalyje dalyvavo folkloro
ansambliai iš Estijos, Suomijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Makedonijos, Rusijos, Serbijos,
Ukrainos.
20 – KLAVB mažajame kiemelyje atidengtas Ievos Simonaitytės suolelis. Jo iniciatorius
bibliotekos direktorius J. Šikšnelis, autorius dailininkas R. Klimavičius, mecenatas UAB „Pamario
restauratorius“, vadovas A. Kliukas.
20 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta Vaidoto ir Danutės Dapkevičių fotografijų paroda
„Debiutas“.
21 – TKC vyko folkloro renginys „Slavų tradicinės kultūros dienos VII. Kultūrų tiltai“.
24 – TKC vyko A. Portenko darbų parodos „Auksinės rankos“ atidarymas“.
24 – LDS Klaipėdos skyriaus galerijoje atidarytas pleneras „Klaipėdos akvarelistai – vandens
kelias 2018“ ir dalyvių paroda „AQUArelė“.
25 – KLAVB vyko festivalio „Žemėj Lietuvos“ renginys - poetės, gydytojos psichiatrės, poezijos
terapeutės J. Sučylaitės kūrybos valanda su nauja poezijos knyga „Laumės vaikas“.
25 – KLAVB atidaryta Lietuvos jūrų muziejaus paroda „Su pirmojo Prezidento vardu“.
25 – KMSVB Girulių filiale vyko renginys „Homo sum“: aktoriaus P. Venclovo literatūrinis
monospektaklis, skirtas Justinui Marcinkevičiui.
26-28 – 59-oji Jūros šventė, kurios vienu svarbiausių akcentų tapo bendras VšĮ „Klaipėdos
šventės“ ir Italijos teatro „Teatro dei Venti“ projektas – spektaklis-legenda „Mobis Dikas“.
27 – KMSVB Meno skyriuje vyko renginys „Fotoskaitymas: 100 knygų su „Karjeros akademija“.

29 – KLAVB buvo rodomas muzikinis spektaklis „Laisvė - riba be ribų“.
30 – KLAVB atidaryta R. Lūšis tarptautinio akvarelės plenero 2018 darbų paroda.
30 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta Š. Šarkausko Šarkos tapybos paroda „Paupiai“.
31 – KMSVB Girulių filiale atidaryta tapybos paroda „Jūra“, skirta Klaipėdos gimtadieniui.

Rugpjūtis
1 – KLAVB vyko festivalio „Žemėj Lietuvos“ renginys – fotomenininko A. Stanevičiaus parodos
„Simono Dacho Anikės paslaptys“ atidarymas.
1 – KMSVB Girulių filiale vyko renginys „Dedikacija Tėvui Stanislovui“.
1 – Klaipėdos piliavietės šiaurinėje kurtinoje vyko tarptautinės parodos bei katalogo „Klaipėdos
(Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus“ pristatymas. Tradicinis miesto gimtadienio
akcentas – Klaipėdos kultūros magistrų pagerbimo renginys. Šiais metais jų sąrašą papildė
skulptorius A. Bosas ir fotomenininkas R. Treigys.
1 – Klaipėdos pilies kiemo aikštėje vyko šiuolaikinis J. Marcinkevičiaus istorinės dramos
„Mindaugas“ pristatymas.
1-19 – XXI operos ir simfoninės muzikos festivalis „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“, kuriame įvyko
trys premjeros – L. Bernsteino operetė „Kandidas“, kompozitoriaus M. Theodorakio ir
choreografo L. Massine‘o šokio spektaklis „Graikas Zorba“, muzikinis projektas „365 – Metų
laikai“, „Mėlynoji vakarienė“, didysis koncertas Klaipėdos dramos teatre.
3 – „si:said“ galerijoje atidaryta V. Samulionytės fotografijų paroda „60 monumentų“.
