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SAVAITGALIS Į VASARĄ!
GEGUŽĖS 19–21 D. RENGINIŲ PROGRAMA
GEGUŽĖS 19 D., PENKTADIENIS
16.00–20.00 val. „Pavasario alasas“ Klaipėdos universiteto botanikos sode. Edukaciniai užsiėmimai,
parodos, muzikiniai pasirodymai
18.00 val. „Vilties miesto“ koncertas - „Vargonai ir balsas“ (Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčia)
GEGUŽĖS 20 D., ŠEŠTADIENIS
LAIVŲ PARADO DIENOS RENGINIAI
10.00 val. Prekybininkų mugės atidarymas
10.00 val. Skulptūrą „Vaikystės svajonė“ papuošia UAB „Pamario restauratorius“
10.00 val. „Gero vėjo“ regatos startas (Smiltynės jachtklubas)
10.00–12.00 val. Klaipėdos baidarių ir kanojų jaunių pirmenybės Danės upėje (Jono kalnelis–burlaivis
„Meridianas“)
11.00–14.00 val. PROJEKTAS „KLAIPĖDOS ISTORIJOS KELIAS“ IR 4 INTERAKTYVŪS PERFORMANSAI
(RENGIA SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA)
11.00–15.00 val. „Vilties miestas“. Vilties treniruočių diena (Atgimimo aikštė)
12.00 val. Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimo ceremonija ir šventinių renginių startas Kruizinių laivų
terminale. Vėliavą kelia Lietuvos auštosios jūreivystės mokyklos (LAJM) studentai
12.00–16.00 val. Kariuomenės ir visuomenės dienai skirti renginiai: karinių laivų lankymas (Lietuva, Latvija,
Estija, Prancūzija). Ginkluotės, technikos ir įrangos ekspozicija
12.00-20.00 val. GATVĖS MUZIKOS DIENA
12.00–16.00 val. Kariuomenės ir visuomenės dienai skirti renginiai: karinių laivų lankymas. Ginkluotės,
technikos ir įrangos ekspozicija
12.00–12.30 val. Karinių jūrų pajėgų Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojų kario ir karininko
priesaikos ceremonija
12.30-13.00 val. Šaulių sąjungos narių priesaikos ceremonija
12.30–13.30 val. Karinių jūrų pajėgų orkestro koncertas
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 val. Pasiplaukiojimai greitaeigiu laivu „Smiltynė“ po uosto akvatoriją. Įlaipinimas
Šiaurės rage. Bilieto kaina suaugusiam – 5,00 eurai. Vaikai iki 10 metų plukdomi nemokamai. Bilietai
parduodami laive
13.00–23.00 val. TARPTAUTINĖS AKCIJOS „MUZIEJŲ NAKTIS“ RENGINIAI
13.00–15.00 val. Tarptautinio nematerialaus kultūros paveldo festivalio „Lauksnos“ ir parodos „Lietuva
pašto siuntoje“ pristatymas (Meno kiemas, Bažnyčių g. 4)
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PROJEKTĄ PRISTATO

PROJEKTO PARTNERIS

13.00-14.00 val. Jūrinių mazgų rišimo dirbtuvėlės. Organizatorius Klaipėdos laivininkų mokykla
14.00–22.00 val. Muzikinė programa su Dj Montello (Nocturna Dj‘s)
15.00-16.00 val. UPĖS PARADAS. Valtys, kanojos, baidarės, irklentės. Parado startas - prie pramoginių
katerių prieplaukos (Garažo g. 6), finišas prie Pilies tilto
14.30 val. Lietuvos auštosios jūreivystės mokyklos kursantų eitynės į Šiaurinį ragą (nuo I. Kanto g. 7)
16.00-17.00 val. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro parodomoji jachtų-modelių regata Danės upėje.
