Pasiilgto
miesto istorijos

Liepos 23-25

Mieli klaipėdiečiai
ir miesto svečiai,
po nepaprastai sudėtingų metų Klaipėdai ir visai Lietuvai brangią tradiciją pasitinkame kupini vilčių
ir tikėdamiesi čia atrasti tai, ko TAIP ilgėjomės, nes unikalių jūrinių ceremonijų ir renginių nesutiksime jokiame kitame šalies renginyje. Kita vertus – KLAIPĖDA juk yra simbolinė Lietuvos – jūrinės
valstybės sostinė!
Klaipėda ir vėl kviečia tapti didžiausios vasaros šventės visoje Lietuvoje – Jūros šventės dalimi, semtis nepamirštamų įspūdžių, nuotaikos ir atradimų, kuriuos dovanoja jūra ir Klaipėdos žmonės!
Ne tik Jūros šventės susikūrimo pradžioje, bet ir dabar tenka išgirsti, kad tas vienintelis kartas
metuose prie jūros yra apsilankymas Jūros šventėje. Todėl sakau – sveiki, sugrįžtantys į svajingąjį miestą, kuriame jums bus papasakotos svetingos jūrinės istorijos! Kviečiame atsakingai švęsti,
drauge kurti Jūros šventę ir nuostabiais įspūdžiais pasidalinti su uostamiesčiu, jo žmonėmis ir visa
Lietuva! Dabar labiau nei bet kada jaučiame, koks gyvybiškai svarbus yra šis noras – džiaugtis ir
dalintis geromis emocijomis su šalia esančiais!
Atraskite savo Jūros šventės jausmą ir kurkite savas išsiilgto miesto istorijas!
Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas
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Jūros šventė
„PASIILGTO MIESTO ISTORIJOS“
Jūros šventę galima patirti įvairiais būdais. Vienas jų – aplankyti jūrą, nuo kurios ir gimė šventės
ištakos, kai paskelbta Jūros diena ragino visos Lietuvos žmones atrasti Baltijos jūrą. Jūros šventę
galima išgirsti – kai šventės šurmuliui pasklidus po miestą, jos generuojamas „white noice“ sukuria
su niekuo nesupainiojamą meditacinį gaudesį. Gatvėse, aikštėse ir skersgatviuose skamba geriausios muzikos kūrėjų natos, susijungiančios į dainas, o dainos į didžiuosius šventės koncertus. Jūros
šventę galima ragauti, kai skonių erdvės – mugė, pikniko zona pakvimpa skirtingų pasaulio virtuvių gardėsiais, kulinarinio paveldo skanėstais. Jūros šventę galima matyti – spalvų terapija užburia
teatro istorijos, geriausių pasaulio filmų skveras, senamiesčio gatvėse įsikūrusios parodos ar netikėtos instaliacijos. Jūros šventė puošia – čia iš pačių kūrėjų perkame stilingus karolius, nepakeičiamus stiliaus favoritus. Jūros šventė juntama ir per vandenį, kuriame plaukia ir varžosi, kuriame
apsigyvena burlaiviai ir istoriniai laivai. Šį kartą susitikimas su Jumis – dar brangesnis nei visuomet.
Lai Jūros šventė ir vėl sujungia draugus ir gimines, kaimynus ir kolegas, tegul čia ir vėl gimsta istorijos, draugystė, o gal net ir meilė.
Su meile Jūros šventė
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RENGINIŲ
PROGRAMA
2021 m. liepos 22–25 d.

Liepos 22 d., ketvirtadienis
16.00

Jūrininkų pagerbimo ir jūrinės kultūros apdovanojimų teikimo
ceremonija prie paminklo „Albatrosas“ ir Lietuvos jūrų muziejuje.

Smiltynėje prie paminklo
„Albatrosas“ ir Lietuvos
jūrų muziejuje

16.00

Eglės Lipinskaitės akvarelinių darbų paroda „Mėlyna“.

Žemaitijos dailininkų
sąjungos galerija Žvejų g. 1
/ Tiltų g. 2

Liepos 23 d., penktadienis
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13.30

JŪROS ŠVENTĖS VĖLIAVOS PAKĖLIMAS. Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba kelia vėliavą į 35 metrų aukštį. Čia prasideda
Jūros šventė!

Priešpilio g. (prie kelio į
Kruizinių laivų terminalą)

12.00

JŪROS ŠVENTĖS MUGĖS ATIDARYMAS

Danės g. nuo buvusio
TEO pastato iki Šiaurinio
rago, Tiltų g., Priešpilio g.,
Turgaus g.

11.0020.00

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ KVIEČIA SUSIPAŽINTI.
„Lietuvos geležinkeliai“ paviljonas Jūros šventėje – apie tvarų
transportą ir žaliąjį kursą! Paviljone įsikurs interaktyvus stendas
„Kuri transporto priemonė žaliausia“. Stende interaktyviai galėsite
stebėti, kiek CO2 išmeta kiekviena transporto priemonė.

Aikštė prie burlaivio
„Meridianas“

12.00 –
00.00

DIZAINO JŪRA. Išskirtinė erdvė „Dizaino jūra“ kviečia pasigrožėti, įvertinti ir nusipirkti unikalių dizainerių darbų. Daugiau nei 70
juvelyrų, drabužių ir interjero dizainerių iš visos Europos pristatys
savo naujausius darbus, kolekcijas ir mados tendencijas.

Turgaus g. atkarpa link
Jono kalnelio

12.00 –
01.00

UAB „ETNA“ DOVANA JŪROS ŠVENTEI – FONTANAS
,,VANDENS ARKA“.

Biržos tiltas

Karštą vasaros dieną tai taps tikra atgaiva ir netikėtumu įprastame miesto fone, o sutemus žavės šviesomis.
12.00 –
2.00

SKONIŲ FIESTA: Maistas iš „Food Truck“: greita, gardu, įvairu.

Automobilių stovėjimo
aikštelė, Pilies g.

15.00 –
20.00

TURIZMO GATVĖ. Susipažinkite su atostogų kryptimis Lietuvoje:
čia šeimininkaus nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk
Lietuvoje“ ir turizmo informacijos centrai iš Vilniaus, Šiaulių, Plungės, Mažeikių, Kėdainių, Alytaus, Lazdijų, Druskininkų, Ignalinos,
Marijampolės, Klaipėdos regiono ir kitų šalies miestų.

Turgaus g. 7 prie Klaipėdos
turizmo ir kultūros
informacijos centro

15.3017.30

AZARTIŠKOS KOVOS DANĖJE.
Aštuonviečių valčių regata 8+.

Danės upė (nuo irklavimo
centro iki burlaivio
„Meridianas“)

12.00 –
20.00

KLAIPĖDOS PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA kviečia
susitikimui „Mūsų tikslas – Jūsų saugumas“. Pareigūnai pristatys
tarnybos veiklą, ugniagesio gelbėtojo profesiją, demonstruos
įspūdingą gaisrų gesinimo ir gelbėjimo techniką, įrangą bei jos
galimybes. Patars ir papasakos kaip išvengti nelaimių, apsaugoti
namus nuo gaisro, atsakys į rūpimus klausimus.

Priešpilio g. (prie kelio į
Kruizinių laivų terminalą)
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17.00 –
19.00

Asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ naujojo prezidento inauguracija bei asociacijos gimtadienis.

Teatro aikštė

16.3000.00

KLAIPĖDA – EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖ 2021 SPOTA‘AS.
Jūros šventės metu Atgimimo aikštėje įkurtoje eksperimentinėje
pop-up jaunimo erdvėje uostamiesčio jaunimas kvies į muzikinius,
šokio pasirodymus, įvairias kūrybines, sporto veiklas ir supažindins su jaunųjų verslininkų veiklomis.

Atgimimo aikštė

18.00 –
2.00

PIKNIKO ZONA. Jūros šventės metu užsukite į „Švyturys BHouse“
erdvėje ošiantį Aludarių skverą.

Kūlių Vartų g. 7

Muzikos bangos, geras maistas ir ekskursijos po daryklą.
Nuleiskite savo inkarą čia ir švęskim kartu!
19.00–23.00 DJ Audrius
23.00–00.00 Baltasis Kiras
00.00–02.00 DJ Audrius
18.00
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VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA pristato: DIDŽIOJI JŪROS ŠVENTĖS EISENA! Maršrutas: startas
– Universiteto alėja, einama Herkaus Manto g., Naujojo Sodo g.,
Naująja Uosto g., Pilies tiltas, Pilies g. iki Kruizinių laivų terminalo.
Eisenos dalyvių pristatymas už Pilies tilto. Eisena transliuojama
tiesiogiai socialiniame tinkle „Facebook“ #KlaipedosSventes.

Nuo Universiteto al. iki
Kruizinių laivų terminalo

19.00 –
21.00

DANGĖS FLOTILĖ. Tradicinių ir istorinių laivų parado „Dangės
flotilė“ sutiktuvės ir pasveikinimas Danėje. Tema – „Sielą – jūrai!“

Danės upė, kyla Pilies tiltas

19.30

JŪROS ŠVENTĖS 2021 ATIDARYMO CEREMONIJA

Kruizinių laivų terminalas

20.00 –
21.00

DANGĖS FLOTILĖ. Pasiilgto miesto istorijos nuo vandens – tradicinio medinio burinio laivyno herojų istorijos ir laivų lankymas.

Danės upė

20.00 –
22.00

KAMINKRĖČIO VASARA

Aikštė prie burlaivio
„Meridianas“

20.00 –
00.00

AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ PRISTATO: KINAS PO
ATVIRU DANGUMI

20.00 Šokiai atvirame ore su šokių studija Akredus! Susitikime
smagiai pajudėti pagal salsos, bačatos, kizombos ritmus! Karibų
šokių pamokos.