3 – KKKC Parodų rūmuose atidaryta Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus menininkų
paroda „Vakarų vėjai‘18“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
3 – KKKC Klaipėdos Fotografijų galerijoje atidaryta amerikiečių fotografijos pionieriaus,
etnologo E.S. Curtiso (1868-1952) fotografijų paroda „Šešėlių gaudytojas“.
4 – KDT vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro premjera – operetė L. Bernstein
„Kandidas“.
7 – KF vyko šokio teatro „Padi Dapi Fish“ premjera – šokio spektaklis „Birthmark“.
7 – LDM Prano Domšaičio galerijoje atidaryta V.K. Jonyno (1907-1997) kūrybos paroda „Visa
širdimi į Lietuvą“.
8 – KLAVB vyko renginys, skirtas Martyno Jankaus 160-osioms gimimo metinėms paminėti,
kuriame dalyvavo istorikė S. Pocytė bei Pagėgių kultūros centro folkloro ansamblis „Kamana“.
8 – Naujojoje Klaipėdos galerijoje atidaryta grafikės N. Šaltenytės kūrybos parodos „Sutrikdytas
ritmas“.
8 – KMSVB Girulių filiale vyko renginys „Šimtmečio odisėja“. Susitikimas su istoriku
profesoriumi A. Bumblausku.
9 – tautodailės salone „Marginiai“ atidaryta D. Donėlaitės autorinė papuošalų paroda
„Prisiminimai gėlėse“.

15 – KLAVB vyko susitikimas su kino režisieriumi D. Ulvydu bei filmo „Emilija iš Laisvės
alėjos“ peržiūra.
15 – KMSVB Girulių filiale vyko teatrinė-muzikinė impresija „Lietuviškų romansų vainikas“.
17 – TKC vyko literatūrinis vakaras „Žurnalui “Ruskaja Baltika“ – jau 6 metai“.
21 – Baroti galerijoje atidaryta D. Liškevičiaus paroda „Kolekcija. Exit / Resurrection“.
21 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta J. Rancevienės tapybos paroda „Beldžiant į dangaus
vartus“.
22 – KMSVB Girulių filiale vyko aktorių J. Vilūnaitės ir R. Bagzdevičiaus dedikacija Vydūnui.
22 – KLAVB vyko Kauno kamerinio teatro spektaklis „Noktiurnas“, rež. G. Padegimas.
23 – TKC vyko literatūros ir muzikos vakaras „Dvasinis kelias iki Nepriklausomybės“.
24 – Agnijos Šeiko šokio teatro istorinė ekskursija-šokio spektaklis „Keliaujančios bažnyčios.
Klaipėda tranzit Memel“.
25, 30 – MLIM vyko renginys „Lietuvos muziejų kelias 2018“ – naujos muziejaus ekspozicijos
„Klaipėdos kraštas XX a. pirmoje pusėje“ pristatymas, demonstruojama to meto kino kronika.
28 – Agnijos Šeiko šokio teatro istorinė ekskursija-šokio spektaklis „Šachas Prūsijai. Luizė
Mėmelyje“.
29 – KLAVB vyko renginys, skirtas Vydūno metams – „Saulė stygomis ridenas“.
29 – KKKC Fotografijos galerijoje E. Curtis fotografijų parodos “Šešėlių gaudytojas“ kontekste –
indėnų būgnų ritualas „Būgnų ratas“.
30 – KLAVB atidaryta klaipėdiečio fotomenininko A. Dapkevičiaus (1929–2007) retrospektyvinė
fotografijos paroda „Ant realaus pasaulio pagrindo“ (kuratorė D. Ruškienė).
30 – KMSVB Girulių filiale atidaryta E. Mekšenienės tapybos darbų paroda “Kaleidoskopas“.
30 – KKKC Fotografijos galerijoje pristatyta knyga „Tibetas: tolimas ir artimas. Laisvės byla“,
sudarytojai G. Kajėnas ir R. Racėnaitė.
31 – Klaipėdos galerijoje atidaryta S. Jastrumskytės personalinė akvarelių paroda „Glosolalijų
seilės“.
