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СВЯТО МОРЯ 2022
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
29–31 ЛИПНЯ та 1 СЕРПНЯ 2022 РОКУ
ЧАС / ТРИВАЛІСТЬ

ПОДІЯ

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

28 ЛИПНЯ, ЧЕТВЕР
15:00

16:00

Урочиста церемонія вшанування моряків біля
пам’ятника Альбатросу спільно з ДП «Адміністрація
державного морського порту Клайпеди»
Зустріч моряків. На зустріч запрошуються моряки та
випускники Латвійської морської академії, де вони
зможуть неформально поспілкуватися, поділитися
досвідом та спогадами.

Біля пам’ятника Альбатросу в
Смільтині та в Литовському
морському музеї
Етнографічна
приморська
рибальська садиба в Смільтині

29 ЛИПНЯ, П’ЯТНИЦЯ
10:00

12:00

12:00–20:00

12:00–22:00

КЛАЙПЕДІ
ВИПОВНЮЄТЬСЯ
770
РОКІВ!
Рекордний малюнок корабля олівцями на новітньому
поромі «Клайпеда», що належить компанії
«Смілтінес перкела» (Smiltynės perkėla). Стати
частиною рекорду запрошуються всі охочі незалежно
від віку.
ВІДКРИТТЯ ЯРМАРКУ СВЯТА МОРЯ. Ласощі,
відкриття, традиції та новинки на найбільшому
літньому ярмарку Литви.

Пором «Клайпеда»

Вул. Данес від колишньої будівлі
«TEO» до Північного мису, вул.
Тілту, вул. Прієшпіліо, вул.
Тургаус.
СМАКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ. Улюблені та ще Біля пам'ятника «Арка» (Ark
невідомі смаки. Можливість відчути прянощі та Monument)
аромати української кухні.
МОРЕ ДИЗАЙНУ, ДЕ ПІД ОДНИМ ДАХОМ Площа Відродження (Atgimimo
ЗІБРАЛИСЯ ДИЗАЙНЕРИ І ТВОРЦІ. Винятковий Square)
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12:00–2:00
З 12:00

12:00–20:00
12:00

14:00–20:00

12:00–20:00

12:00–20:00
12:00–2:00
14:00–22:00

15:00

простір «Море дизайну» запрошує помилуватися,
оцінити та придбати унікальні дизайнерські роботи.
МОРЕ СМАКІВ. Фуд-трак: швидко, смачно,
різноманітно.
Виставка «Ознаки морської спадщини Литви.
Спадщина морських рибаків 1923–1939 рр.
Литовського морського музею.
«Битва смаків Pepsi». Освіжіться напоями Pepsi у
спекотні дні свята моря та беріть участь у дегустаціях.
ВІДКРИТТЯ СВЯТА МОРЯ. Урочисте підняття
прапора СВЯТА МОРЯ спільно з пожежнорятувальним управлінням Клайпеди на висоту 35
метрів. Саме тут починається свято моря!
«СВАРОВСКІ ОПТІК ВЕРТРІЕБС ГМБХ»
(SWAROVSKI OPTIK VERTRIEBS GMBH) –
досконалість. Демонстрація оптичних біноклів і
багато іншого, чого ви ще не бачили.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Алліанц
Ліетува дівібес драудімас» (Allianz Lietuva gyvybės
draudimas) запрошує на зустріч, адже де, як не тут і
зараз!
Про Клайпеду, її самобутність та колорит разом із
компанію «КЛАЙПЕДА Ай-Ді» (KLAIPĖDA ID).
«Сальса Дуо» (Salsa Duo) представляє: розваги для
дітей (платно).
НОВІ. СМАКИ МОРЯ. Про рибу, риболовлю та
смаки. Давайте познайомимося і дізнаємося як смакує
різна риба, та які з неї можна готувати страви.
Організатор заходу – Міжнародна асоціація
рибопереробників та рибалок «Балтийос віенібе»
(Baltijos vienybė).
Церемонія відкриття військового корабля-музею M52
«Судувіс» (Sūduvis)

Автостоянка, вул. Піліес
Сквер біля вітрильного корабля
«Мерідіани» (Meridianas)
Біля кільцевої розв'язки Старого
ринку, у бік скульптури Нерінга
Вул. Прієшпіліо (біля дороги до
терміналу круїзних суден)
Сквер біля вітрильного корабля
«Меридіани»
Площа Карлскрoнос

Площа Карлскрoнос
Вул. Жвею, 16
Площа Дане
«Арка»)

(за

пам’ятником

Королівська набережна річки Дане
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15:00–20:00

ВУЛ. ТУРИСТИЧНА «Дізнайтеся про все у Литві!»
Це вже шоста зустріч, яка дає можливість відкрити
унікальні місця відпочинку та маршрути в Литві.
Національне агентство з просування туризму
«Келіаук Ліетувойе» (Keliauk Lietuvoje) та центри
туристичної інформації з Лієпаї, Вентспілса,
Вільнюса, Шяуляя, Кедайняй, Зарасайського краю,
Титувенай, Маріямполе, Алітуса, Друскінінкая,
Клайпедського краю та інших міст країни.
Регіональні новини транслюватиме «Балтикум ТВ»
(Balticum TV).

Вул. Тургаус біля Клайпедського
туристично-культурного
інформаційного
центру
(вул.
Тургаус, 7)

15:30–17:30

ВЕЛИКА ВЕСЛУВАЛЬНА РЕГАТА. Змагання з
веслування на 8-місних човнах (М8+).
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНА
ЧАСТИНА
КЛАЙПЕДИ запрошує на зустріч «Знання
захищають». Представники презентують діяльність
відділення, продемонструють пожежно-рятувальну
техніку, обладнання та його можливості, учасники та
гості свята зможуть «приміряти» на себе професію
пожежного рятувальника. Також представники
розкажуть та дадуть поради, як уникнути лиха,
захистити житло від пожежі та дадуть відповідь на
запитання.
ПЛОЩА
ПИВОВАРІВ.
ПРЕДСТАВЛЯЄ:
«ШВИТУРИС
Неалкоголініс»
(ŠVYTURYS
Nealkoholinis).
Якщо ви шукаєте місце, щоб поїсти та випити,
насолоджуючись святом моря, прямуйте на Площу
пивоварів! Ви знайдете нас у просторі «Бі-Хаус»
(BHouse). Тут вас зустрінуть звуки музики, море
смачної їжі та пригоди на екскурсіях пивоварнею.
Причалюйте та святкуйте!