Jono kalnelio sala

Jūros šventė į miestą grąžina pasiilgtas veiklas, tarp kurių – jaukios kino popietės ir vakarai. Atraskite geriausius „Kino pavasario“
filmus!
20.00 Tapytoja ir vagis (rež. Benjamin Ree, 102 min., N-13)
22.00 Gagarinas (rež. Fanny Liatard ir Jérémy Trouilh, 95 min.,
N-7)
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20.00 –
00.30

TEATRO AIKŠTĖS KONCERTAI. Muzika sugrįžta į Teatro aikštę.
Šiuolaikiškai, jaukiai, gaiviai – išgirsk!

Teatro a.

20.00 Austieja
21.30 Vilius Popendikis
23.00 Gabrielius Vagelis
20.00 –
1.00

DIDYSIS PENKTADIENIO KONCERTAS. Išskirtinius pasirodymus miestui dovanoja 30-mečio jubiliejų mininti VĮ KLAIPĖDOS
VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

Kruizinių laivų terminalas

20.00 Sisters on Wire
21.30 The Roop
23.00 Kastytis Kerbedis
22.00 –
22.20
23.00 –
23.20

00.00
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Šokių mokykla CODA pristato: „NUO BALETO IKI VERTIKALAUS
ŠOKIO“. Šokių mokyklos CODA jaunųjų balerinų ir vertikalaus
šokio šokėjos pasirodymas Klaipėdos kultūros fabriko languose.

Kultūros fabriko (Bangų
g. 5A) antro aukšto
languose ir ant fasadinės
pastato sienos iš Bastionų
komplekso Jono kalnelio
pusės

ŠVENTINIS FEJERVERKAS. 30-ties salvių sveikinimą ir įspūdingą
fejerverką miestui dovanoja VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ
UOSTO DIREKCIJA

Kuršių marios ties
Kruizinių laivų
terminalu

Liepos 24 d., šeštadienis
08.00 –
09.15

Studija „Jogos dvasia“ prie jūros

Neįgaliųjų paplūdimys

Kviečiame pabūti bendraminčių rate ir atgaivinti sielą bangų apsuptyje. Jūsų laukia meditacija ir atpalaiduojamasis kvėpavimas.
Būtina išankstinė registracija.

ATMINIMO CEREMONIJOS:
9.30

Pirmojo Lietuvos uosto kapitono Liudviko Stulpino pagerbimas
Smiltynės kapinaitėse. Pirmajam Lietuvos jūrų kapitonui literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Laiškai Kapitonui... “ dedikuoja Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos bendruomenė.

Smiltynės kapinaitės

10.00

Žuvusios laivo LINKUVA įgulos pagerbimas prie memorialo.

Skulptūrų parkas

12.00

Žuvusiųjų jūrose pagerbimas Baltijos jūroje. Laivų išplaukimas nuo
Kruizinių laivų terminalo – 11 val. Klaipėdos mažųjų laivų savininkų
asociacijos „Pajūrio laivai“ laivai norinčius dalyvauti žuvusiųjų
pagerbimo ceremonijoje plukdys nuo dešiniosios Danės krantinės (pakeliui į Šiaurinį ragą). Keleiviai su gėlės žiedu plukdomi
nemokamai.

Baltijos jūra

9.00 –
21.30

KAMINKRĖČIO VASARA

Aikštė prie burlaivio
„Meridianas“

09.00–09.30 Zumba su Sigita
09.30–10.30 Joga su Andželika
10.30–11.30 Tai či mankšta
13.00–14.00 Kaimo kapelija „Subatvakaris“
19.00–20.00 Ingaja
20.00–21.30 Koncertas „Trise valtyje, neskaitant šuns“. Kostas
Smoriginas, Martynas Kuliavas ir Audrius Balsys.
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9.00 –
1.00

UAB „ETNA“ DOVANA JŪROS ŠVENTEI – FONTANAS „VANDENS ARKA“.

Biržos tiltas

Karštą vasaros dieną tai taps tikra atgaiva ir netikėtumu įprastame miesto fone, o sutemus žavės šviesomis.
9.00 –
2.00

JŪROS ŠVENTĖS MUGĖ

Danės g. nuo buvusio
TEO pastato iki Šiaurinio
rago, Tiltų g., Priešpilio g.,
Turgaus g.

9.00 –
2.00

SKONIŲ FIESTA. Maistas iš „Food Truck“: greita, gardu, įvairu.

Automobilių stovėjimo
aikštelė, Pilies g.

10.00 –
14.00

Senovinių automobilių asociacijos „Seni kibirai“ paradas Klaipėdos
gatvėmis.

Atgimimo aikštė–Pilies g.–
žiedas prie „Avitelos“–
Pilies g.–Liepų g.–Dujų
fabrikas

10.00 Automobiliai rikiuojami prie PC „Studlendas“
10.30 Automobiliai vyksta į Atgimimo aikštę
11.00–14.00 Paroda Atgimimo aikštėje (važiuojamoji dalis)
14.00 Paradas
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10.00 –
15.00

KOLEKCINĖ JŪROS ŠVENTĖS MONETA. Lietuvos bankas,
tęsdamas seriją „Tradicinės lietuvių šventės“, kartu su renginio
organizatoriumi VšĮ „Klaipėdos šventės“ pristato unikalią Jūros
šventės monetą. Pamatyk ir įsigyk. Renginio metu bus prekiaujama tik pusantro euro monetomis.

Atgimimo aikštė

11.0020.00

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ KVIEČIA SUSIPAŽINTI.
„Lietuvos geležinkeliai“ paviljonas Jūros šventėje – apie tvarų
transportą ir žaliąjį kursą! Paviljone įsikurs interaktyvus stendas
„Kuri transporto priemonė žaliausia“. Stende interaktyviai galėsite
stebėti, kiek CO2 išmeta kiekviena transporto priemonė.

Aikštė prie burlaivio
„Meridianas“

10.00 –
00.00

DIZAINO JŪRA. Išskirtinė erdvė „Dizaino jūra“ kviečia pasigrožėti, įvertinti ir nusipirkti unikalių dizainerių darbų. Daugiau nei 70
juvelyrų, drabužių ir interjero dizainerių iš visos Europos pristatys
savo naujausius darbus, kolekcijas ir mados tendencijas.

Turgaus g. atkarpa link
Jono kalnelio

11.00

Atviras Lietuvos paplūdimio regbio turnyras, kuriame savo jėgas
išbandys vyrų, moterų bei jaunimo komandos iš visos Lietuvos ir
užsienio šalių.

Smiltynės paplūdimys šalia
gelbėjimo stoties

11.00 –
15.00

Ekskursijos Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje „Atrask galimybių jūras“. Išbandyk moderniausius navigacinius treniruoklius,
kuriais atkuriamos realios laivo valdymo situacijos, susipažink su
tikrais jūrininkais ir įmink įvairias jūrines paslaptis.

I. Kanto g. 7

11.00 –
19.00

DRAKONŲ LENKTYNĖS DANĖJE. Azartiškos drakonų
valčių varžybos dėl KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO
DIREKCIJOS TAURĖS. Nugalėtojų apdovanojimas pasibaigus
varžyboms.

Danės upė,
atkarpa nuo
Irklavimo centro
iki Biržos tilto

10.00 –
18.00

KLAIPĖDOS PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA kviečia
susitikimui „Mūsų tikslas - Jūsų saugumas“. Pareigūnai pristatys
tarnybos veiklą, ugniagesio gelbėtojo profesiją, demonstruos
įspūdingą gaisrų gesinimo ir gelbėjimo techniką, įrangą bei jos
galimybes. Patars ir papasakos kaip išvengti nelaimių, apsaugoti
namus nuo gaisro, atsakys į rūpimus klausimus.

Priešpilio g. (prie kelio į
Kruizinių laivų terminalą)

11.00 –
19.00

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO PREVENCINĖ PALAPINĖ. Bendruomenės pareigūnai
pristatys policininko profesiją, suteiks informacijos kaip pasirūpinti savo turto saugumu, konsultuos saugios kaimynystės grupių
veiklos ir kitais klausimais. Prie palapinės budės mobilus nusikalstamų veikų registravimo policijos ekipažas.

Atgimimo aikštė
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12.00 –
20.00

VAIKŲ MIESTO ISTORIJOS. Muzikos ir žaidimų apsuptyje vaikai
kviečiami piešti savo miestą, kurti nuotaikingas jo istorijas. Smagios, azartiškos, spalvingos, išradingos veiklos lauks visą dieną.
Už VAIKŲ ERDVĘ dėkojame UAB „BNTP“ ir UAB „Regseda“.

Dienovidžio aikštė

12.00 Piešiame senojo miesto istoriją ant kartoninių namelių
14.00 Didžiosios dviračių, paspirtukų ir balastinių dviračių estafetės - slalomas. Turite savo dviratukus ar dviračius – pasiimkite
kartu, o jei ne – juos parūpinsime mes
15.00-16.00 Mankšta kartu su šokių studijomis
17.00 Burlaivių gamyba
12.00–
18.00

TEATRINIO VEIKSMO GATVĖ
12.00 Stalo teatras, spektaklis „Eglė žalčių karalienė“
Stalo teatras visus kviečia prie stalo paragauti senovės lietuvių
papročių, paskanauti gyvai atliekamų smuiko melodijų ir tikrų
pyragėlių – teatre iškeptų.
14.00 Vėjų teatras, spektaklis „Apie žuvis, ausis ir mamą“
Aktoriai Pijus ir Martyna spektaklyje pasakoja istoriją ir gyvai
atlieka pačių kurtą muziką pianinu, gitara bei kitais smulkiais
perkusiniais instrumentais bei dainas, sukurtas pagal Mariaus
Marcinkevičiaus eilėraščius vaikams. Ritmas ir muzika – ypač
svarbūs vaikų lavinimui. Mažieji čia galės ne tik klausyti, bet ir
kartu judėti, o nesudėtingi tekstai įsimins ilgam ir švilpaus galvose
dar ne vieną dieną.
17.00 Teatras „Atviras ratas“, projektas „Upinės. Poezijos ir muzikos vakaras“
Juditos Vaičiūnaitės, Indrės Valantinaitės eilėraščiai ir senosios
liaudies dainos, sutartinės ir melodijos. „Upinės“ – trijų moterų
balsai, jų individualumas ir susiliejimas poezijoje ir muzikoje
bandant sukurti tekantį atvirą pokalbį žmogaus, gamtos, istorijos
ir šiandienos tema.
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Turgaus ir Sukilėlių g.
sankirta

10.00 –
20.00

TURIZMO GATVĖ. Susipažinkite su atostogų kryptimis Lietuvoje:
čia šeimininkaus nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk
Lietuvoje“ ir turizmo informacijos centrai iš Vilniaus, Šiaulių, Plungės, Mažeikių, Kėdainių, Alytaus, Lazdijų, Druskininkų, Ignalinos,
Marijampolės, Klaipėdos regiono ir kitų šalies miestų.