Nuo Pilies iki Biržos tilto
16.00 val. „Albatroso“ apdovanojimai prie paminklo „Albatrosas“ Smiltynėje
16.20 val. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų priesaika jūrai prie paminklo „Albatrosas“
Smiltynėje
21.15 val. „Towmar Baltic“ jūrinių vilkikų TAK-10 ir TAK-11 šokis Danės upės žiotyse
21.00 val. NAKTINIS KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADAS KURŠIŲ MARIOSE
22.00 val. Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos dovanojamas šventinis fejerverkas
GEGUŽĖS 21 D., SEKMADIENIS
10.00 val. „Vilties bėgimas“ (Palanga – Klaipėda)

KLAIPĖDOS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖS PROJEKTAS
„KLAIPĖDOS ISTORIJOS KELIAS“
Projektą „Klaipėdos istorijos kelias” įgyvendinanti Socialinių mokslų kolegija organizuoja renginių ciklą,
kurio metu skirtingose uostamiesčio erdvėse visuomenei bus interaktyviai pristatomi svarbiausi bei
įdomiausi Klaipėdos miesto istorijos akcentai.
Interaktyvus performansas „Klaipėda – karalių miestas“
2017 metais minime jubiliejinę 210-ies metų sukaktį, kai Klaipėda, tuometinis Mėmelis, metams laiko buvo
tapusi laikinąja Prūsijos karalystės sostine, priglaudusia Prūsijos karalių Frydrichą Vilhelmą III ir karalienę
Luizę.
Pažymint šį istorinį įvykį skverelyje priešais buvusią karalių rezidenciją, dabartinę miesto rotušę, rengiamas
interaktyvus performansas, kurio metu klaipėdiečiai turės unikalią galimybę pabūti karalienės Luizės ir
karaliaus Frydricho Vilhelmo III bei jų šeimos narių draugijoje.
Renginio metu prie Žvejo skulptūos bus sukurtas gyvasis karališkosios šeimos paveikslas, kuriame ji
pramogaus, gers arbatėlę, bendraus su vaikais, klausysis 19 a. pradžios muzikos, atliekamos arfa ir smuiku.
Žiūrovai galės ne tik pasyviai stebėti šį gyvąjį paveikslą, bet ir, pasidabinus tų laikų garderobo detalėmis,
nusifotografuoti su karališkąja šeima laikmetį atitinkančioje aplinkoje.
Praeiviams bus dalinami lankstukai su trumpa Prūsijos karalių rezidavimo Klaipėdoje istorija.
Interaktyvus performansas ““Klaipėda – karalių miestas“ vyks gegužės 20 d., Gatvės muzikos dienos metu,
nuo 12 iki 14 val.
Performansas „Senoji muzika ir klaipėdiečiai“
Šio performanso metu klaipėdiečiai ir svečiai bus nukelti į 16 a. miesto diduomenės pobūvius, kur liejosi
muzika ir šokiai.
Atkurti tų laikų dvasią bei atmosferą padės senosios muzikos ir šokio ansamblis "Dolce Muzica", kurio nariai
groja įvairiais senoviniais muzikos instrumentais bei šoka istorinius šokius – Alemandą, Pavaną, Galjardą,
įvairius branlius ir kt.
Performansas vyks Turgaus g., pievelėje, kur iki Antrojo Pasaulinio karo stovėjo Šv. Jono bažnyčia, gegužės
20 d., nuo 12 iki 14 val.
Muzikinis pasirodymas „7 Klaipėdos istorijos“
Kam buvo pastatytas paminklas „Arka“? Kas anksčiau buvo dabartinėje Atgimimo aikštėje? Kokia yra kelis
amžius miestą puošusios Šv. Jono bažnyčios istorija ir kokio objekto vietoje Teatro aikštėje atsirado Taravos
Anikės skulptūra ir fontanas?
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Atsakymai į šiuos bei kitus istorinius klausimus bus pateikti režisūrinėje kompozicijoje, kurios metu
Socialinių mokslų kolegijos studentai bei profesionalūs atlikėjai skaitys 7 įdomias istorijas iš Klaipėdos
praeities.