Річка Данге (від центру веслування
до вітрильного судна «Мерідіани»)
Вул. Прієшпіліо (біля дороги до
терміналу круїзних суден)

12:00–20:00

18:00–2:00

вул. Куліу Варту, 7
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18:00

19:00–21:00

19:00

20:00

20:00

19:00 Діджей Кельмас, Діджей Аудрюс Каштонас (DJ
Kelmas, DJ Audrius Kaštonas)
22:00 Абуду (Abudu)
ДП «Адміністрація державного морського порту
Клайпеди» представляє: ВЕЛИКИЙ СВЯТКОВИЙ
МОРСЬКИЙ МАРШ! Маршрут: почніть з вул.
Йуліуса Йaноніса, прямуйте до вул. Геркаус Манто,
вул. Науйойо Содо, вул. Науйойо Уосто, Замкового
мосту, вул. Піліес до терміналу круїзних суден. За
Замковим мостом відбудеться представлення
учасників маршу. Марш транслюватиметься в
прямому ефірі в соціальній мережі «Facebook»
#KlaipedosSventes.
ФЛОТ ДАНГЕ. Привітання параду традиційних та
історичних кораблів «Флот Данге» на річці Данге.
«Вітрила назустріч вітру!»
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ СВЯТА МОРЯ 2022
Церемонія включає підняття офіційного прапора
Свята моря, почесних гостей, оркестр Військовоморських сил Литви та концерт Дейвідаса Норвіласа.
ФЛОТ ДАНГЕ. Нічні танці разом із фольклорним
ансамблем «Алка» (Alka) Етнокультурного центру
міського муніципалітету Клайпеди.

Від вул. Йуліуса Йаноніса до
терміналу круїзних суден

Річка Данге,
піднято

Замковий

міст

Термінал круїзних суден

Річка Данге

Історії героїв традиційного дерев'яного вітрильного
флоту та зустрічі на борту. Інтерв'ю з капітанами
кораблів.
СПІЙМАЙТЕ
ТЕАТРАЛЬНУ
ХВИЛЮ. Старе місто Клайпеди (у бік
ПРЕМ'ЄРА.
Клайпедський
театр
ляльок Біржайського мосту)
представляє виставу під відкритим небом
«РИБА/ПОВІТРЯ». Мрійливий і елегантний політ
по небу, вгору і вниз, політ через блакитне небо, але
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20:00–00:30

легкий, як пір’їнка, витончений, як помах риб’ячого
хвоста в глибинах океану.
КОНЦЕРТИ НА ТЕАТРАЛЬНІЙ ПЛОЩІ. Хвилі Театральна площа
затишної музики! Стендап-виступи представляє
компанія «Індорама» (Indorama).
20:00 Клайпедські піаністи. Концерт «Пригоди слона
Бабара та інші історії» для всієї родини. Твори
французьких
композиторів
виконують
КЛЛАЙПЕДСЬКІ ПІАНІСТИ, тексти читають Ґерута
Грінюте та Гінтарас Янушевічус.

20:00–1:00

21:00 Кароліс Рупкус з гуртом
22:00 Стенд-ап виступ (Айсте Крушинскайте та Ірма
Йокштите)
23:00 Антуан Венд «Мандо» (Х-Фактор)
ВЕЛИКИЙ
П'ЯТНИЧНИЙ
КОНЦЕРТ. Термінал круїзних суден
Ексклюзивні вистави – подарунок місту від
Адміністрації державного морського порту
Клайпеди
Виступи військово-морських оркестрів:
19:00 Оркестр ВМС Литви (під керівництвом
Егідіюса Мікнюса) з Дейвідасом Норвіласом
20:00 Оркестр ВМС Латвії (диригент – 1-й лейтенант
Андріс Расманіс) з Крістіною Ятаутайте
21:00 Оркестр Королівського флоту Її Величності
Шотландії (капітан Том Гріффін)
21.30 Оркестр Військово-морських сил США в
Європі та Африці на чолі з командиром (лейтенанткомандувач Келлі Л. Картрайт)
22:00 Моніка Лью (Monika Liu)

6

20:00–21:30

20:00–00:00

22:30, 23:15, 00:00, 0:45
(тривалість 20 хвилин)

23:00 «БІКС» (BIX)
00.00 Діджей Владас (DJ Vladas)
СПІЙМАЙТЕ ТЕАТРАЛЬНУ ХВИЛЮ. Виступи Старе місто Клайпеди
відомого актора під псевдонімом СЛАВКА
(SLAVKA) (Вячеслав Міцкявічюс) на Святі моря.
Шукайте червоного ЖУКА!
ВИСТУПИ МОЛОДІ НА СВЯТІ МОРЯ. Це Площа Дане біля фонтану
ініціатива, яка вже третій рік реалізується на Святі
моря, під час якого, як стверджує молодь, їм
надається виняткова можливість продемонструвати
свій талант клайпедчанам і гостям міста під час
найбільшого фестивалю у Литві, і це велике
заохочення
продовжувати
створювати
та
представляти своє місто.
Тут на вас чекатимуть музичні виконавці та групи,
танцювальні групи та інші молодіжні виступи.
З 20:00 виступають: «Віолет-Ікс» (VioletX), «Йонасіс
Клпйпедос балсас» (Jaunasis Klaipėdos balsas),
«КАРО» (KARO), «ТРЕКАЗ» (TREKAZ), «Йоріге»
(Jorigė), «ПКСБЛО» (PXBLO), ДЖОН-Бі (JOHN-B)
ВИДОВА
ІНСТАЛЯЦІЯ
«КЛАЙПЕДІ Острів Йонас -Гілл
ВИПОВНЮЄТЬСЯ 770 РОКІВ» І НАЙБІЛЬШИЙ
ТАНЦЮЮЧИЙ ФОНТАН-ШОУ В ЛИТВІ
ПОВЕРТАЄТЬСЯ!
Подарунки та присвяти місту від кількох партнерів
Свята моря об’єднаються на острові Йонас-Гілл.
Вражаючу будівельну конструкцію з написом
«Клайпеді виповнюється 770 років» дарують
товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«Глобаліта» (Globalita), «Сігмаріс Груп» (Sigmaris
Group) та постачальник будівельних лісів товариство
з обмеженою відповідальністю «Лайхер Балтік»
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(Layher Baltic). Споруда буде побудована з 51 тонни
будівельних лісів, її довжина становитиме 40 метрів,
а висота – 10 метрів.
Суспільне підприємство «Клайпедос вандуо»
(Klaipėdos vanduo), яке святкує свій ювілей разом з
містом, дарує учасникам Свята моря та мешканцям
міста
Клайпеда
ексклюзивне
та
унікальне
танцювальне шоу-фонтан «МІСТО НА ВОДІ».
Приходьте та відчуйте поетичний зв’язок з водою!
18:00–2:00