Turgaus g. 7 prie Klaipėdos
turizmo ir kultūros
informacijos centro

12.00 –
2.00

PIKNIKO ZONA. Jūros šventės metu užsukite į „Švyturys BHouse“
erdvėje ošiantį Aludarių skverą.

Kūlių Vartų g. 7

Muzikos bangos, geras maistas ir ekskursijos po daryklą.
Nuleiskite savo inkarą čia ir švęskim kartu!
19.00–20.00 DJ Tadas
20.00–21.00 Shishi
21.00–22.00 DJ Tadas
22.00–23.00 Planeta polar
23.00–02.00 DJ Tadas
12.00 –
14.00

Edukacinis užsiėmimas vaikams – teatro kaukių jūrine tematika
gamyba, piešimas ant kūno vaikams „Jūrinės fantastinės būtybės“.
Priemonės suteikiamos vietoje.

Žemaitijos dailininkų
sąjungos galerija Žvejų g. 1
/ Tiltų g. 2, lauke
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14.00 –
00.00

„INDORAMA VENTURES“ PRISTATO: KINAS PO ATVIRU
DANGUMI

Jono kalnelio sala

Jūros šventė į miestą grąžina pasiilgtas veiklas, tarp kurių – jaukios kino popietės ir vakarai. Atraskite geriausius „Kino pavasario“
filmus!
14.00 Vampyriukas (rež. Joann Sfar, 85 min., įgarsinta lietuviškai)
16.00 Aš esu Greta (rež. Nathan Grossman, 97 min., N-7, įgarsinta
lietuviškai)
20.00 Triumfas (rež. Emmanuel Courco, 105 min., N-13)
22.00 Qua Vadis, Aida? (rež. Jasmila Žbanić, 104 min., N-13)
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14.00

Diskusija „Lietuvos jūrų laivyno ištakos ir tradicijos“. Pranešėjai
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos lektorius Ričardas Malkus ir Kovo 11-osios akto signataras Liudvikas Narcizas Rasimas.

I. Kanto g. 7

14.00 –
17.00

Edukacinis užsiėmimas „Šilko vėjas“. Dailininkų ir miestelėnų
bendras tapymo ant šilko procesas, jūrine tematika. Spalvotas
sveikinimas Klaipėdai. Renginys šeimai.

Žemaitijos dailininkų
sąjungos galerija Žvejų g. 1
/ Tiltų g. 2, lauke

15.00

JŪRININKAI SUSITINKA. Jūrininkų ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos absolventų (Alumni) susitikimas. Renginio organizatoriai: Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuvos jūrininkų
sąjunga, Jūros veteranų asociacija ir Jūros kapitonų asociacija.

LAJM vidinis kiemelis, I.
Kanto g. 7

13.0018.00

IŠSKIRTINIŲ AUTOMOBILIŲ PARODA „MEMEL MOTOR FEST“.

Kultūros fabriko
automobilių stovėjimo
aikštelė (Bangų g. 5A)

16.00 –
18.00

Keramikos edukacinis užsiėmimas „Jūros objektas“. Nemokamas
renginys šeimai. Visos priemonės suteikiamos vietoje.

17.00

DANGĖS FLOTILĖ. Tradicinių ir istorinių laivų parado „Dangės
flotilė“ įgulų pristatymas „Bures – vėjui!“ Danės krantinėje, prie
skulptūros „Žvejys“.

17.30

Parodos „Lietuvos jūrų muziejaus kurėnui „SüD 1“ – 20!“ atidarymas prie skulptūros „Žvejys“.

Arti 100 išskirtinių automobilių, automobilių garso aparatūros
varžybos, motociklų paroda, automobilių orinės važiuoklės varžybos, pramogos vaikams, simuliatoriai, apdovanojimai ir renginio
dūzgės. Dėkojame UAB „Sonex“ ir UAB „Ainava“.

Žemaitijos dailininkų
sąjungos galerija Žvejų g. 1
/ Tiltų g. 2, lauke
Danės upė, prie skulptūros
„Žvejys“

17.30

Parodos Lietuvos jūrų muziejaus kurėnui „SüD. 1 – 20! atidarymas
prie „Žvejo“ paminklo.

Danės upė, prie skulptūros
„Žvejys“

Tai laivų ir jų įgulų pristatymas, kur kviečiami svečiai: jūrininkai,
miesto valdžios atstovai ir kiti marinistiniam paveldui neabejingi
žmonės.
12.0000.00

KLAIPĖDA – EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖ 2021 „SPOTAS“.
Jūros šventės metu Atgimimo aikštėje įkurtoje eksperimentinėje
pop-up jaunimo erdvėje uostamiesčio jaunimas kvies į muzikinius,
šokio pasirodymus, įvairias kūrybines, sporto veiklas ir supažindins su jaunųjų verslininkų veiklomis.

Atgimimo aikštė

18.30

54-osios KURŠIŲ marių regatos atidarymo ceremonija

Smiltynės jachtklubas

19.00 –
20.00

DANGĖS FLOTILĖ. Tradicinių istorinių „Dangės flotilės“ laivų
paradas.

Danės upė tarp Pilies ir
Biržos tiltų

20.00 –
00.00

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENIO KONCERTĄ JŪROS ŠVENTĖS SVEČIAMS
DOVANOJA „ŠVYTURYS Nealkoholinis“

Kruizinių laivų terminalas

20.00 Giedrė Kilčiauskienė
21.30 Donatas Montvydas
23.00 Marijonas Mikutavičius
20.00 –
00.30

TEATRO AIKŠTĖS KONCERTAI. Muzika sugrįžta į Teatro aikštę.
Šiuolaikiškai, jaukiai, gaiviai – išgirsk!

Teatro a.

19.00 KaYra su grupe
20.30 Augustina Vaiginytė quartet
22.30 Jurijus Veklenko
23.00 –
00.00

DANGĖS FLOTILĖ. Naktinis tradicinių ir istorinių „Dangės flotilės“
laivų paradas „...vėjo genami“.

Danės upė tarp Pilies ir
Biržos tiltų

22.30–
22.50

Šokių mokykla CODA pristato: „NUO BALETO IKI VERTIKALAUS
ŠOKIO”. Šokių mokyklos CODA jaunųjų balerinų ir vertikalaus
šokio šokėjos pasirodymas Klaipėdos Kultūros fabriko languose.

Kultūros fabriko (Bangų
g. 5A) antro aukšto
languose ir ant fasadinės
pastato sienos iš Bastionų
komplekso Jono kalnelio
pusės

23.30–
23.50
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Liepos 25 d., sekmadienis
8.00 –
9.15

Studija „Jogos dvasia“ prie jūros

Neįgaliųjų paplūdimys

9.00

JŪROS ŠVENTĖS MUGĖ

Danės g. nuo buvusio
TEO pastato iki Šiaurinio
rago, Tiltų g., Priešpilio g.,
Turgaus g.

9.00

SKONIŲ FIESTA. Maistas iš „Food Truck“: greita, gardu, įvairu.

Automobilių stovėjimo
aikštelė, Pilies g.

9.00

DANGĖS FLOTILĖ. Tradicinių istorinių laivų parado „Dangės
flotilė“ laivų išlydėtuvės.

Danės upė

09.00 –
18.00

UAB „ETNA“ DOVANA JŪROS ŠVENTEI – FONTANAS „VANDENS ARKA“.

Biržos tiltas

Kviečiame pabūti bendraminčių rate ir atgaivinti sielą bangų apsuptyje. Jūsų laukia meditacija ir atpalaiduojamasis kvėpavimas.
Būtina išankstinė registracija.

Karštą vasaros dieną tai taps tikra atgaiva ir netikėtumu įprastame miesto fone, o sutemus žavės šviesomis.
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10.00 –
15.00

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO PREVENCINĖ PALAPINĖ. Bendruomenės pareigūnai
pristatys policininko profesiją, suteiks informacijos kaip pasirūpinti savo turto saugumu, konsultuos saugios kaimynystės grupių
veiklos ir kitais klausimais. Prie palapinės budės mobilus nusikalstamų veikų registravimo policijos ekipažas.

Atgimimo aikštė

10.00

Šv. Mišios už žuvusius jūroje ir visą jūrinę bendruomenę Marijos
Taikos karalienės bažnyčioje.

Rumpiškės g. 6

10.00 –
15.00

KAMINKRĖČIO VASARA
09.00–09.30 Zumba su Sigita

Aikštė prie burlaivio
„Meridianas“

09.30–10.30 Šeimų joga su Jolita
11.00–16.00 Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ ir Klaipėdos
miesto pagyvenusių žmonių asociacijos meno kolektyvų koncertas
11.0014.00

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ KVIEČIA SUSIPAŽINTI. AB
„Lietuvos geležinkeliai“ paviljonas Jūros šventėje – apie tvarų
transportą ir žaliąjį kursą! Paviljone įsikurs interaktyvus stendas
„Kuri transporto priemonė žaliausia“.