31 – „si:said“ galerijoje atidaryta personalinė H. Riškaus paroda „Random“.
31 – LDM Prano Domšaičio galerijoje vyko popietė-susitikimas medalių ir filatelijos parodoje
„Lietuvos istorijos ženklai“. Paroda skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui iš Prano Avižinio ir
Algirdo Červinsko (1925-2016) rinkinių.

Rugsėjis
5 – KLAVB vyko renginys „Laimei, Rėza...“ Pirmajam Kristijono Donelaičio „Metų“ leidimui –
200 metų. Kompaktinės plokštelės „Metų“ metai: Vyžlaukio „vėžlybieji“ ir „nenaudėliai“ –
dedikacija Kristijonui Donelaičiui ir Liudvikui Rėzai – sutiktuvės.
5 – KMSVB vyko L. Petronienės autorinis kūrybos vakaras „Tik prisimink...“

8 – KF vyko Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Paskutinį kartą atnaujinta“, rež. Ž. Mičiulytė.
13 – KKCŽR rūmuose vyko Klaipėdos pilies teatro monodrama R.Šavelio „Fabijonas“, rež. A.
Vizgirda.
13 – KLAVB vyko rašytojo R. Flicko kūrybos vakaras.
13 – Naujojoje Klaipėdos galerijoje atidaryta J. Česonytės tapybos darbų paroda „Krantas“.
13-20 – XXII tarptautinis menų festivalis „Plartforma“, šiemet įvairiose miesto erdvėse gvildenantis
išsilaisvinimo temą. Šiųmetinę festivalio programą papildė net keletas seminarų. Tarp jų – vieno
svarbiausių Slovėnijos rašytojų, dramaturgų, teoretikų ir šiuolaikinio šokio bei teatro istorikų R.
Vevaro šiuolaikinių scenos menų kritikos seminaras. Šio festivalio misija – bendrame kūrybiniame
vyksme suvienyti skirtingų regionų ir valstybių meninę patirtį bei kūrėjų kūrybinį potencialą.
14 – KKKC Parodų rūmuose atidaryta šiuolaikinio meno paroda „Chronometrai“.
15 – Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje vyko tradicinė XIV baltų vienybės šventė
„Sušildykime Baltijos tautas“.
15 – KKCŽR vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro premjera – L. Bersteino „Kandidas“, rež.
J. Sodytė.
15 – Apeirono teatre vyko premjerinis spektaklis „See No Evil Hear No Evil Speak No Evil“, rež.
G. Gudelytė ir E. Kazickaitė.
17 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta panevėžiečio dailininko E. Strockio paroda „Iš debesų“.
17 – KLAVB atidaryta Lietuvos ir JAV šimtmečio puslapius atskleidžianti paroda „Per Atlantą:
Lietuvos ir JAV draugystės amžius“.
18 – TKC atidaryta V. Bogatyriovo ir kitų Klaipėdos miesto dailininkų paroda.
19 – TKC vyko muzikos ir literatūros vakaras “Ivano Kotliarevskio „Eneidai“ 220 metų“.
19 – KKCŽR vyko Klaipėdos pilies teatro komedija D. Fo ir F. Rame „Aš laukiu tavęs, mielasis“,
rež. A. Vizgirda.
09.19-10.04 – KKS vyko šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“.
20-23 – KLT ir KF vyko Lietuvos lėlių teatro festivalis-vitrina „Materia Magica LT“. Jame
Klaipėdos miesto gyventojams ir svečiams, prodiuseriams bei tarptautinių festivalių programų
sudarytojams iš Izraelio, Vokietijos, Japonijos, Lenkijos, Kroatijos, Šveicarijos, Kinijos, Jungtinės
Karalystės, Estijos, Latvijos ir Turkijos pristatyta dvylika lietuviškojo lėlių teatro spektaklių.
21 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta J. Rancevienės tapybos ir scenografijos paroda „Beldžiant į
dangaus vartus / pokštas“.