СВЯТО МОРЯ У СМІЛЬТИНІ. ХВИЛІ теж Пляж Смільтине біля рятувальної
ТАНЦЮЮТЬ. Однією з найяскравіших новинок станції
Свята моря є повернення до витоків, до місця, де
майже дев’ять десятиліть тому народилося Свято
моря – Смільтине. Сучасна музика та розмови
чекатимуть на вас на березі Балтійського моря
протягом двох вечорів фестивалю Якщо ви не тут, то
де ви?
19:00 Акредус (латинські танці)
Вечір танцювальної музики за участю:
21:00 Майус Календоріус (Majus Kalendorius)
22:00 Закміна (Zakmina)
00:00 Лоу Хайтс (Low Heights)

30 ЛИПНЯ, СУБОТА
09:00–2:00

ЯРМАРОК СВЯТА МОРЯ. Ласощі, відкриття, Вул. Данес від колишньої будівлі
традиції та новинки на найбільшому літньому «TEO» до Північного мису, вул.
ярмарку Литви.
Тілту, вул. Прієшпіліо, вул.
Тургаус.
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09:00–20:00

09:00–2:00
9:00

СМАКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ. Улюблені та ще
невідомі смаки. Можливість відчути прянощі та
аромати української кухні.
МОРЕ СМАКІВ. Фуд-трак: швидко, смачно,
різноманітно.
НОВІ.
ВЕЛИКИЙ
ЧЕМПІОНАТ
КЛАЙПЕДСЬКОГО
ПАДЕЛ-ТЕНІСУ.
200
любителів падел-тенісу з Литви та з-за кордону. Не
пропустіть можливість познайомитися з цим видом
спорту та подивитися запеклі бої.

Біля пам'ятника
Monument)

«Арка»

(Ark

Автостоянка, вул. Піліес
Корти:
«Паделіо намай» (Padelio namai)
(вул. Юнгтине 1,
Аукшткемяй,
Клайпедський
район)

Жінки:
«Мемел Падаліон Клубас» (Memel
9:00 «КЕРПЕ ГОТЕЛЬ ТА СПА» (KERPĖ HOTEL & Padelio Klubas) (вул. Твенкініу 30,
SPA), група професіоналів (B+ та B) на корті «Паделіо Станчяй, Клайпедський район)
намай» (Padelio namai);
9:00 «ТРАНСКЕСТА» (TRANSKESTA), група
новачків (B- і C+) на корті «Мемел Падаліон Клубас»
(Memel Padelio Klubas).

9:30

Чоловіки:
15:00 «КЕРПЕ ГОТЕЛЬ ТА СПА» (KERPĖ HOTEL &
SPA), група професіоналів (B+ та B) на корті «Паделіо
намай» (Padelio namai);
15:00
«ЮНІК
МОТОРВОРКС»
(UNIQUE
MOTORWORKS), група новачків (B- і C+) на корті
«Мемел Падаліон Клубас» (Memel Padelio Klubas).
Вшанування пам’яті Людвікаса Стулпінаса, Смільтинський цвинтар
першого капітана литовського порту, на
Смільтинському цвинтарі. Громада Клайпедської
прогімназії Людвікаса Стулпінаса присвятила
літературно-музичну
композицію
«Листи
до
капітана...» першому литовському морському
капітану.
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10:00
10:00
10:00
10:00–22:00

10:00–2:00
10:00–18:00

10:00–20:00

Вшанування пам'яті екіпажу теплохода «ЛІНКУВА»
(LINKUVA).
Міжнародна конференція «Історичні міста. Туга за
минулим: Роздуми та моделі майбутнього».
55-та Міжнародна регата Куршської затоки.
МОРЕ ДИЗАЙНУ, ДЕ ПІД ОДНИМ ДАХОМ
ЗІБРАЛИСЯ ДИЗАЙНЕРИ І ТВОРЦІ. Винятковий
простір «Море дизайну» запрошує помилуватися,
оцінити та придбати унікальні дизайнерські роботи.
Компанія «Сальса Дуо» (Salsa Duo) представляє:
розваги для дітей (платно).
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНА
ЧАСТИНА
КЛАЙПЕДИ запрошує на зустріч «Знання
захищають». Представники презентують діяльність
відділення, продемонструють пожежно-рятувальну
техніку, обладнання та його можливості, учасники та
гості свята зможуть «приміряти» на себе професію
пожежного рятувальника. Також представники
розкажуть та дадуть поради, як уникнути лиха,
захистити житло від пожежі та дадуть відповідь на
запитання.

Парк скульптур

ВУЛ. ТУРИСТИЧНА «Дізнайтеся про все у Литві!»
Це вже шоста зустріч, яка дає можливість відкрити
унікальні місця відпочинку та маршрути в Литві.
Національне агентство з просування туризму
«Келіаук Ліетувойе» (Keliauk Lietuvoje) та центри
туристичної інформації з Лієпаї, Вентспілса,
Вільнюса, Шяуляя, Кедайняй, Зарасайського краю,
Титувенай, Маріямполе, Алітуса, Друскінінкая,
Клайпедського краю та інших міст країни.
Регіональні новини транслюватиме «Балтикум ТВ».