Aikštė prie burlaivio
„Meridianas“

11.00 –
14.00

AZARTIŠKOS KOVOS DANĖJE. Tradicinė Žvejo regata – baidarių
ir kanojų irklavimo varžybos.

Danės upė nuo Irklavimo
centro iki burlaivio
„Meridianas“

11.00 –
15.00

VAIKŲ MIESTO ISTORIJOS. Muzikos ir žaidimų apsuptyje vaikai
kviečiami piešti savo miestą, kurti nuotaikingas jo istorijas. Smagios, azartiškos, spalvingos, išradingos veiklos lauks visą dieną. Už
VAIKŲ ERDVĘ dėkojame UAB „BNTP“ ir UAB „Regseda“.

Dienovidžio aikštė

11.00 Ryto mankšta su personažais
12.00 Piešiame senojo miesto istoriją. Popierinių namelių miestas
ir jo gatvės, šviesoforai, upės ir laivai lauks vaikų – mažųjų dailininkų, kurie miestui įkvėptų spalvas ir gyvybę
14.00 Maudynės putų baseine
11.00 –
17.00

Klaipėdos krepšinio mokyklos gatvės krepšinio turnyras (3×3).

Kruizinių laivų terminalas

11.00

54-OJI KURŠIŲ MARIŲ REGATA. KLAIPĖDOS miesto etapo
startas, Kruizinių laivų terminalas

Kruizinių laivų terminalas

10.00 –
15.00

TURIZMO GATVĖ. Susipažinkite su atostogų kryptimis Lietuvoje:
čia šeimininkaus nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk
Lietuvoje“ ir turizmo informacijos centrai iš Vilniaus, Šiaulių, Plungės, Mažeikių, Kėdainių, Alytaus, Lazdijų, Druskininkų, Ignalinos,
Marijampolės, Klaipėdos regiono ir kitų šalies miestų.

Turgaus g. 7 prie Klaipėdos
turizmo ir kultūros
informacijos centro
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10.00 –
16.00

DIZAINO JŪRA. Išskirtinė erdvė „Dizaino jūra“ kviečia pasigrožėti, įvertinti ir nusipirkti unikalių dizainerių darbų. Daugiau nei 70
juvelyrų, drabužių ir interjero dizainerių iš visos Europos pristatys
savo naujausius darbus, kolekcijas ir mados tendencijas.

Turgaus g. atkarpa link
Jono kalnelio

12.00 –
16.00

PIKNIKO ZONA. Jūros šventės metu užsukite į „Švyturys BHouse“
erdvėje ošiantį Aludarių skverą. Muzikos bangos, geras maistas ir
ekskursijos po daryklą. Nuleiskite savo inkarą čia ir švęskim kartu!

Kūlių Vartų g. 7

KONCERTAS „TAUTŲ PALETĖ“

Teatro aikštė

13.00 –
14.30

Spalvingas, jungiantis, buriantis sekmadienio popietės koncertas
Teatro aikštėje, kurį pristato Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centras. Klaipėdoje gyvenantys ir puoselėjantys tautines tradicijas kitataučiai miestui ir jo svečiams dovanos išraiškingą ir emocionalų renginį. Koncerte – melodingos ukrainietiškos
ir baltarusiškos dainos, spalvingi rusų šokiai, rytietiški motyvai
armėniškose dainose, totoriškos ir iškalbingos žydų dainos.

11.00 –
16.00

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ ir Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijos meno kolektyvų koncertas

Aikštė prie burlaivio
„Meridianas“

17.00

„BALTIC REGATTA 2021“ BURLAIVIUS IŠLYDINT – BURIŲ PARADAS. Burlaiviai atsišvartuoja nuo krantinių. Svetingu burlaivių
uostu tapusi Klaipėda palydi burlaivius.

Startas Baltijos jūroje

20.00

54-OJI KURŠIŲ MARIŲ REGATA. Klaipėdos miesto etapo apdovanojimai

Smiltynės jachtklubas

PILIES TILTO PAKĖLIMO
GRAFIKAS:
Liepos 22 d. 07.00, 21.00
Liepos 23 d., 06.30, 19.00
Liepos 25 d. 09.00, 16.30
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Nuolatiniai renginiai
Liepos 23 d. 18.00–21.00
Liepos 24 d. 10.00–20.00

Kruizinių laivų terminalo
pirsas, Danės upė

„BALTIC REGATTA 2021“ burlaivių apžiūra, atviri deniai (jei laivai neužsakyti renginiams ar specialiems reisams). Kruizinių laivų terminalo pirsas, Danės upė
MALTIEČIŲ ORDINO PIRMOJI PAGALBA
STACIONARUS PUNKTAS ATGIMIMO AIKŠTĖJE

Atgimimo aikštė

Liepos 23 d. nuo 17.00 iki 00.00 val.
Liepos 24 d. nuo 12.00 iki 00.00 val.
Liepos 25 d. nuo 12.00 iki 15.00 val.
Jūros šventės sveikata rūpinasi Maltos ordino pagalbos tarnyba.
MOBILUS PUNKTAS KRUIZINIŲ LAIVŲ TERMINALE

Kruizinių laivų terminalas

Liepos 23 d. nuo 17.00 iki 00.00 val.
Liepos 24 d. nuo 15.00 iki 00.00 val.
Liepos 25 d. nuo 12.00 iki 15.00 val.
Jūros šventės sveikata rūpinasi Maltos ordino pagalbos tarnyba.
LIETUVOS RAUDONASIS KRYŽIUS
Liepos 24 d., 10.00–22.00

Atgimimo aikštė

„Lietuvos Raudonojo Kryžiaus“ informacinė palapinė. Šventės metu gatvėse
budės „Lietuvos Raudonojo Kryžiaus“ savanoriai.
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Atminimo ceremonijos
LIEPOS 22 D., KETVIRTADIENIS
16.00

Jūrininkų pagerbimo ir jūrinės kultūros apdovanojimų teikimo
ceremonija prie paminklo „Albatrosas“ ir Lietuvos jūrų muziejuje.

Smiltynėje prie paminklo
„Albatrosas“ ir Lietuvos
jūrų muziejuje

LIEPOS 24 D., ŠEŠTADIENIS
9.30

Pirmojo Lietuvos uosto kapitono Liudviko Stulpino pagerbimas
Smiltynės kapinaitėse. Pirmajam Lietuvos jūrų kapitonui literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Laiškai Kapitonui...“ dedikuoja Klaipėdos
Liudviko Stulpino progimnazijos bendruomenė.

Smiltynės kapinaitės

10.00

Žuvusios laivo LINKUVA įgulos pagerbimas prie memorialo

Skulptūrų parkas

12.00

Žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremonija Baltijos jūroje. Laivų išplaukimas nuo Kruizinių laivų terminalo – 11 val. Klaipėdos mažųjų
laivų savininkų asociacijos „Pajūrio laivai“ laivai norinčiuosius dalyvauti žuvusiųjų pagerbimo ceremonijoje plukdys nuo dešiniosios
Danės krantinės (pakeliui į Šiaurinį Ragą).

Baltijos jūra

LIEPOS 25 D., SEKMADIENIS
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10.00

Šv. Mišios už žuvusius jūroje ir visą jūrinę bendruomenę Marijos
Taikos karalienės bažnyčioje

Rumpiškės g. 6

17.00

„BALTIC REGATTA 2021“ BURLAIVIUS IŠLYDINT – BURIŲ PARADAS. Burlaiviai atsišvartuoja nuo krantinių. Svetingu burlaivių
uostu tapusi Klaipėda palydi burlaivius.

Startas
Baltijos jūroje

Mieli klaipėdiečiai
ir miesto svečiai,
Markas Tvenas yra pasakęs: „Atsišvartuokite nuo kranto. Išplaukite iš saugaus uosto. Sugaukite
burėmis palankų vėją. Tyrinėkite. Svajokite. Atraskite“.
Šiemet jau 62-ąjį kartą vyksianti Jūros šventė, kurios tema – pasiilgto miesto istorijos, visus mus
kviečia keliauti, atrasti ir sužinoti tai, ko dar negirdėjote apie 30-metį minintį nepriklausomą Klaipėdos uostą, miesto simbolius, jo žmones.
Tikrai tikiu, kad visi esame išsiilgę gyvo bendravimo, kelionių, atradimo ir pažinimo jausmo, tad kviečiu Jus Jūros šventės metu susipažinti su įspūdingiausiais burlaiviais, dalyvauti gražiausiuose renginiuose ir nuspalvinti šventę puikiomis emocijomis.
Didžiausia ir laukiamiausia vasaros šventė jau čia!
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
generalinis direktorius
Algis Latakas
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Pagrindinis Jūros šventės
partneris - KLAIPĖDOS
UOSTAS - PRISTATO
Šiais metais minint VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos įkūrimo ir Klaipėdos jūrų uosto
atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje 30-metį, UOSTO DIREKCIJA pirmą kartą istorijoje tampa pagrindiniu Jūros šventės partneriu. Liepos 23-oji, penktadienis, išskirtinai jūriška ir dedikuota gražiausioms uosto istorijoms. Nuo didžiosios Jūros šventės eisenos iki gražiausių muzikinių akordų ir
įspūdingo fejerverko – penktadienį švenčiame su KLAIPĖDOS UOSTU.