Šios 7 istorijos – tai tarsi laiškas miestui, sūnaus pasakojimas tėvui, draugų pokalbis prie stalo ar geriausių
draugių išgyvenimai. Jos bus pasakojamos jungiant šokį, vaidybą, muzikinę kalbą, kuria „prabils“ klaipėdietis
kompozitorius, elektroninės ir etnomuzikos kūrėjas Kristijonas Lučinskas.
Visos istorijos bus ne tik papasakotos, bet ir užrašytos ant įvairiausių vietų - grindinio, stalo, specialiai
padarytų sienlaikraščių ir net performanso dalyvių kūnų. Tai tarsi simbolis, jog Klaipėdos istorija yra įsirėžusi
ne tik mieste, bet ir kiekviename iš mūsų.
„7 Klaipėdos istorijos“ - skverelyje priešais burlaivį „Meridianas“ gegužės 20 d., Gatvės muzikos dienos
metu, nuo 11 iki 13 val.
Vaidybinis-muzikinis performansas „20 a. pradžia Klaipėdos gatvėse“
Vaidybinį-muzikinį performansą „20 a. pradžia Klaipėdos gatvėse“ rengiantys Klaipėdos Jaunimo teatro
aktoriai patrauklia moderniojo teatro kalba pristatys uostamiesčio istorinių personažų muzikines
interpretacijas.
Aktoriai įsikūnys į 20 a. pradžios jūreivius, kariškius, gatvės prekijus ir kurs tų laikų atmosferą dainuodami
gatvės dainas, mušdami ritmą silkių statinėmis bei naudodami kitas menines gatvės performanso
priemones.
Šis pasirodymas vyks Turgaus g. 8, prie Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos, nuo 12 iki 14
val.
Filmo „Klaipėdiečiai“ pristatymas ir diskusija
Kokius jausmus klaipėdiečiai jaučia savo miestui, kas jiems čia patinka, o kas - ne, kuo, jų nuomone,
uostamiestis išsiskiria iš kitų miestų, kaip jie įsivaizduoja Klaipėdos ateitį?
Šiomis temomis kalbinami įvairūs Klaipėdos miesto gyventojai taps kuriamo filmo „Klaipėdiečiai“
pagrindiniais personažais ir ekspertais. Filmo tikslas – skatinti ieškoti klaipėdietiško identiteto ir panaudoti jį
kuriant miesto ateitį.
Filmo „Klaipėdiečiai“ peržiūra vyks 2017 m. rugsėjo 15 d., 18 val., Socialinių mokslų kolegijoje (Nemuno g. 2,
Klaipėda).
Po jos rengiama diskusija apie tai, kaip mūsų miestą paversti dar patrauklesniu gyventi, kuria kryptimi jis
turėtų judėti.
Diskusijoje dalyvaus Klaipėdos istorikai, visuomenės veikėjai.

TARPTAUTINĖS AKCIJOS „MUZIEJŲ NAKTIS“
PROGRAMA KLAIPĖDOJE GEGUŽĖS 20 D.
MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS (MLIM) - „SVEČIUOSE PAS DU SENOSIOS KLAIPĖDOS JOHANNUS – WITTĘ
IR SEMBRITZKĮ“
 18.00 val. „Atminties sodo – Wittės vynuogyno“ pirmosios vynuogės sodinimo ceremonija
 18.30–20.30 val. Pamokėlė „Delmonėlį išdabinsiu“
 18.30–20.30 val. Proginio linoraižinio spaudimas grafikos staklėmis
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19.00–20.30 val. Laiškų rašymas žąsies plunksna. XVIII amžiaus patirtys. Dirbtuves veda S. Simanaitienė
19.30–20.30 val. Pokalbis tema „Wittės kultūrinė aplinka. Klaipėda XVIII a.“. Dalyvauja dr. J. Genys,
archeologė R. Songailaitė, istorikė Z. Genienė
Nuo 21.30 val. Klaipėdos m. skulptūrų parke (tarp K. Donelaičio, Liepų, Trilapio ir S. Daukanto gatvių,
Klaipėda) Teatralizuota muzikinė ekskursija „Skulptūrų parko istorijos“, kurios metu klaipėdiečiai ir miesto
svečiai turės galimybę susipažinti su istorijomis, kurias byloja parke stovinčios skulptūros, paminklai ir kiti
objektai (Klaipėdos lėlių teatras, Klaipėdos universiteto Menų akademija, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejus).