Вул. Тургаус біля Клайпедського
туристично-культурного
інформаційного
центру
(вул.
Тургаус, 7)

Конференц-зал у Замковому музеї
(вул. Прієшпіліо 2)
Перегони в Куршській затоці
Площа Відродження (Atgimimo
Square)
Вул. Жвею, 16
Вул. Прієшпіліо (біля дороги до
терміналу круїзних суден)
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10:00–21:30

10:30-16:00
11:00–19:00

11:00–15:00

НОВА. ПЛОЩА МОРЯКІВ. Ознайомтеся з
діяльністю Союзу моряків Литви. На освітньому
просторі себе представлять морські організації та
навчальні заклади. На майстер-класах скаути
Балтійського моря навчатимуть зав’язувати вузли,
заплітати браслети та складати човники. Щогодини
дзвенітимуть в ринду (корабельний дзвін).
10:00 Освітній центр П. Лінденау
11:00 Литовський морський музей
12:00 Школа Л. Стульпіно
13:00 Литовська морська академія
14:00 Клайпедський університет
15:00 Морські скаути / Клайпедський хор ветеранів
15:30 МУЗИЧНІ ЗМАГАННЯ ГУРТІВ. Оркестр
ВМС Латвії (диригент – 1-й лейтенант Андріс
Расманіс) та Оркестр морської охорони Данії
16:00
Клайпедське
кадетське
училище
/
Клайпедський хор ветеранів
17:00 Скаути Балтійського моря
Міжнародні змагання зі спортивного орієнтування
«Свято моря 2022»
ЧЕРГУВАННЯ
КЛАЙПЕДСЬКОГО
ПОВІТНОГО
УПРАВЛІННЯ
ПОЛІЦІЇ.
Громадські офіцери ознайомлять із професією
поліцейського, розкажуть про те, як подбати про
безпеку свого майна, проконсультують щодо
діяльності груп безпечного сусідства та з інших
питань. Біля намету чергуватиме мобільний екіпаж
поліції з реєстрації злочинів.
СІМЕЙНИЙ ПРОСТІР «ХВИЛІ ГАВАНІ».
Захоплюючі, веселі та «круті» заходи для сімей
проходитимуть у затишному зеленому сквері. Тільки
подивіться, що ми приготували! Дякуємо ТОВ

Сквер біля вітрильного корабля
«Мерідіани» (Meridianas)

Смільтине
Площа Відродження (Atgimimo
Square)

Площа Дане
«Арка»

за

пам’ятником
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11:00–15:00

11:00–19:00

11:00–17:00
11:30–17:00

12:00

«Регседа» (Regseda) та ТОВ «БНТП» (BNTP) за
ДИТЯЧИЙ ПРОСТІР. Призи для гри з Робертасом
Петраускасом надає ТОВ «КРАТЦ» (KRATC).
11.00 Сімейні естафети у парку. Велосипеди з
навантаженням,
самокати, трицикли та сімейні спортивні змагання
14:00 Гра з Робертасом Петраускасом «Tūkstantmečio
vaikai apie Klaipėdą»
Екскурсії в Литовській морській школі
«Відкрийте море можливостей». Спробуйте
найсучасніші
навігаційні
симулятори,
які
відтворюють реальні ситуації управління судном,
познайомтеся зі справжніми моряками та дізнайтеся
різноманітні морські таємниці.
ПЕРЕГОНИ ДРАКОНІВ НА РІЧЦІ ДАНГЕ.
Захоплюючі перегони на човнах-драконах за КУБОК
АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МОРСЬКОГО
ПОРТУ КЛАЙПЕДИ. Нагородження переможців
після змагань.
НА НОВОМУ МІСЦІ. Турнір з вуличного баскетболу
Клайпедської школи баскетболу (3 × 3).
Парад Асоціації старовинних автомобілів «Сені
кібірай» (Seni kibirai) вулицями Клайпеди.
11:30 Автомобільний парад від ТРЦ «Студлендас»
(Studlendas).
12:00–17:00 Виставка на набережній Йонас-Гілл
Вшанування загиблих у Балтійському морі.
Відправлення кораблів з терміналу круїзних суден об
11:00. Кораблі Клайпедської асоціації дрібних
судновласників «Паюріо лайвай» (Pajūrio laivai)
відправлятимуть тих, хто бажає взяти участь у
церемонії вшанування пам’яті жертв, праворуч від
набережної Данге (по дорозі до Північного мису).

Вул. Канто, 7

Річка Данге, відрізок між центром
веслування та мостом Біржай

Майданчик біля Клайпедської
фабрики культури, вул. Бангу, 5А
Початок від ТРЦ «Студлендас»
(Studlendas)
Виставка на набережній ЙонасГіллу
Балтійське море
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12:00–18:00

12:00–20:00
12:00–18:00

12:00–17:00

12:00
12:00–2:00

Пасажири з квітковим кільцем перевозяться
безкоштовно.
КЛАЙПЕДІ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 770 РОКІВ. Подвір'я
Клайпедського замку буде заповнене майстрами, які
будуть готові продемонструвати ремесла, які колись
процвітали в місті. Мешканцям та гостям
запропонують випробувати свою силу та спритність у
старовинних іграх, послухати старовинну музику та
легенди про Клайпеду.
«Битва смаків Pepsi». Освіжіться напоями Pepsi у
спекотні дні свята моря та беріть участь у дегустаціях.
МОРСЬКА РАДІОСТАНЦІЯ «ЛАЛУНА». Студія
представлена
Товариством
з
обмеженою
відповідальністю «ЕТНА» (ETNA).
Морська тематика, цікаві спікери, ігри та призи
протягом усього дня на відкритому просторі. Спіймай
хвилю разом з «Лалуною» (Laluna).
ТУРНІР З РЕГБІ. Відкритий литовський турнір з
пляжного регбі, де змагатимуться чоловічі, жіночі та
молодіжні команди з усієї Литви та зарубіжних країн.
Виступ танцювальної студії «Тен Данс» (Ten Dance)
ПЛОЩА
ПИВОВАРІВ.
ПРЕДСТАВЛЯЄ:
«ШВИТУРИС
Неалкоголініс»
(ŠVYTURYS
Nealkoholinis).
Якщо ви шукаєте місце, щоб поїсти та випити,
насолоджуючись святом моря, прямуйте на Площу
пивоварів! Ви знайдете нас у просторі «Бі-Хаус». Тут
вас зустрінуть звуки музики, море смачної їжі та
пригоди на екскурсіях пивоварнею. Причалюйте та
святкуйте!
19:00 Діджей Кельмас, Діджей Аудрюс Каштонас (DJ
Kelmas, DJ Audrius Kaštonas)

Подвір'я музею
Прієшпіліо, 2)

замку

(вул.