21 – KEC atidaryta Z. Skinkio medžio drožinių paroda „Trupiniai“.
22 – KMSVB Pempininkų filiale vyko susitikimas su aktore, rašytoja D. Kazragyte. Tai – renginių
ciklo „Lietuviška knyga – ar jau skaitei?“ dalis.
21, 22 – šokio teatras „Padi Dapi Fish“ pristatė muziejų po atviru dangumi – Lietuvos valstybės
šimtmečiui skirtą šokio ir istorijos spektaklį „Neužšąlantys namai“.

25 – KLAVB vyko Kūrybinės erdvės LLR+ Teatralizuoti literatūriniai pokalbiai dešimties Dievo
įsakymų tema „KAI TU MANE PAKVIETEI“, pagal Just. Marcinkevičiaus, V. Jasukaitytės, R.
Vanago, V. Kava, J. Rubeno, J. O' Donohue, B. Ferrero ir kitų autorių tekstus.
26-30 – KF vyko antrasis Europos kino festivalis „Go Debut“. Tarptautinėje kino šventėje savo
pirmuosius trumpametražius filmus pristatė 27 debiutuojantys kino kūrėjai iš visos Europos.
Klaipėdoje ir Nidoje vyko kūrybinės dirbtuvės, kino profesionalų susitikimai, įdomūs pokalbiai,
diskusijos.
28 – KKCŽR vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro premjera – M. Theodorakio baletas
„Graikas Zorba“, choreografas L. Massine.
29,30 – KDT vyko premjerinis spektaklis G. Grajausko „Kas prieš mus“, rež. J. Vaitkus.

Spalis
2 - KLAVB atidaryta Lietuvos spaudos fotografijos paroda.
3 – LDM Prano Domšaičio galerijoje vyko renginys „Prūsijos karalienė Luizė Mėmelyje“ iš
pokalbių ciklo „Rudens akademija“.
4-6 – KLAVB vyko VI Klaipėdos knygų mugė „Laimei, Rėza“ – pirmajam Kristijono Donelaičio
„Metų“ leidimui 200, kurios tikslas – populiarinti knygas ir skaitymo tradicijas Klaipėdos mieste
bei Vakarų Lietuvos regione. Atidarymo proga buvo pristatyta nauja kompaktinė plokštelė
„Metų“ metai: Vyžlaukio „viežlybieji“ ir „nenaudėliai“. Šiemet ji skiriama Valstybės atkūrimo
šimtmečiui. Mugėje vyko 43 renginiai, iš kurių net 23 nemokamos edukacijos.
5 – Naujojoje Klaipėdos galerijoje atidaryta juvelyrikos paroda „Aktualioji Lietuvos juvelyrika“.
5 – KKKC Parodų rūmuose atidaryta fotomenininko E. Barzdžiaus fotografijų paroda „Pelkės
žmonės“.
5 – Baroti galerijoje atidaryta V. Tomaševičiaus paroda „Pašnekesiai wirtuvėje“.
6 - KLT vyko premjerinis spektaklis „Kad tave žąsis“, rež. G. Radvilavičiūtė.
6 – Vakarų Baltijos laivų statyklos elinge vyko neeilinis meninis pasirodymas – šokėjai I.
Briazkalovaitė ir A. Liškauskas kartu su šokių mokykla „Coda“ klaipėdiečiams pristatė vertikalų
spektaklį „Giedanti Vydūno upė“, kurį atliko ant elingo sienos.
9 – LAB Klaipėdos padalinyje vyko susitikimas su rašytoju R. Flicku ir garsinės knygos „Atrastoji
žemė“ pristatymas.
10 – LDM Prano Domšaičio galerijoje vyko renginys „Keli žingsniai į Nidos dailininkų koloniją“
iš pokalbių ciklo „Rudens akademija“.
11 – Naujojoje Klaipėdos galerijoje atidaryta A. Tamašausko kūrybos darbų paroda „Antras
šansas. Transformacija“.