JŪROS ŠVENTĖS EISENA „PASIILGTO UOSTO ISTORIJOS“
LIEPOS 23 D., PENKTADIENIS, 18.00 VAL.
Jūriška, galinga ir didinga, apjungianti keliasdešimt įmonių, įstaigų bei organizacijų, stebinanti spalvomis ir energingomis orkestrų melodijomis, didžioji JŪROS ŠVENTĖS EISENA sugrįžta! Liepos 23ąją, penktadienį, 18 val. eisena startuos iš Universiteto alėjos. Šį kartą prie jūrinės eisenos jungiasi ir
„Baltic Regatta 2021” burlaivių įgulos, kurie savo triukšmingais ir spalvingais pasirodymais papildys
vieną laukiamiausių Jūros šventės renginių.
Eisenos maršrutas: startas – Universiteto alėja, einama Herkaus Manto g., Naujojo Sodo g.,
Naujoji Uosto g., Pilies tiltas, Pilies g. iki Kruizinių laivų terminalo. Pasiekus J. Janonio gatvę į
eiseną įsilies kapitonai. Eisenos dalyvių pristatymas už Pilies tilto. 19.30 val., pasiekus Kruizinių laivų terminalą, bus paskelbtas šventės startas. Eiseną globoja VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto generalinis direktorius Algis Latakas.

ĮSPŪDINGAS PENKTADIENIO KONCERTAS IR ŠVENTINIS FEJERVERKAS
Penktadienį, liepos 23-ąją, koncertą Kruizininių laivų terminale miestui dovanos jubiliejų švenčianti
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Šventinį vakarą, kuris pratęs uostui dedikuotos dienos tematiką, šventės svečių lauks trys įspūdingi muzikiniai pasirodymai, kuriuos vainikuos 30-ties salvių
sveikinimas ir įspūdingas 62-osios Jūros šventės fejerverkas.
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LIEPOS 23 D., PENKTADIENIS, KRUIZINIŲ LAIVŲ TERMINALAS
20.00 Sisters on Wire
21.30 The Roop
23.00 Kastytis Kerbedis
00.00 30-ties salvių sveikinimas ir įspūdingas fejerverkas

DRAKONŲ LENKTYNĖS DANĖJE
Liepos 24 d., šeštadienis, 11.00–19.00
Vieta: Danės upė, atkarpa nuo Irklavimo centro iki Biržos tilto
Jūros šventės šeštadienį, smalsuolius ir azarto mėgėjus kviečia gražia tradicija ir neatsiejama Jūros
šventės dalimi tapusios vikingų Drakonų laivų lenktynės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos taurei laimėti. Kasmet vis didesnio dalyvių ir žiūrovų susidomėjimo sulaukiančios Drakonų valčių
lenktynės šiemet žengia į antrą dešimtį. Jūros šventės šeštadienį net 40 drakonų laivų lenktynių komandų Danės upėje bangas kels jau 11-ąjį kartą. Šios azartiškos kovos neribojamos lyties ar amžiaus
limitų. Vienintelis reikalavimas – dalyviai turi būti sulaukę pilnametystės. Lenktynės vyksta 10-ies vietų drakonų laivais.
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Jūros šventės
moneta

Lietuvos bankas, tęsdamas „Tradicinės lietuvių šventės“ seriją, kartu su renginio organizatoriumi
VšĮ „Klaipėdos šventės“, pristato unikalią Jūros šventės monetą.
Kolekcinės 5 eurų Jūros šventės monetos reverse – šventinę nuotaiką sukuriantys Jūros šventės
ir Klaipėdos simboliai, tarsi sūkurys įtraukiantys į pramogų ir pojūčių jūrą, o viršuje užrašas „Jūros
šventė”. Monetos averse – Vyčio simbolis ir Klaipėdos miesto herbas, tarsi įspausti smėlyje ant jūros
kranto, tarsi smėlyje išraižytas užrašas „Lietuva”. Moneta pagaminta iš sidabro ir inkrustuota gintaru. Unikali ir kolekcionierių laukiama moneta išleidžiama 2500 egz. tiražu, monetos pardavimo
kaina Lietuvos banke – 61 euras.
Kartu išleidžiama to paties dizaino 1,50 euro nominalo Jūros šventės moneta, pagaminta iš vario
bei nikelio lydinio. Analogiško dizaino moneta išleidžiama 30 tūkst. egzempliorių tiražu. Monetos
pardavimo kaina 2,00 Eur. Monetos aversą sukūrė Eglė Ratkutė ir Adelė Žemaitienė, reversą – Rytas Jonas Belevičius.
Kurią šventę ir kuriais kalendoriniais metais pažymėti monetoje, sprendžia
Lietuvos banko monetų kūrimo komisija, pasitardama su konsultantais,
etnologais, bei atsižvelgdama į konkrečiais metais numatomų įvykių, progų
skaičių ir aktualumą.
Liepos 24 d. 10.00–15.00 pamatykite ir įsigykite JŪROS ŠVENTĖS monetą (Atgimimo aikštė). Renginio metu bus prekiaujama tik pusantro euro
monetomis. Abiejų nominalų monetas galima įsigyti www.monetos.
lb.lt.
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Pasiilgtos
jūrinės
tradicijos
TRADICINIŲ ISTORINIŲ LAIVŲ PARADAS „DANGĖS FLOTILĖ“
Vėjo įtemptos burlaivių drobės jau tapo neatsiejamu Jūros šventės atributu ir simboliu, jungiančiu
senąsias ir šiandienines žvejiškas ir jūrines tradicijas. Lietuvos jūrų muziejus šiemet jau 10-tą kartą
organizuos tradicinių ir istorinių laivų paradą „Dangės flotilė“. Liepos 23 d., penktadienį, 19 val., pakėlus Pilies tiltą bus sutikti visi istoriniai „Dangės flotilė“ laivai. Šių metų tema – „Sielą – jūrai!“.

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS RENGINIAI JŪROS ŠVENTĖS METU
Liepos 22 d., ketvirtadienis

Liepos 24 d., šeštadienis

16.00 Jūrininkų pagerbimo ir jūrinės kultūros apdovanojimų teikimo ceremonija prie paminklo „Albatrosas“ ir
Lietuvos jūrų muziejuje.

17.00 Tradicinių ir istorinių laivų parado „Dangės flotilė“
įgulų pristatymas – „Bures – vėjui!“. Danės krantinėje,
prie „Žvejo“ paminklo.

Liepos 23 d., penktadienis

17.20 Baltijos Jūrų skautų parodomoji rikiuotė. Danės
krantinėje, prie „Žvejo“ paminklo.

16.00 Tradicinių istorinių laivų apeiginis puošimas žolynais Smiltynėje priešais Kurhauzą. Laivus puošia Kuršių
nerijos nacionalinio parko kolektyvo atstovai.
19.00 Tradicinių ir istorinių laivų parado „Dangės flotilė“
sutiktuvės ir pasveikinimas Danėje. Tema – „Sielą –
jūrai!“. Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros
centro folkloro ansamblio „Alka“ koncertas nuo reisinės
„Dreverna“ denio. Vadovai Elena Šalkauskienė ir Jonas
Kavaliauskas. Renginio vedėjas – Ignas Krupavičius.
20.00–21.00 Pasiilgto miesto tradicinio medinio burinio
laivyno herojų istorijos ir laivų lankymas. Interviu su laivų
kapitonais, įgarsinant teritoriją tarp Biržos ir Pilies tiltų.
Pokalbių tiesioginė transliacija Lietuvos jūrų muziejaus
bei partnerių socialinės medijos kanaluose. Vedėjas –
Ignas Krupavičius.

17.30 Parodos Lietuvos jūrų muziejaus kurėnui „SüD. 1 –
20! atidarymas prie „Žvejo“ paminklo.
19.00 Tradicinių istorinių „Dangės flotilės“ laivų paradas
tarp Biržos ir Pilies tiltų.
23.00 Naktinis tradicinių istorinių „Dangės flotilės“ laivų
paradas „Vėjo genami“ tarp Biržos ir Pilies tiltų.
Liepos 25 d.,sekmadienis
9.00 Tradicinių istorinių laivų parado „Dangės flotilės“
laivų išlydėtuvės
JŪROS ŠVENTĖS METU NUO ANTRADIENIO IKI SEKMADIENIO LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUJE – DELFINŲ IR
KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI, AKVARIUMAS, JŪROS GAMTOS IR ISTORIJOS EKSPOZICIJOS.
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ORGANIZATORIUS

DIDIEJI RĖMĖJAI

MAŽIEJI RĖMĖJAI

INFORMACINIAI RĖMĖJAI

FINANSUOJA

PAGRINDINIS
PARTNERIS

PAGRINDINIS
RĖMĖJAS

PRISTATO

PARTNERIAI

RĖMĖJAI

Uzdaroji akcine bendrove

DRAUGAI

GERA VASARA SU

Gyvoji Jūros
šventės dekoracija –
„Baltic Regatta
2021” burlaiviai

Į Klaipėdą sugrįžta neginčijama Jūros šventės puošmena – burlaiviai. Liepos 23–25 d. Kruizinių
laivų terminale ir Danės upės krantinėse švartuosis naujosios regatos „Baltic Regatta“ burlaiviai.
Regatą sudaro trys Baltijos šalių uostai – Talinas – Klaipėda – Ščecinas.
Atvirų denių laikas (jei leidžia COVID apribojimai/ arba
laive priėmimas ar užsakytas išplaukimas):

PILIES TILTO PAKĖLIMO GRAFIKAS:

Liepos 23 d. 18.00–21.00

Liepos 23 d., 6.30, 19.00

Liepos 24 d. 10.00–20.00

„Fryderyk Chopin“ (Lenkija)
Klasė A, ilgis – 55 m, uostas – Ščecinas

1990–1992 m. pastatytas laivas - vienas jauniausių didžiųjų lenkiškų burlaivių. Burlaivis pavadintas garsaus XIX amžiaus lenkų
kompozitoriaus Frederiko Šopeno garbei.
Šiuo metu „Fryderyk Chopin“ burlaivyje organizuojami mokomieji kruizai pagal Baltijos universiteto programą visiems didžiųjų
burlaivių mėgėjams. Laivas yra laimėjęs
daug svarbių lenktynių ir titulų.
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Liepos 22 d. 07.00, 21.00
Liepos 25 d. 09.00, 16.30

„Baltic Beauty“ (Lenkija)
Klasė A, ilgis – 40 m, uostas – Gdanskas

Olandijoje 1926 m. pastatyto laivo tikslas iš pradžių buvo – gyvų ungurių žvejyba. Ne kartą keitėsi laivo savininkai, kol 1979 m. jis pateko pas
kapitoną Viktorą Gottlovą, kuris jį nusipirko ir
pavertė buriniu laivu. Iš pradžių jis buvo pavadintas Dominique Fredion (žmonos garbei), bet
vėliau pervadintas į „Baltic Beauty“. Jau 20 metų
laivas plaukioja kaip užsakomasis laivas Baltijos
jūra.