Біля кільцевої розв'язки Старого
ринку, у бік скульптури Нерінга
Сквер біля вітрильного корабля
«Мерідіани»

Пляж Смільтине біля рятувальної
станції
Площа Дане
вул. Куліу Варту, 7
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21:15 Тімід Кукi (Timid Kooky)
22:45 Егомашина (Egomašina)
01:00 Діджей Кельмас, Діджей Аудрюс Каштонас (DJ
Kelmas, DJ Audrius Kaštonas)
12:00–20:00

12:00–20:00
12:00–20:00

14:00

16:00
16:20–00:00

Товариство з обмеженою відповідальністю «Алліанц
Ліетува дівібес драудімас» (Allianz Lietuva gyvybės
draudimas) запрошує на зустріч, адже де, як не тут і
зараз!
Про Клайпеду, її самобутність та колорит разом із
компанію «КЛАЙПЕДА Ай-Ді» (KLAIPĖDA ID).
«СВАРОВСКІ ОПТІК ВЕРТРІЕБС ГМБХ»
(SWAROVSKI OPTIK VERTRIEBS GMBH) –
досконалість. Демонстрація оптичних біноклів і
багато іншого, чого ви ще не бачили.
МУЗИЧНІ
ЗМАГАННЯ
ГУРТІВ.
Оркестр
Королівського флоту Її Величності Шотландії
(капітан Том Гріффін) і оркестр Військово-морських
сил США в Європі та Африці на чолі з командиром
(лейтенант-командувач Келлі Л. Картрайт). Ведучий
– Рамунас Зільніс.
Клайпедська молодіжна демонстраційна програма
#TeamOswaHD
ВИСТУПИ МОЛОДІ НА СВЯТІ МОРЯ. Це
ініціатива, яка вже третій рік реалізується на Святі
моря, під час якого, як стверджує молодь, їм
надається виняткова можливість продемонструвати
свій талант клайпедчанам і гостям міста під час
найбільшого фестивалю у Литві, і це велике
заохочення
продовжувати
створювати
та
представляти своє місто.
Тут на вас чекатимуть музичні виконавці та групи,
танцювальні групи та інші молодіжні виступи.

Площа Карлскрoнос

Площа Карлскрoнос
Сквер біля вітрильного корабля
«Мерідіани»
Театральна площа

Площа Дане
Площа Дане біля фонтану
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17:00

З 16:20 виступають: Нілюс Ансунас (Nilius Ansunas),
танцювальний клуб «Дане» (Danė), танцювальна
студія «Делінгo» (Delingo), «ОКА» (OKA),
«Кабінетас 303 ір ДЖЕДІГ» (Kabinetas 303 ir JEDIG),
Довідас Алейунас (Dovydas Alėjūnas), «Неверс»
(Nevers), гурт «Санкаба» (Sankaba», «ЦЕ РА» (ČE
RĀ), «ДРУНГНІ» (DRUNGNI)», Радвіле Гальмінайт
(Radvilė Galminait), Амбер Стріт (Amber Street),
Діджей Альнето (DJ Alneto).
ФЛОТ ДАНГЕ. Презентація екіпажів традиційних та Річка Данге,
історичних кораблів параду «Флот Данге». «Кораблі «Рибака».
дерев'яні, а люди із заліза!».

біля

скульптури

18:00–00:30

КОНЦЕРТИ НА ТЕАТРАЛЬНІЙ ПЛОЩІ. Хвилі Театральна площа
затишної музики!
18.00 Концерт піаністів Клайпеди «Фортепіанна
фієста для Клайпеди»
19.00 Концерт піаністів Клайпеди «Кубок Морського
фестивалю з гри на піаніно»
21:00 «Рута Луп» (Rūta Loop)
22:00 «КАРО» (KARO)
23.00 ФК Бейсбол

18:00–19:00

ФЛОТ ДАНГЕ. Програма «7 пісень, 7 танців, Річка Данге,
відсутність поганого настрою на дерев'яному колоді». «Рибака».

18:00

СПІЙМАЙТЕ
ТЕАТРАЛЬНУ
ХВИЛЮ. Старе місто Клайпеди (у бік
Клайпедський театр ляльок представляє виставу Біржайського мосту)
під
відкритим
небом
«РИБА/ПОВІТРЯ».
Мрійливий і елегантний політ по небу, вгору і вниз,
політ через блакитне небо, але легкий, як пір’їнка,

біля

скульптури
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18:00
18:30–2:00

18:30–2:00

витончений, як помах риб’ячого хвоста в глибинах
океану.
Турнір з боксу «Голі кулаки»
«Швитуріо арена», вул.Дубисос,
10
ВЕЛИКИЙ
СУБОТНИЙ
КОНЦЕРТ
– Термінал круїзних суден
ПОДАРУНОК ГОСТЯМ СВЯТА МОРЯ ВІД
«ШВИТУРИС Неалкоголініс»
18.30 Акапельні гурти «Фрідомс Бумбокс» (Freedom’s
Boombox) та «Пайплайн Вокал Проджект» (Pipeline
Vocal Project) (США)
20:30 Джессіка Шай (Jessica Shy)
21:30 КАЗКА (KAZKA) (Україна)
23:00 Йустінас Йарутіс (Justinas Jarutis)
00.00 Діджей Ендріо (DJ Endrio)
СВЯТО МОРЯ У СМІЛЬТИНІ. ХВИЛІ теж Пляж Смільтине біля центральної
ТАНЦЮЮТЬ. ПРЕДСТАВЛЯЄ: ПУБЛІЧНЕ рятувальної станції
ПІДПРИЄМСТВО
«КЛАЙПЕДОС
НАФТА»
(KLAIPĖDOS NAFTA). Однією з найяскравіших
новинок Свята моря є повернення до витоків, до
місця, де майже дев’ять десятиліть тому народилося
Свято моря – Смільтине. Сучасна музика та розмови
чекатимуть на вас на березі Балтійського моря
протягом двох вечорів фестивалю Якщо ви не тут, то
де ви?
18:30 Вечір розмов з Робертасом Петраускасом
«Мене виростило море». Несподівані теми, цікаві
запитання та ще більше цікавих відповідей. Гості
вечора: актор Ґедрюс Савіцкас, кікбоксер Сергейус
Маслобоєвас, ведуча шоу Аста Сташайтє, мандрівник
Аурімас Моцкус.