11 - KLAVB vyko haiku skaitymai. Tai Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus rezidencijų
projektas „Trys eilutės – gili prasmė. Haiku kūrybinės dirbtuvės“.

12 - KMSVB Jaunimo skyriuje vyko poetų žemininkų kūrybos skaitymas. H. Nagio, K. Bradūno,
A. Nykos-Niliūno, V. Mačernio eilės, laiškai. Programos autorius ir atlikėjas aktorius A.
Bialobžeskis.
12-14 – KEC vyko II tarptautinis tradicinių šokių forumas.
12 – „si:said“ galerijoje atidaryta D. Jankausko (Duonio) personalinė paroda „Darželis“.
12 – LCC tarptautiniame universitete vyko vakaras, skirtas Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimo
metinėms „Eik, ir tu daryk panašiai“.
14 – KF vyko Klaipėdos jaunimo teatro premjerinis spektaklis „Dvi Korėjos“, rež. K.
Gudmonaitė.
15 - KLAVB vyko R. Bijeikytės-Gatautės knygos „Moteris su raudona“ sutiktuvės.
16 – KEC vyko pasidainavimų vakaras „Klaipėdos krašto balsai. Marijos Klingerienės dainos“,
dedikuotas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
16 – LDS Klaipėdos skyriaus Klaipėdos galerijoje atidaryta L. Valatkienės menininkų portretų
paroda „Išrinktieji“.
19 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta A.V. Krištopaičio jubiliejinė tapybos paroda „70+45“.
17 – KLAVB vyko prof. habil. humanitarinių m. dr. mokslotyrininkės O. Voverienės knygos
„Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918-2018)” pristatymas.
18 – Laikrodžių muziejuje atidaryta paroda „Einantis laikas“, skirta nepriklausomos Lietuvos
valstybės šimtmečiui.
24 – KLAVB vyko I. Labokės novelečių knyga „Florestano niekučiai“ pristatymas.
25 – KLAVB vyko „Versmės“ leidyklos išleistos prof. A. Liekio knygos „Prezidentas Antanas
Smetona. Raštai, kalbos, darbai“ pristatymas ir diskusija.
25 – TKC atidaryta I. Gudijevskajos paroda „Baltarusijos simboliai. Paieškose...“
25 – KMSVB Kalnupės padalinyje vyko Vydūnui skirtos knygos „Vydūnas. Regėjimai, darbai,
atradimai“ pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos autorė R. Palijanskaitė ir Vydūno klubas.
26 – KLAVB vyko A. Stanevičiaus fotografijos parodos „Armėnija Ararato akyse“ pristatymas ir
aptarimas.
27 – KEC atidaryta O. Tumėnaitės-Bražėnienės ir A. Bražėnaitės medžio ir lino raižinių paroda
„Mūsų Lietuva“.
29 – KLAVB vyko meninio-dokumentinio filmo „Klaipėda. Menininkai. Portretai.“ premjera.
30 – KKS vyko dainininkės G. Kaukaitės kūrybinės veiklos 50-mečiui skirtas vakaras „Giedrė
Kaukaitė: aš žinau tą smoką“.
30 – KLAVB vyko L. Mumgaudytės projekto „Bright women in the dark period“ pristatymas. Taip
pat vyko paskaita apie „gėdingą meną“ Trečiajame Reiche bei žydžių moterų vaidmenį karo metu.
30 – LDM Prano Domšaičio galerijoje vyko pokalbis „Delmonai Mažojoje Lietuvoje“ iš ciklo
„Rudens akademija“. Pokalbį vedė E. Matulionienė.

Lapkritis
2 – KLAVB vyko „DEMOS knygnešių“ renginys.
3 – KKCŽR vyko oratorija B. Britte „Karo Requiem“.
5 – KKKC parodų rūmuose vyko B. Šarkos ir R. Treigio keliaujančios fotografijų parodos
„Vidurnakt ir giliau“ albumo pristatymas.
6 – KMSVB vyko A. Kliševičiaus (1950-2008) atminimo vakaras „Miestas ir asmenybės: tarp
atėjimo ir išėjimo“.