„Gulden Leeuw“ (Nyderlandai)

„Pogoria“ (Lenkija)

Klasė A, ilgis – 70 m, uostas – Kampenas

Klasė A, ilgis – 50 m, uostas – Gdanskas

Šiais metais didžiausias „Baltic Regatta 2021“
svečias Klaipėdos uoste - burlaivis „Gulden Leeuw“ iš Olandijos, kurio ilgis 70 metrų. Laivas
pastatytas 1937 m. ir buvo dažnai naudotas jūros biologiniams tyrimams ne tik Danijos, bet ir
tarptautiniuose vandenyse. Vėliau laivas paverstas trijų stiebų burlaiviu.

Laivas pastatytas 1980 m. jūrinio švietimo projektui, kurį sumanė kapitonas Adamas Jasseris.
Burlaivis skirtas jaunų studentų mokymui ir ugdymui atviroje jūroje. „Pogoria“ yra labai konkurencingas laivas ir lenktynėse paprastai užima
aukščiausias vietas.
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„Kapitan Borchardt“ (Lenkija)

„Bonawentura“ (Lenkija)

Klasė B, ilgis – 42 m, uostas – Varšuva

Klasė B, ilgis – 21 m, uostas – Gdanskas

Tai mokomasis laivas, turintis senas praktikantų tradicijas. „Kapitan Borchardt“ pastatytas 1918 m. Nyderlanduose, kaip krovininis laivas. Antrojo pasaulinio
karo laikotarpiu laivas tarnavo Baltijos jūroje kaip mokomasis laivas.

Šis laivas yra vienas seniausių laivų, plaukiojančių su Lenkijos vėliava. „Bonawentura“ pastatytas Gdanske 1948 m.

„Brabander“ (Lietuva)
Klasė B, ilgis – 32 m, uostas – Klaipėda

Klaipėdos universiteto mokomasis burlaivis pastatytas 1977 m. Drimelene (Olandija).
Laivą 2006 m. įsigijo Klaipėdos universitetas jūrinių specialybių studentų praktikoms
atlikti. „Brabander“ taip pat naudojamas
universiteto mokslinėms ekspedicijoms,
atstovauja Lietuvai tarptautinėse regatose,
dalyvauja miesto renginiuose.
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„Atyla“ (Ispanija)
Klasė B, ilgis – 31 m, uostas – Bilbao

Unikalios išvaizdos burlaivis „Atyla“ (škuna) priskiriamas B kategorijai. Laivas išsiskiria autentišku mediniu, rankų darbo korpusu. Visas laivo
veiklas kuruoja „Atyla Ship Foundation“ - labdaros organizacija, skirta skatinti įvairius gyvenimo įgūdžius ir informuoti apie jų svarbą.

„Zawsisza Czarny“ (Lenkija)

„STANDART“ (Rusija)

Klasė B, ilgis – 43 m, uostas – Gdynė

Klasė A, ilgis – 32 m, uostas – Sankt Peterburgas

Pirminė laivo paskirtis – žvejybinis laivas, kuris vėliau
rekonstruotas į burlaivį, o ant jo denio sumontuoti trys
stiebai. Daug mėnesių per metus laivas vykdo mokymus
jūroje, inspiruotus aklo dainininko Romano Roczeno dainų. Išvykos būna pritaikytos akliesiems su papildomomis
saugos sistemomis – brailio raštu pažymimos burės, virvės bei kiti prietaisai esantys laive.

„Standart“ yra tiksli kopija laivo, pastatyto Petro Didžiojo 1703 m. Juo buvo
siekiama apginti Sankt Peterburgą.
Modernus „Standart“ buvo pastatytas
1999 metais ir kiekviename uoste sulaukia didelio visuomenės dėmesio.
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Saugios Jūros šventės
iniciatyvos
KLAIPĖDOS PRIEŠGAISRINE GELBĖJIMO
VALDYBA KVIEČIA SUSITIKIMUI „MŪSŲ
TIKSLAS – JŪSŲ SAUGUMAS“
VIETA: Priešpilio g.
(prie kelio į Kruizinių laivų terminalą)

Liepos 23 d., penktadienis
13.30 JŪROS ŠVENTĖS VĖLIAVOS PAKĖLIMAS.
Iškilmingas ir įspūdingas JŪROS ŠVENTĖS vėliavos
pakėlimas su Klaipėdos priešgaisrine gelbėjimo valdyba į 35 metrų aukštį. Čia prasideda Jūros šventė!
Liepos 23 d., penktadienis, 12.00–20.00
Liepos 24 d., šeštadienis, 10.00–18.00
Pareigūnai pristatys tarnybos veiklą, ugniagesio gelbėtojo profesiją, demonstruos įspūdingą gaisrų gesinimo ir gelbėjimo techniką, įrangą bei jos galimybes. Patars ir papasakos kaip išvengti nelaimių, apsaugoti namus nuo gaisro, atsakys į rūpimus klausimus.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS
KOMISARIATO PREVENCINĖ PALAPINĖ
VIETA: Atgimimo aikštė

Liepos 24 d., šeštadienis, 11.00-19.00
Liepos 25 d., sekmadienis, 10.00-15.00
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Bendruomenės pareigūnai pristatys policininko profesiją, suteiks informacijos kaip pasirūpinti savo turto saugumu, konsultuos saugios kaimynystės grupių veiklos ir kitais klausimais.
Prie palapinės budės mobilus nusikalstamų veikų registravimo
policijos ekipažas.

Pasiilgtos
muzikos istorijos
Į pasiilgtą šurmulį įtraukianti Jūros šventė
grąžina dvi pagrindines koncertines aikšteles –
Kruizinių laivų terminale skambės populiariausi
šalies atlikėjai, o Teatro aikštė kviečia jaukiems
ir teatrališkiems vakarams.

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ
UOSTO DIREKCIJOS dovana miestui!
LIEPOS 23 D., PENKTADIENIS
20.00 Sisters on Wire
Indie pop muzikos fanatikai, grupė „Sisters On
Wire“ jau kurį laiką nepaliauja stebinti klausytojų
vienas už kitą gražesniais kūriniais. 2020 m. išleista jų pirmoji lietuviška daina „Taip Jau Gavosi“ muzikiniame pasaulyje tapo tikra sensacija ir naujos
„Sisters On Wire“ muzikinės kelionės pradžia.

21.30 The Roop
Grupė „The Roop“ vis dar karaliauja ne tik lietuvių, bet ir visos Europos klausytojų širdyse.
Geltonoji banga ir išskirtinis „The Roop“ žavesys
abejingų nepaliks ir Jūros šventės metu.
23.00 Kastytis Kerbedis
Lietuvos estrados žvaigždė, vienas laukiamiausių susitikimų Jūros šventėje – nepakartojamas
Kastytis Kerbedis. Charizmatiškas, unikalus, kurio beveik visi kūriniai yra tapę hitais - „Nakty“,
„Sustok, traukinį“, „Sakale, lėk“.
00.00 Šventinis fejerverkas
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21.30 Donatas Montvydas

LIEPOS 24 D., ŠEŠTADIENIS

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENIO KONCERTĄ
PRISTATO „ŠVYTURYS Nealkoholinis“
20.00 Giedrė Kilčiauskienė
Tai universaliu talentu apdovanota atlikėja, stilingai atliekanti ir subtiliai jaučianti įvairaus stiliaus muziką – džiazo, pop ir elektroninės.
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Lyg būtų mums 17-ka! Argi ne šią dainą niūniuojat vakarais jau gerą pusmetį? Charizmatiškas,
energingas, ambicingas, visada pasiilgęs jūros
ir Klaipėdos – Donatas Montvydas.
23.00 Marijonas Mikutavičius
Iškalbingas ir žavingas, jo dainas daugelis žino
atmintinai, jis skamba per iškilmingas šventes ir
draugų susitikimus. Jis pirmą kartą Jūros šventėje! Marijonas Mikutavičius – vienas populiariausių šalies atlikėjų sugrįžta į Klaipėdą.

Pagrindinis Jūros šventės
rėmėjas „Švyturys
Nealkoholinis“ pristato
„Švyturys BHouse“ zoną
PIKNIKO ZONA.
Jūros šventės metu užsukite į „Švyturys BHouse“ erdvėje ošiantį Aludarių skverą. Muzikos bangos,
geras maistas ir ekskursijos po daryklą. Nuleiskite savo inkarą čia ir švęskim kartu!
VIETA: Kūlių Vartų g. 7

20.00–21.00 Shishi

Liepos 23 d., penktadienis, 18.00–2.00

21.00–22.00 DJ Tadas

19.00–23.00 DJ Audrius

22.00–23.00 Planeta polar

23.00–00.00 Baltasis Kiras

23.00–02.00 DJ Tadas

00.00–02.00 DJ Audrius

Liepos 25 d., sekmadienis, 12.00-15.00

Liepos 24 d., šeštadienis, 12.00–2.00
19.00–20.00 DJ Tadas
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TEATRO AIKŠTĖ
Muzika sugrįžta į Teatro aikštę. Šiuolaikiškai,
jaukiai, gaiviai – išgirsk! Du Jūros šventės vakarus – liepos 23 ir 24-ąją čia surasit savo pasiilgtą
muziką.
LIEPOS 23 D., PENKTADIENIS
20.00 Austieja
Muzikos ir poezijos kūrėja, kurios išskirtinis
bruožas – žemaičių kalba atliekamos dainos,
persipynusios su subtiliais muzikos ir gamtos
elementais.
21.30 Vilius Popendikis
Tai jaunos kartos atlikėjas pažįstamas iš televizinių projektų, kuriuose sulaukė išskirtinio dėmesio. Vilius visada žinojo ir jautė, kad jo pašaukimas yra muzika.
23.00 Gabrielius Vagelis
Jausminga Gabrieliaus Vagelio kūryba bei išskirtinis balso tembras kartu su elektroninės muzikos prieskoniais, leidžia mėgautis savitu ir unikaliu populiariosios muzikos stiliumi Lietuvoje.