16

Танцювальна музика:
21:15 «Роккет» (Røkket)
22:00 «Кенді Кіллерс» (Kandy Killers)
00:00 «Ро Дірс» (Roe Deers)
19:00–20:00

20:00–21:30

20:00

22:00–00:00

22:30, 23:15, 00:00, 0:45
(тривалість 20 хвилин)

ФЛОТ ДАНГЕ. Парад традиційних історичних
кораблів «Флоту Данге» між Біржайським і Замковим
мостами.
СПІЙМАЙТЕ ТЕАТРАЛЬНУ ХВИЛЮ. Виступи
відомого актора під псевдонімом СЛАВКА
(SLAVKA) (Вячеслав Міцкявічюс) на Святі моря.
Шукайте червоного ЖУКА!
СПІЙМАЙТЕ
ТЕАТРАЛЬНУ
ХВИЛЮ.
Клайпедський театр ляльок представляє виставу
під
відкритим
небом
«РИБА/ПОВІТРЯ».
Мрійливий і елегантний політ по небу, вгору і вниз,
політ через блакитне небо, але легкий, як пір’їнка,
витончений, як помах риб’ячого хвоста в глибинах
океану.
КІНОВЕЧІР. Художній документальний фільм
«Аніке». Історія кохання» (52 хв.) як привітання з
днем народження Клайпеди, якій виповнюється 770
років.

Річка Данге між Замковим і
Біржайським мостами
Старе місто Клайпеди

Старе місто Клайпеди

Подвір’я театру
Бажничйу, 6

23:00 Європейське кіно вітає Клайпеду. Колекція
короткометражних фільмів.
ВИДОВА
ІНСТАЛЯЦІЯ
«КЛАЙПЕДІ Острів Йонас-Гілл
ВИПОВНЮЄТЬСЯ 770 РОКІВ» І НАЙБІЛЬШИЙ
ТАНЦЮЮЧИЙ ФОНТАН-ШОУ В ЛИТВІ
ПОВЕРТАЄТЬСЯ!
Подарунки та присвяти місту кількох від партнерів
Свята моря об’єднаються на острові Йонас-Гілл.
Вражаючу будівельну конструкцію з написом

ляльок,

вул.

17

«Клайпеді виповнюється 770 років» дарують
товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«Глобаліта» (Globalita), «Сігмаріс Груп» (Sigmaris
Group) та постачальник будівельних лісів товариство
з обмеженою відповідальністю «Лайхер Балтік»
(Layher Baltic). Споруда буде побудована з 51 тонни
будівельних лісів, її довжина становитиме 40 метрів,
а висота – 10 метрів.
Суспільне підприємство «Клайпедос вандуо»
(Klaipėdos vanduo), яке святкує свій ювілей разом з
містом, дарує учасникам Свята моря та мешканцям
міста
Клайпеда
ексклюзивне
та
унікальне
танцювальне шоу-фонтан «МІСТО НА ВОДІ».
Приходьте та відчуйте поетичний зв’язок з водою!
00:00

З 770-РІЧЧЯМ, КЛАЙПЕДО!
Mano mieste tūkstančiais langų
Tu žiūri ir man dėl jos ramu
Mano mieste, tavo gatvių rezginy
Aidi žingsniai visada jauni.
(Переклад:
Моє місто з тисячами вікон
Ти дивишся, а я за неї спокійна
Місто моє, в мережах твоїх вулиць,
Кроки вічно молоді лунають.)
(Слова Сігітаса Пошкуса)
Легендарний твір «Сьогодення» (Dabartis) — ніби
неофіційний гімн міста Клайпеда, який у суботу стане
кульмінацією Свята моря. Опівночі, коли прапор
Клайпеди,
подарований
ДП
«Адміністрація
державного морського порту Клайпеди», підніметься

Термінал круїзних суден
Театральна площа
Острів Йонас-Гілл
Площа Дане
Простір «Бі-Спейс»
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в небо, на всіх концертних майданчиках Свята моря в
унісон пролунають найкрасивіші слова та присвяти
місту.

31 ЛИПНЯ, НЕДІЛЯ
8:00–13:00

9:00

9:00

9:00
9:00

9:00–13:00
9:50–13:00

СІМЕЙНИЙ ПРОСТІР «ХВИЛІ ГАВАНІ». Площа Дане
Захоплюючі, веселі та «круті» заходи для сімей «Арка»
проходитимуть у затишному зеленому сквері. Тільки
подивіться, що ми приготували! Дякуємо ТОВ
«Регседа» (Regseda) та ТОВ «БНТП» (BNTP) за
ДИТЯЧИЙ ПРОСТІР.

за

пам’ятником

8:00 Сімейні змагання зі спортивної риболовлі на
поплавкову вудку
11:00 Місто паперових будинків
12:00 Святкова зарядка
13:00 Басейн з піни та бульбашок
ЯРМАРОК СВЯТА МОРЯ. Ласощі, відкриття, Вул. Данес від колишньої будівлі
традиції та новинки на найбільшому літньому «TEO» до Північного мису, вул.
ярмарку Литви.
Тілту, вул. Прієшпіліо, вул.
Тургаус.
СМАКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ. Улюблені та ще Біля пам'ятника «Арка» (Ark
невідомі смаки. Можливість відчути прянощі та Monument)
аромати української кухні.
МОРЕ СМАКІВ. Фуд-трак: швидко, смачно, Автостоянка, вул. Піліес
різноманітно.
ФЛОТ
ДАНГЕ.
Церемонія
прощання
з Річка Данге
традиційними та історичними кораблями параду
кораблів «Флоту Данге». Підняття Замкового мосту.
Міжнародні змагання зі спортивного орієнтування Вул. Бангу, 7
«Свято моря 2022»
Клайпедський
державний
музичний
театр Площа Дане біля фонтану
представляє: «Репетиція НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ».
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10:00–15:00

10:00

ЧЕРГУВАННЯ КЛАЙПЕДСЬКОГО ПОВІТНОГО
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ. Громадські офіцери
ознайомлять із професією поліцейського, розкажуть
про те, як подбати про безпеку свого майна,
проконсультують щодо діяльності груп безпечного
сусідства та з інших питань. Біля намету чергуватиме
мобільний екіпаж поліції з реєстрації злочинів.
НОВИЙ.
ВЕЛИКИЙ
ЧЕМПІОНАТ
КЛАЙПЕДСЬКОГО
ПАДЕЛ-ТЕНІСУ.
200
любителів падел-тенісу з Литви та з-за кордону. Не
пропустіть можливість познайомитися з цим видом
спорту та подивитися запеклі бої.