7 – KDT vyko Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Mūsų miestelis“, rež. D. Rabašauskas.
7 – KLAVB vyko V. Plečkaičio knygos „Masonai - laisvieji mūrininkai, kūrę ir stiprinę Lietuvą"
pristatymas.
9 – KMSVB vyko debiutuojančios autorės J. Pamedytės romano „Meilės įkaitė“ pristatymas.
9 – KKCŽR vyko R. Leoncavallo opera „Pajacai“, rež. D. Ibelhauptaitė.
9 – KDT vyko „Taško teatro“ spektaklis „Laikas iš antrų rankų“.
9 – KKKC Parodų rūmuose atidaryta R. Pačėsos retrospektyvinė fotografijų paroda „Geltona
gulbė neatplauks“, taip pat pristatyta Niujorke gyvenančio avangardinio kino guru J. Meko
fotografijų paroda „Frozen Frames / Sustingę kadrai“ iš A. Kulikausko rinkinio bei atidaryta A.
Našlėno kūrybos paroda „Sapnų pjovėjas – regėjimų ieškotojas“.
9 – KKCŽR vyko VšĮ „Meno artelė“ ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipėdos
viltis“ spektaklis pagal A. de Lestrade knygą „Didysis žodžių fabrikas“.
10 – KKS vyko Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 95-mečiui skirtas koncertas „Gieda
paukštis ir giedos“.
12 – KLAVB vyko dr. prof. A. M. Olšausko knygos „Sveikatos gidas” pristatymas.
13 – KEC vyko prof. A. Kaukienės pagerbimo vakaras.
14 – KLAVB vyko V. Čepo jubiliejinis vakaras „3P“.
15 – Naujojoje Klaipėdos galerijoje atidaryta paroda „ In Memoriam“ (iš E. Kolakausko
kolekcijos), skirta anapilin išėjusių Klaipėdos dailininkų atminimui.
15 – KMSVB vyko Žemaitijos rašytojų bendrijos išleistos poezijos knygos „Praviri langai“
sutiktuvės, projekto „Aidai nuo Baltijos jūros krantų“ metu sukurto filmo peržiūra.
16-18 – Klaipėdoje vyko XX Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis.
16 – KLAVB vyko baigiamieji „Proza skaitoma rudenį 2018“ skaitymai „Po saule keičiasi tik
laikas“.
16 – Baroti galerijoje atidaryta T. Kiaukos tapybos darbų paroda „NE-PA-MATYTA“
16 – tautodailės salone „Marginiai“ vyko tautodailininkės D. Valužienės reljefinių paveikslų
parodos „Kūrybos laiptai iš mano delnų...“ atidarymas.

17 – KKCŽR vyko Pantomimos teatro „A“ spektaklis „Vyras, moteris – sielos sparnai“, rež. A.
Mažonas.
19 – KKC vyko koncertas „Šimtmečio mozaika“, skirtas Lietuvos ir Latvijos valstybių 100mečiui.
19 – KLAVB vyko R. Palijanskaitės knygos „Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai“ sutiktuvės.
20 – KLAVB vyko kilnojamosios parodos „Dviejuose pasauliuose - 25 vokiečių istorijos.
Prisistato vokiečių mažumos“ atidarymas.
20 – KKS vyko teatralizuotos folkloro programos „Lietuvininkai“ („Kuršių ainiai“), „Ernstas
Vilhelmas Berbomas“ („Alka“).
21 – KLAVB vyko knygos „Vytautas Majoras“ sutiktuvės.
22 – Bendruomenės namuose vyko choreografės I. Gelgutienės atminimo vakaras su senjorų
tautinių šokių kolektyvu „Sidabrinė gija“.
22 – LAB Klaipėdos padalinyje vyko aklųjų bendruomenės veikėjo ir kultūros puoselėtojo J.
Marcinkaus 90-mečio paminėjimo vakaras.