KUR - Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2)
KADA – 13.00–21.00 val. Lankymas nemokamas.
ORGANIZATORIUS - Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Kontaktinė informacija lankytojams: tel. (8 46) 41 05 27, el. p. info@mlimuziejus.lt, www.mlimuziejus.lt.

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS - NUTYLĖTOS ISTORIJOS VEŽA
Tarptautinę Muziejų naktį Lietuvos jūrų muziejus „Nutylėtas istorijas“ (tokia šiemet muziejų nakties Lietuvoje tema)
pasakos projekto „Muzė veža“ autobuse, kuris visą vakarą kursuos specialiu maršrutu nuo Piliavietės. Vienam vakarui
autobusas virs išskirtine ekspozicija, kurioje eksponatus būtina liesti. Kiekvieno eksponato istorija asmeniškai to
autobuso keleiviui papasakos muziejininkai, o keleivių rankose atsidurs eksponatai, kuriuos muziejuje paprastai
matome tik po vitrinoje stiklu. Kelionė autobusu virs kelione ir į praeitį ir į ... gelmę. Keliausime, tirdami fosilijas,
milijonų metų senumo Baltijos jūros dugnu, išgirsime nautilo – vienos gražiausių jūrų moliuskų kriauklių istoriją,
išmoksime matuoti laivo (o gal ir autobuso?) greitį lagu. Ir tai – dar ne viskas...
KUR – nuo Teatro stotelės -> Muzė veža autobuse -> prasideda istorijos
KADA - 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 val.
KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS – LAIKAS ŠOKIO PASLAPČIAI!
Laikrodžių muziejaus kiemelyje vyks gatvės šokių pasirodymai, kuriuos apjungs profesionalūs šiuolaikinio šokio šokėjai.
Žiūrovai turės galimybę patys pajudėti ir išmokti keletą šokių judesių. Švęsime šokių studijos 15 gimtadienį!
18.00–23.00 val. Nemokamas muziejaus ekspozicijos lankymas
18.00–21.00 val. Šokių studijos „Intrus“ pasirodymas
KUR – Klaipėdos laikrodžių muziejuje (Liepų g. 12)
KADA – 18.00–21.00 val. Lankymas nemokamas
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO (KKKC) PROGRAMA:
18.45 val. Komandinis žaidimas „Klaipėdos miesto detektyvai“. Startas
19.00 val. Ekskursija su kuratoriumi ir menininkais po Kinijos šiuolaikinio meno parodą „Kas aš? 798 įspūdžiai“ (KKKC
Parodų rūmų antras aukštas)
19.45 val. Komandinis žaidimas „Klaipėdos miesto detektyvai“. Finišas. Komandų apdovanojimai
20.00 val. Tarptautinės meno rezidentūros darbų pristatymas, lenkų menininkų Jaceko ir Ewos Doroszenko audio
vizualinis projektas (KKKC Parodų rūmų pirmas aukštas)
21.00 val. Ekskursija su kuratoriumi ir menininkais po Kinijos šiuolaikinio meno parodą „Kas aš? 798 įspūdžiai“ (KKKC
Parodų rūmų antras aukštas)
22.00 val. Socialinės parodos „Vietinės ikonos – Klaipėdos veidas?“ atidarymas, ekskursija su menininkais (KKKC
Parodų rūmų pirmas aukštas)