Площа Відродження (Atgimimo
Square)

Корти:
«Паделіо намай» (Padelio namai )
(вул. Юнгтине 1,
Аукшткемяй,
Клайпедський
район)

Жінки:
«Мемел Паделіо Клубас» (Memel
10.00 ГОБАНА, група початківців (C для початківців) Padelio Klubas) (вул. Твенкініу 30,
на майданчику «Паделіо намай» (Padelio namai).
Станчяй, Клайпедський район)
Чоловіки:
15:00 «БУЛЛПАДЕЛ» (BULLPADEL), група
майстрів (А та B+) на корті «Паделіо намай» (Padelio
namai);
10:00 АРДЕНА, група початківців (C для початківців)
на майданчику «Мемел Паделіо Клубас» (Memel
Padelio Klubas)
10:00
10:00–16:00
10:00–15:00

Панахида за загиблими на морі та всією морською
спільнотою в церкві Марії Цариці Миру.
«Сальса Дуо» (Salsa Duo) представляє: розваги для
дітей (платно).
ВУЛ. ТУРИСТИЧНА «Дізнайтесь про все у Литві!»
Це вже шоста зустріч, яка дає можливість відкрити
унікальні місця відпочинку та маршрути в Литві.
Національне агентство з просування туризму

Вул. Румпискес, 6
Вул. Жвею, 16
Вул. Тургаус біля Клайпедського
туристично-культурного
інформаційного
центру
(вул.
Тургаус, 7)
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«Келіаук Ліетувойе» (Keliauk Lietuvoje) та центри
туристичної інформації з Лієпаї, Вентспілса,
Вільнюса, Шяуляя, Кедайняй, Зарасайського краю,
Титувенай, Маріямполе, Алітуса, Друскінінкая,
Клайпедського краю та інших міст країни.
Регіональні новини транслюватиме «Балтикум ТВ».
10:00–16:00

МОРЕ ДИЗАЙНУ, ДЕ ПІД ОДНИМ ДАХОМ Площа Відродження (Atgimimo
ЗІБРАЛИСЯ ДИЗАЙНЕРИ І ТВОРЦІ. Винятковий Square)
простір «Море дизайну» запрошує помилуватися,
оцінити та придбати унікальні дизайнерські роботи.

12:00–15:00

СВЯТО
МОРЯ
У
СМІЛЬТИНІ. Пляж Смільтине біля центральної
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВІДПОЧИНОК З ДП рятувальної станції
«ЛІЕТУВАОС
ДРАУДІМАС»
(LIETUVOS
DRAUDIMAS).
Відповідально та змістовно проведіть теплий літній
полудень. Кілька годин бесід про екологію,
відповідальний відпочинок, Балтійське море, і ви
покращите свої загальні знання в 10 разів.
Теми та заходи на другу половину дня:
Найцікавіші дослідження океану з громадським
органом «По бангом» (Po bangom).
Литовський морський музей: від EGO до ECO.
Рятувальники бюджетної установи «Клайпедос
паплудіміай» (Klaipėdos paplūdimiai) покажуть своє
спорядження та культуру відпочинку.
Навчання з надання першої медичної допомоги у
Службі допомоги Мальтійського Ордену.

11:00–14:00

ВЕЛИКА ВЕСЛУВАЛЬНА РЕГАТА. Веслування Річка Данге (від центру веслування
на байдарках та каное.
до вітрильного судна «Мерідіани»)
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11:00

КОНЦЕРТ «ПАЛІТРА НАЦІЙ». Барвистий, Театральна площа
об’єднуючий недільний вечірній концерт на
Театральній площі, представлений Етнокультурним
центром міської ради Клайпеди.

12:00–15:00

Товариство з обмеженою відповідальністю «Алліанц Площа Карлскрoнос
Ліетува гівібес драудімас» (Allianz Lietuva gyvybės
draudimas) запрошує на зустріч, адже де, як не тут і
зараз!
Про Клайпеду, її самобутність та колорит разом із Площа Карлскрoнос
компанію «КЛАЙПЕДА Ай-Ді».
ПЛОЩА
ПИВОВАРІВ.
ПРЕДСТАВЛЯЄ: вул. Куліу Варту, 7
«ШВИТУРИС
Неалкоголініс»
(ŠVYTURYS
Nealkoholinis).
Якщо ви шукаєте місце, щоб поїсти та випити,
насолоджуючись святом моря, прямуйте на Площу
пивоварів! Ви знайдете нас у просторі «Бі-Хаус». Тут
вас зустрінуть звуки музики, море смачної їжі та
пригоди на екскурсіях пивоварнею. Причалюйте та
святкуйте!

12:00–15:00
12:00–16:00

12:00–17:00

Теплий недільний день із затишними зустрічами та Замкова площа Клайпеди
піснями.
12:00-14:30 Концерт «Закликає море і сонце»,
організований танцювальним колективом старших
класів «Клайпедос Зунда» (Klaipėdos Zunda)
14:30-17:00 Концерт груп Клайпедського міського
товариства людей похилого віку

12:30

Концерт Спілки пенсіонерів Литви «Бочяй» Театральна площа
(Bočiai). Теплий недільний день із затишними
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13:00–16:00
22:00, 22:45, 23:30, 0:10
(тривалість 20 хвилин)