22 – KLAVB vyko vyks Matthias Dornfeldt, Enrico Seewald knygos „100 metų vokiečių ir
lietuvių santykiams“ pristatymas.
22 – VDA Klaipėdos fakultete atidaryta paroda „Gražiausios metų knygos 2016/17 m.“
23 – KLAVB vyko L. Buividavičiūtės knygos „Helsinkio sindromas“ pristatymas.
23 – KDT vyko respublikinis KU absolventų mokyklinių teatrų festivalis „Aitvarai 2018“.
27 – KLAVB vyko N. Koskienės knygos „Špylkos ir šlepetės“ pristatymas.
27 – KMSVB vyko susitikimas su rašytoju ir filosofu J. Melniku „Ar tikrai mūsų gyvenimas ne
sapnas?“.
28 – KLAVB vyko literatūrinio almanacho „Baltija“ sutiktuvės.
29 – KLAVB vyko T. Žvirinskio knygos „Sunki knyga“ sutiktuvės.
29 – KKCŽR vyko Klaipėdos pilies teatro premjerinis spektaklis „Dvi poniutės į Šiaurės pusę“,
rež. A. Vizgirda.
29 – Klaipėdos Vytauto gimnazijoje vyko istorinio įvykio paminėjimas „Tilžės aktui – 100“.
30 – MLIM atidaryta paroda „Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus
veiklos akimirkos“, skirta Tilžės akto 100-osioms metinėms.
30 – Klaipėdos galerijoje atidaryta Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus menininkų
kūrybos paroda „Art sale“.
30 – „Metų klaipėdiečio“ apdovanojimai. „Garbės piliečio“ titulą pelnė Respublikinės Klaipėdos
ligoninės vadovas, chirurgas R. Sakalauskas, „Meniškos sielos“ nominacijoje triumfavo
klaipėdietė drabužių dizainerė A. Zinčiukaitė, „Jaunasis talentas – plaukikas D. Pancerevas, „Už
metų nuopelnus“ apdovanojimas atiteko vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubo „Smalsučiai“
vadovams Inai ir Dariui Juotkams.

11.30-12.31 – KKS vyko šventinės klasikos festivalis „Salve Musica“, kuriame publikai buvo
paruošta 13 šventinių koncertų, kurie bylojo apie tekantį laiką ir tikrųjų vertybių ilgesį.
11.30-12.01 – LMTA Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje vyko VI tarptautinis K. Biliūno tautinių
muzikos instrumentų solistų, ansamblių ir orkestrų festivalis-konkursas.

Gruodis
3 – KLAVB vyko monografijos „Giedrius Mackevičius (1945–2008) ir jo Teatras“ pristatymas.
3 – KEC Rucavos amatininkų grupė bei Liepojos tautodailės studijos „Kursa“ mezgėjos pristatė
parodą „Rucavos pirštinės“.
3 – KKCŽR vyko poezijos, dainos ir judesio impresija „Gyvenimo eskizai“ su režisiere D.
Kancleryte, bardu A. Raudoniumi bei mimu A. Mažonu.
4 – Klaipėdos pilies muziejaus šiaurinėje kurtinoje vyko muzikinio ritmo perfomanso
„Elektroninės sutartinės“ pristatymas.
4 – KLAVB vyko Gyčio ir Evelinos Šimelionių dueto ir „Q art“ styginių kvarteto koncertas.
5 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta vizualiosios poezijos paroda „Raidžių paveikslai“.
5 – Žemaitijos dailininkų sąjungos galerijoje vyko vakaras su senąja Klaipėda, tema „XIX-XX a.
sąvartos senųjų Klaipėdos krašto kapinaičių paminklai: pramonės raidos galimybių atspindžiai“.
6 – KMSVB Meno skyriuje vyko susitikimas su fotomenininku R. Treigiu.
7 – KMSVB Meno skyriuje vyko tapytojo R. Jankausko-Kampo (1957-1993) atminimo vakaras.