LIEPOS 24 D., ŠEŠTADIENIS
19.00 KaYra su grupe
Po šiuo slapyvardžiu slepiasi aktorė Kristina Radžiukynaitė gerai pažįstama iš įvairių televizinių
projektų. Šiuo metu KaYra brandina naują mini
albumą.
20.30 Augustina Vaiginytė quartet
Augustina Vaiginytė su grupe susibūrė Amsterdame, kur kartu koncertuoja ir atlieką įvairių
stilių muziką, todėl Jūros šventės svečiai išgirs
įdomų eksperimentą
22.30 Jurijus Veklenko
Žavus klaipėdietis, jausmingų dainų autorius
kviečia į susitikimą miesto širdyje. Susitikimas
su atlikėju Jurijumi Veklenko vainikuos Teatro
aikštės koncertus ir svajingais akordais palydės
antrąjį Jūros šventės vakarą.
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Pasiilgtos kino istorijos po atviru dangumi
Jūros šventė į miestą grąžina pasiilgtas veiklas, tarp kurių – jaukios kino popietės ir vakarai. Atraskite geriausius „Kino pavasario“ filmus, kuriuos dar paskanins viena gražiausių Klaipėdos erdvių
– Jono kalnelio sala.
LIEPOS 23 D., PENKTADIENIS
20.00 Tapytoja ir vagis (rež. Benjamin Ree, 102
min., N-13)

16.00 Aš esu Greta (rež. Nathan Grossman, 97
min., N-7, įgarsinta lietuviškai)

Norvegų filmas, kurį žiūrint sunku patikėti, kad
tai – dokumentika. Moralinių, emocinių ir dvasinių jausmų sanplaikos prisodrintas siužetas leidžia pažvelgti į tai, kas tikrovėje, atrodo, nelabai
įmanoma.

Tai istorija apie Gretą Thunberg iš Švedijos, kuri,
būdama penkiolikmetė, 2018-ųjų rugpjūtį, užuot
ėjusi į pamokas, pradėjo streiką dėl klimato kaitos. Jos klausimas suaugusiesiems buvo toks:
„Jei jums nerūpi mano ateitis Žemėje, kodėl turėčiau ko nors siekti mokykloje?“

22.00 Gagarinas (rež. Fanny Liatard ir Jérémy
Trouilh, 95 min., N-7)

20.00 Triumfas (rež. Emmanuel Courco, 105
min., N-13)

Prancūzų sukurtas filmas apie Paryžiaus priemiestyje gyvenantį Jurį, kuris svajoja tapti astronautu ir pakilti į kosmosą. Tai yra tyras ir sumanus filmas, primenantis apie kino vaizduotės
galią, sujungiant mokslinę fantastiką ir socialinį
realizmą.
LIEPOS 24 D., ŠEŠTADIENIS
14.00 Vampyriukas (rež. Joann Sfar, 85 min.,
įgarsinta lietuviškai)
Užburia savo fantazija ir kartu švelniai paliečia
trapų gyvenimo ir mirties klausimą. Tai – filmas
mažiesiems šventės dalyviams bei jų tėveliams
apie vaiduokliukų name nuobodžiaujantį vampyriuką, nusprendusį slapta išsmukti iš namų ir
leistis į nuotykį ⎯ ieškoti naujų draugų.

Prancūzų režisieriaus tikrais įvykiais paremta
komedija žaismingai pasakoja apie skaudžiausius žmogaus išgyvenimus.
22.00 Quo vadis, Aida? (rež. Jasmila Žbanić,
104 min., N-13)
Nepaprastai jaudinantis ir įtemptas filmas apie
moterį, atsidūrusią vyrų karo žaidimų lauke.
Kokį žingsnį Aidai derėtų žengti?
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AB „Lietuvos
geležinkeliai“ kviečia
susipažinti
Liepos 23 d., penktadienis, 12.00–21.00
Liepos 24 d., šeštadienis, 10.00–21.00
Liepos 25 d., sekmadienis, 10.00–15.00
VIETA: aikštelė prie burlaivio „Meridianas“

AB „Lietuvos geležinkeliai“ paviljonas Jūros
šventėje – apie tvarų transportą ir žaliąjį kursą! Paviljone įsikurs interaktyvus stendas „Kuri
transporto priemonė žaliausia“. Stende interaktyviai bus galima stebėti kiek CO2 išmeta kiekviena transporto priemonė ir išsiaiškinti, kuri iš jų
- tvariausia. Čia bus įrengtas ir žaliųjų kilometrų
informacinis stendas nurodantis pagrindines
veiklos kryptis, veiks LTG LINK info punktas bei
stendo svečiai bus kviečiami į green screen pramogą – tai fotobūdelė su žaliu fonu ir „Lietuvos
geležinkelių“ paruoštais nuotraukų vizualais –
foto spauda renginio svečiams neribota.
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Pasiilgti kūrėjų darbai
„Dizaino jūra“
Liepos 23 d., penktadienis, 12.00–00.00
Liepos 24 d., šeštadienis, 10.00–00.00
Liepos 25 d., sekmadienis, 10.00-16.00
VIETA: Turgaus g. atkarpa link Jono kalnelio

Išskirtinė erdvė – „Dizaino jūra“ kviečia klaipėdiečius ir miesto svečius pasigrožėti, įvertinti ir
nusipirkti unikalių dizainerių darbų. Daugiau nei
70 juvelyrų, drabužių ir interjero dizainerių iš visos Europos pristatys savo naujausius darbus,
kolekcijas ir mados tendencijas.
Kaip ir kievienais metais su „Dizaino jūra“ plaukia ne tik gerai žinomi vardai, bet ir būrys naujų
veidų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Jūs pasitiks
juvelyras Vaidas Gaižauskas (Ispanija), išskirtinių
rankinių kūrėja Danguolė Povilaityte-Prosvirnina
(Lietuva), papuošalų dizaineris Alberto Martini
(Estija), galerija „Terra Recognita“, visas būrys
Lietuvos ir Latvijos drabužių dizainerių ir kiti.

Pasiilgti kelionių maršrutai
Turizmo gatvė
Liepos 23 d., penktadienis, 15.00–20.00
Liepos 24 d., šeštadienis, 10.00–20.00
Liepos 25 d., sekmadienis, 10.00–15.00

Lietuvoje kelionių kryptys nesibaigia ir nesikartoja! Liepos 23–25 d. Klaipėdoje, Jūros šventės
dalyviams jau penktus metus iš eilės bus atverta Turizmo gatvė. Joje miesto svečiai ir klaipėdiečiai galės susipažinti su galimybėmis atostogauti Lietuvoje: čia šeimininkaus nacionalinė
turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“
ir turizmo informacijos centrai iš Vilniaus, Šiaulių, Plungės, Mažeikių, Kėdainių, Alytaus, Lazdijų,
Druskininkų, Ignalinos, Marijampolės, Klaipėdos regiono ir kitų šalies miestų.

Šiemet „Keliauk Lietuvoje“ komanda, tęsdama
vietinės turizmo kampanijos temą, Jūros šventės lankytojus kvies šūkiu „O pas mus ar buvai?“.
Ar kada nors ragavote eglės šakelių ar vingiorykštės skonių limonado? Jeigu ne, tuomet pasiruoškite smagiai ir saldžiai Lietuvos skonių
degustacijai, kuri vyks - liepos 24 d., 14.00-15.00;
liepos 25 d., 13.00-14.00 val.
Šeimų su vaikais „Keliauk Lietuvoje“ stende
lauks ir indėniški edukaciniai užsiėmimai su „Vinetu kaimo“ herojais.
Naujos kelionių idėjos, geriausi planai atostogoms, negirdėti maršrutai ir džiaugsmas pažįstant savo kraštą.
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Ateities miesto istorijos
Jaunimo sostinės
„spote“

Vieta: Atgimimo aikštė
Liepos 23 d., penktadienis,
16.30-00.00
Liepos 24 d., šeštadienis,
12.00-00.00

Klaipėda šiais metais – Europos jaunimo sostinė! Šis titulas Klaipėdai ir Lietuvai – tai platforma
naujoms jaunimo iniciatyvoms, socialiniams, pilietiniams, kultūros projektams. Tai galimybė transformuotis, įtraukti jaunimą aktyviau dalyvauti miesto gyvenime, suteikti daugiau galių formuoti
jaunimo politiką, pritraukti Europos jaunimo dėmesį, pristatyti miestą tarptautiniame kontekste ir
stiprinti Europos jaunimo identitetą. Klaipėda – pirmas miestas Šiaurės Europos regione iškovojęs
šį titulą! Jūros šventės metu, Atgimimo aikštėje įkurtoje eksperimentinėje, pop-up jaunimo erdvėje
uostamiesčio jaunimas kvies į muzikinius, šokio pasirodymus, įvairias kūrybines, sporto veiklas ir
supažindins su jaunųjų verslininkų veiklomis.

MUZIKINIAI PASIRODYMAI

DIRBTUVĖS

Roko muzikos grupė „Your Chair, Ms. Smith“

„Mindfulness“ dirbtuvės ir kvėpavimo dirbtuvės
(pranayama). „Jogos Dvasia“ Jogos studija. Jogos
studijos vadovė Tatjana Siniak

Roko muzikos grupė „Bleach“
Repo grupė „G.G.R.I.D.E.R. ir Zoliukas“
Dainuojamosios poezijos atlikėja, #chooseklaipeda
ambasadorė Sofija Jonušauskaitė
Hip-Hop‘o atlikėjas „3mka“, Tomas Gotautas
Repo grupė „3 aukšas record“
III Tarptautinio festivalio „Impresija“, skirto „Klaipėdai – Europos jaunimo sostinei 2021“ Tarptautinių
konkursų 2020–2021 m. laureatų koncertas.

ŠOKIO PASIRODYMAI
„UFAS“ gatvės šokių klubas
Asmenybės ugdymo centras „Motus“
Jaunimo iniciatyvos
Klaipėdos jaunimo mados podiumas. JB „JEDIG“
tvarios mados namai
Šokių maratonas. #chooseklaipeda ambasadoriai
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Danės šokių klubas (latino šokiai). Pasirodymo koordinatorė Brigita Barkauskaitė
Šokio dirbtuvės. Asmenybės ugdymo centras
„Motus“
Apyrankių dirbtuvės „Pasiimk dalelę Klaipėdos“.
#Chooseklaipeda ambasadoriai

Vaikų miesto
istorijos
(Dienovidžio aikštelė)
Jūros šventės VAIKŲ ERDVĖ – tai interaktyvi
ir spalvinga erdvė šeimoms, mažiems ir dideliems. Dvi Jūros šventės dienas čia lauks kūrybingas miesto piešimas ant kartoninių namelių,
varžybos, estafetės, mankšta ir burlaivių gamyba. Už VAIKŲ ERDVĘ dėkojame UAB „BNTP“ ir
UAB „Regseda“.
LIEPOS 24 D., ŠEŠTADIENIS

LIEPOS 25 D., SEKMADIENIS

12.00 Piešiame senojo miesto istoriją ant kartoninių namelių

11.00 Ryto mankšta su personažais

14.00 Didžiosios dviračių, paspirtukų ir balastinių dviračių estafetės – slalomas. Turite savo
dviratukus ar dviračius – pasiimkite kartu, o jei
ne – juos parūpinsime mes
15.00–16.00 Mankšta kartu su šokių studijomis

12.00 Piešiame senojo miesto istoriją. Popierinių namelių miestas ir jo gatvės, šviesoforai,
upės ir laivai lauks vaikų–mažųjų dailininkų, kurie miestui įkvėptų spalvas ir gyvybę
14.00 Maudynės putų baseine

17.00 Burlaivių gamyba
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Pasiilgtos teatro
istorijos

Liepos 24 d., šeštadienis

12.00 Stalo teatras, spektaklis „Eglė Žalčių karalienė“

muzika - ypatingai svarbūs vaikų lavinimui. Mažieji čia galės ne tik klausyti, bet ir kartu judėti,
o nesudėtingi tekstai įsimins ilgam ir švilpaus
galvose dar ne vieną dieną.

Stalo teatras visus kviečia prie stalo paragauti senovės lietuvių papročių, paskanauti gyvai
atliekamų smuiko melodijų ir tikrų pyragėlių –
teatre iškeptų.
14.00 Vėjų teatras, spektaklis „Apie žuvis, ausis ir mamą“
Aktoriai Pijus ir Martyna spektaklyje pasakoja
istoriją ir gyvai atlieka pačių kurtą muziką pianinu, gitara ir kitais smulkiais perkusiniais instrumentais bei dainas, sukurtas pagal Mariaus
Marcinkevičiaus eilėraščius vaikams. Ritmas ir

44

Vieta: Turgaus ir Sukilėlių g. sankirta
(link Teatro aikštės)

17.00 Teatras Atviras ratas, projektas „Upinės.
Poezijos ir muzikos vakaras“
Juditos Vaičiūnaitės, Indrės Valantinaitės eilėraščiai ir senosios liaudies dainos, sutartinės
ir melodijos. „Upinės“ – trijų moterų balsai, jų
individualumas ir susiliejimas poezijoje ir muzikoje bandant sukurti tekantį atvirą pokalbį,
žmogaus, gamtos, istorijos ir šiandienos tema.

Pasiilgtos skirtingos
istorijos
Vieta: Teatro aikštė
Liepos 25 d., sekmadienis, 13.00–14.30

KONCERTAS „TAUTŲ PALETĖ“
Spalvingas, jungiantis, buriantis sekmadienio
popietės koncertas Teatro aikštėje, kurį pristato
Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų
centras. Klaipėdoje gyvenantys ir puoselėjantys tautines tradicijas kitataučiai miestui ir jo
svečiams dovanos išraiškingą ir emocionalų
renginį. Koncerte – melodingos ukrainietiškos
ir baltarusiškos dainos, spalvingi rusų šokiai,

Vieta: aikštė prie burlaivio „Meridianas“
Liepos 25 d., sekmadienis, 11.00–16.00

LIETUVOS PENSININKŲ SĄJUNGOS
„BOČIAI“ IR KLAIPĖDOS MIESTO PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ASOCIACIJOS
MENO KOLEKTYVŲ KONCERTAS
Nuoširdi sekmadienio popietė su jaukiais susitikimais ir dainomis.
11.00–14.00 Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ programos dalyviai: Klaipėdos Pajūrio
bendrijos mišrus choras, Mažeikių raj. bendrijos kaimo kapela ir armonikieriai, mišrus vokalinis ansamblis, Skuodo raj. bendrijos romansų

rytietiški motyvai armėniškose dainose, totoriškos ir iškalbingos žydų dainos.
Koncertinėje programoje: Klaipėdos armėnų
bendruomenės „Van“ sekmadieninės mokyklos
auklėtinės, Klaipėdos miesto baltarusių bendrijos „Krynica“ ansamblis „Kupalinka“, Tautinių
kultūrų centro rusų šokių kolektyvas „Russkij
suvenir“, Klaipėdos totorių bendrijos „Nur“ ansamblio „Leisan“ solistai, Ukrainiečių kultūros ir
švietimo centro „Rodyna“ trio „Čary“ ir ansamblis „Rušničok“, Klaipėdos žydų bendruomenės
narė Maja Tarachovskaja.
ansamblis ,,Prisiminimų rožė“ ir pasakoriai,
Šiaulių bendrijos folklorinis ansamblis, Telšių
raj. bendrijos pasirodymas, Telšių raj. bendrijos mišrus choras, Telšių raj. „Bočių“ bendrijos
kaimiška kapela, Naujosios Akmenės bendrijos
mišrus vokalinis ansamblis, Raseinių raj. bendrijos mišrus vokalinis ansamblis.
14.00–16.00 Klaipėdos miesto Pagyvenusių
žmonių asociacijos kolektyvai: VO „Vakaro žaros“, grupė „Laiko spalvos“, kapela „Albatrosas“,
kapela „Šeimyna“, vokalinis ansamblis „Pajūrio
krantai“, klubas „Klaipėda“.
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Netikėti atradimai
UAB „ETNA“ DOVANA JŪROS ŠVENTEI –
FONTANAS „VANDENS ARKA“
Vieta: Biržos tiltas
Liepos 23 d., penktadienis, 12.00–1.00
Liepos 24 d., šeštadienis, 09.00–1.00
Liepos 25 d., sekmadienis, 09.00–20.00

Karštą vasaros dieną tai taps tikra atgaiva ir
netikėtumu įprastame miesto fone, o sutemus
žavės šviesomis – tunelis iš vandens vienoje gražiausių Klaipėdos vietų.

ŠOKIŲ MOKYKLA CODA PRISTATO:
„NUO BALETO IKI VERTIKALAUS ŠOKIO“
Vieta: Kultūros fabriko (Bangų g. 5A) antro aukšto
languose ir ant fasadinės pastato sienos iš Bastionų
komplekso Jono kalnelio pusės
Liepos 23 d., penktadienis, 22.00–22.20, 23.00–
23.20
Liepos 24 d., šeštadienis, 22.30–22.50, 23.30-23.50

Šokių mokyklos CODA jaunųjų balerinų ir vertikalaus šokio šokėjos pasirodymas Klaipėdos
Kultūros fabriko languose.

STUDIJA ,,JOGOS DVASIA“ PRIE JŪROS
Vieta: Neįgaliųjų paplūdimys
Liepos 24 d., šeštadienis, 08.00–09.15
Liepos 25 d., sekmadienis, 08.00–09.15
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Kviečiame pabūti bendraminčių rate ir atgaivinti sielą bangų apsuptyje. Jūsų laukia meditacija ir atpalaiduojamasis kvėpavimas. Būtina
išankstinė registracija.

IŠSKIRTINIŲ AUTOMOBILIŲ PARODA
„MEMEL MOTOR FEST“
Vieta: Kultūros fabriko automobilių stovėjimo aikštelė (Bangų g. 5A)
Liepos 24 d., šeštadienis, 13.00–18.00

Arti 100 išskirtinių automobilių, automobilių
garso aparatūros varžybos, motociklų paroda,
automobilių orinės važiuoklės varžybos, pramogos vaikams, simuliatoriai, apdovanojimai ir
renginio dūzgės. Dėkojame UAB „Sonex“ ir UAB
„Ainava“.

Visuomenės sveikatos specialistai perspėja, jog masinėse
žmonių susibūrimo vietose didėja užsikrėtimo koronavirusu
rizika, tad prašome jūsų atsakingai laikytis saugos
rekomendacijų:
Kosint ar čiaudant paisyti
saugumo etiketo

Laikytis saugios distancijos
nuo kitų asmenų

Plauti ir dezinfekuoti
rankas

Vengti žmonių spūsčių

Dezinfekcines priemones rasite
prie visų renginių vietų, taip pat
zonose, kur išstatyti tualetai ir
rankų praustuvės bei „Maltiečių“
pirmosios pagalbos punktuose.

Saugant save ir
aplinkinius rekomenduojame
dėvėti apsaugines veido kaukes
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