зустрічами та піснями. Концерт організовує
Клайпедська приморська громада «Бочяй».
Відвідування військових кораблів
Пірс терміналу круїзних суден
ВИДОВА
ІНСТАЛЯЦІЯ
«КЛАЙПЕДІ Острів Йонас-Гілл
ВИПОВНЮЄТЬСЯ 770 РОКІВ» І НАЙБІЛЬШИЙ
ТАНЦЮЮЧИЙ ФОНТАН-ШОУ В ЛИТВІ
ПОВЕРТАЄТЬСЯ!
Подарунки та присвяти місту від кількох партнерів
Свята моря об’єднаються на острові Йонас-Гілл.
Вражаючу будівельну конструкцію з написом
«Клайпеді виповнюється 770 років» дарують
товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«Глобаліта» (Globalita), «Сігмаріс Груп» (Sigmaris
Group) та постачальник будівельних лісів товариство
з обмеженою відповідальністю «Лайхер Балтік»
(Layher Baltic). Споруда буде побудована з 51 тонни
будівельних лісів, її довжина становитиме 40 метрів,
а висота – 10 метрів.
Суспільне підприємство «Клайпедос вандуо»
(Klaipėdos vanduo), яке святкує свій ювілей разом з
містом, дарує учасникам Свята моря та мешканцям
міста
Клайпеда
ексклюзивне
та
унікальне
танцювальне шоу-фонтан «МІСТО НА ВОДІ».
Приходьте та відчуйте поетичний зв’язок з водою!

ПОТОЧНІ ЗАХОДИ
ЗАХОДИ ЛИТОВСЬКОГО МОРСЬКОГО
МУЗЕЮ
29-31 липня

Виставка «Ознаки морської спадщини Литви. Сквер біля вітрильного корабля
Спадщина морських рибаків 1923–1939 рр. «Мерідіани»
Литовського морського музею. Литовська Республіка
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стала свідком унікальної мультикультурної традиції
приморського рибальства після того, як у 1920 році
вона отримала Палангський і Клайпедський регіони у
1923 році. На виставці коротко представлено морське
та прибережне рибальство в прибережних районах
Литви в 1923–1939 роках. Виставка створена за
мотивами книги «Смак моря. Риболовля на
литовському узбережжі в 1900–1944 рр.» (розробник
– Дайнюс Елертас), виданої Литовським морським
музеєм і присвячений річниці приєднання
Клайпедського краю до Литви.
З 29 липня

Виставка «Втікачі»

11:30, 13:00, 15:00, 16:30

ЗАХОДИ В ЛИТОВСЬКОМУ МОРСЬКОМУ
МУЗЕЇ
Вистави дельфінів (відвідування платне, квитки
доступні на www.ljm.lt).
Виступ каліфорнійських морських левів у Сан-Бей
(відвідування платне, квитки доступні на www.ljm.lt).

12:15, 14:00, 16:00

Пором
«Ніда»
компанії
«Смільтинес перкела» (Smiltynės
perkėla)

ПЕРША ДОПОМОГА
МАЛЬТИЙСЬКОГО ОРДЕНУ
29 липня з 17:00 до 00:00
30 липня з 12:00 до 00:00
31 липня з 12:00 до 15:00
29 липня з 17:00 до 00:00
30 липня з 15:00 до 00:00
29 липня з 20:00 до 01:00
30 липня з 18:00 до 01:00

Служба допомоги Мальтійського ордену піклується
про здоров'я відвідувачів Свята моря.
СТАЦІОНАРНА СТАНЦІЯ
Служба допомоги Мальтійського ордену піклується
про здоров'я відвідувачів Свята моря.
МОБІЛЬНА СТАНЦІЯ
Служба допомоги Мальтійського ордену піклується
про здоров'я відвідувачів Свята моря.
СТАЦІОНАРНА СТАНЦІЯ
РОЗКЛАД ПІДНЯТТЯ ЗАМКОВОГО МОСТУ:

Площа Відродження (Atgimimo
Square)
Термінал круїзних суден
Пляж Смільтине біля центральної
рятувальної станції
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29 липня, 19:00
31 липня, 9:00
Для зручності гостей компанія «Смільтинес перкела» Старий поромний термінал
(Smiltynės perkėla) подовжує час роботи під час Свята
моря. Квитки можна придбати в пунктах
самообслуговування, онлайн на www.keltas.lt або
APPS.

З Клайпеди до Смільтине
00:00
01:00
02:00
03:00
Від Смільтине до Клайпеди
00:15
01:15
02:15
03:15

Заходи з нагоди заснування міста Клайпеда 30 ЛИПНЯ
Організатори: Муніципалітет міста Клайпеда, Музей історії Малої Литви

10:00
12:00–18:00

Міжнародна конференція «Історичні міста. Туга за
минулим: Роздуми та моделі майбутнього».
Подвір'я Клайпедського замку буде заповнене
майстрами, які будуть готові продемонструвати
ремесла, які колись процвітали в місті. Мешканцям та
гостям запропонують випробувати свою силу та
спритність у старовинних іграх, послухати
старовинну музику та легенди про Клайпеду.

Конференц-зал у Замковому музеї
(вул. Прієшпіліо 2)
Подвір'я музею замку (вул.
Прієшпіліо, 2)

Святкування 770-річчя Клайпеди 1 СЕРПНЯ
Організатори: Муніципалітет міста Клайпеда, Музей історії Малої Литви, Клайпедський державний музичний театр,
громадська організація «Проектас ЛТ» (Projektas LT)

13:00
13:30
14:00
14:30

Посадка червоного дуба на день народження
Театралізоване плавання від Ратуші до Замчища
Церемонія підняття прапора міста Клайпеда
Відкриття виставки «Недоставлений подарунок
королеві Луїзі». Вперше на виставці представлено
відреставровану розкішну шовкову тюлеву тканину

Площа Дане
Клайпедський замок
Північний двір Замкового музею
(вул. Прієшпіліо, 2, Клайпеда)
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16:00
19:00
19:30

початку 19 століття, вишиту золотом. Це фрагмент
сукні, який мав стати подарунком королеві Луїзі від
заможних клайпедських купців. Для вишивання
тканини в Берліні найняли іспанських майстрів, але
подарунок не дійшов до королеви через її ранню
смерть.
Церемонія вручення премії майстрів культури Клайпедський замок
Клайпеди та медалі почесного громадянина.
Початок
маршу
Клайпедського
державного Площа Карлскрoнос
музичного театру
Ораторія «Повість про Мемельбург» Альвідаса Клайпедський замок
Ремеси (лібрето Сігітаса Бенедиктаса Юрчиса ОБМ).
Виконує група симфонічного оркестру, солісти і хор
Клайпедського державного музичного театру.
Диригент – Томас Амброзаітіс.