7 – KKKC Parodų rūmuose atidarytos parodos – T. Tereko fotografijų paroda „Žuvis iš rajono“,
personalinė R. Petrovo paroda „Triukšmas“.
7 – Rūtų galerijoje atidaryta U. Motiejūno personalinė tapybos darbų paroda „Tankmėn“.
8 – KF vyko Klaipėdos jaunimo teatro premjerinis spektaklis „Helverio naktis“, rež. V. Masalskis.
8 – Apeirono teatre vyko spektaklio „Stabat Mater“ pagal A. Strinbergo pjesę „Pelikanas“
premjera, rež. E. Kazickaitė.
8 – Bendruomenės namuose vyko P. Škimelio naujo dainų rinkinio „Laiko brydės“, dedikuoto
Lietuvos valstybės 100-mečiui, pristatymas.
10 – KLAVB vyko S. Simanos knygos „Iškamšų kontora“ pristatymas.
13 – KF vyko Klaipėdos jaunimo teatro premjerinis spektaklis „Graži ir ta galinga“.
14 – Bendruomenės namuose vyko muzikinis renginys „Mūsų širdis sujungė daina“, skirtas choro
„Alna“ veiklos 25-mečiui.
14 – KLAVB vyko vaikų ir paauglių rašytojos R. Unos knygų serijos „Labas, aš Tadas“
pristatymas.
14 – Naujojoje Klaipėdos galerijoje atidaryta tapybos paroda „Atmintis“, skirta M. M. Danio
(1961-2015) atminimui.
14 – Baroti galerijoje atidaryta A. Kleizaitės kūrinių paroda „DraWWing Blue“.

14 – KLAVB vyko poeto L. Degėsio, kompozitoriaus A. Klovos ir fotomenininko R.
Danisevičiaus knygos - natų sąsiuvinio „Ant vėjo sparnų“ pristatymas.
14 – KEC vyko advento koncertas-vakaronė „Krašte marių, leliumoj“.
18 – KLAVB vyko R. Bandzienės knygos vaikams „Kalėdinė uosto istorija. Laivas paplūdimyje“
pristatymas.
18 – KMSVB Girulių filiale atidaryta Klaipėdos akvarelininkų paroda „Vandens kelias“.
19 – KKCŽR vyko B. Šarkos garsinis vaidenimasis „AOUM“.
20 – KKS vyko Naujų idėjų kamerinio orkestro (NIKO) koncertas „Šviesos prigimtis“.
20 – KMSVB Pempininkų filiale vyko susitikimas su aktore N. Narmontaite ir knygos „Ko
nematė žiūrovai“ pristatymas.
28 – LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje vyko mišraus choro „Klaipėda“ šventinis
koncertas „Jubiliejinius metus palydint“.
28 – KMSVB Girulių filiale vyko Klaipėdos akvarelės plenero „Vandens kelias“ katalogo
pristatymas.
28 – KMSVB Meno skyriuje vyko K. Demerecko knygos „Klaipėda senuose žemėlapiuose“
pristatymas.
28 – LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje vyko mišraus choro „Klaipėda“ šventinis
koncertas „Jubiliejinius metus palydint“.
29 – Klaipėdos piliavietės rytinės kurtinos salėje vyko uostamiesčio drabužių dizainerės rūbų
kolekcijos „Dešimt dešimtmečių“ pristatymas.
Naudojami sutrumpinimai:
KLAVB – Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka
KMSVB – Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešoji biblioteka
KKS – Klaipėdos koncertų salė
TKC – Tautinių kultūrų centras
KVMT – Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
KDT – Klaipėdos dramos teatras
KF – Kultūros fabrikas
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
KEC – Klaipėdos etnokultūros centras
MLIM – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
KKCŽR – Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmai
LDM – Lietuvos dailės muziejus
KKC – Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras
KU – Klaipėdos universitetas
LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga
KLT – Klaipėdos lėlių teatras
LAB – Lietuvos aklųjų biblioteka
VDA – Vilniaus dailės akademija
KPM – Klaipėdos pilies muziejus

