
STEBUKLINGOS KALĖDOS KLAIPĖDOJE 2018 

2018 m. gruodžio 1 d. – 2019 m. sausio 6 d.  

 

RENGINIAI: 

Gruodžio 1  d., šeštadienis 

Nuo 12.00 val. šventinė mugė Turgaus g.  

16.00 val. Karlskronos aikštėje įžiebiama „Maltiečių“ gerumo žvaigždė. 

17.00 val. Kalėdų eglutės įžiebimo šventė Teatro aikštėje „Kalėdos pildo svajones...“ . Renginio svečias – 

Kalėdų Senelis.  

 

Gruodžio 2 d., sekmadienis 

12.00-15.00 val. Labdaros akcija „Maltiečių sriuba“. 

 

Gruodžio 8 d., šeštadienis 

17.00-20. 30 val. Muzikos ir šviesų efektų instaliacijos „Legendos šviesa“ premjera bei  kartotinės 

demonstracijos (kas vakarą - 8 seansai). 

 

Gruodžio 9 d., sekmadienis  

17.00-20. 30 val. Muzikos ir šviesų efektų instaliacijos „Legendos šviesa“ premjera bei  kartotinės 

demonstracijos (kas vakarą - 8 seansai). 

 

Gruodžio 14 d., penktadienis 

17.00 val. Kalėdinės muzikos koncertas buv. Šv. Jono bažnyčios aikštėje „Šventinis linkėjimas“. Dainuoja 

Klaipėdos mišrus choras CANTARE. Koncertmeisteris Ramūnas Baršauskas. 

 

Gruodžio 15 d., šeštadienis 

12.00 val. Žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija ir Karinės jūrų pajėgos klaipėdiečius kviečia į tradicinį, jau 

17-ąjį prieškalėdinį susibūrimą skanauti žuvienės ir kareiviškos košės. 

17.00 val. Kalėdinių giesmių vakaras buv. Šv. Jono bažnyčios aikštėje „Šventinis linkėjimas“. Gieda  Vilniaus 

evangelikų liuteronų bažnyčios choras ADOREMUS. Vad. Renata Kreimerė. 

 

Gruodžio 16 d., sekmadienis 

13 val. Labdaringas kalėdinis bėgimas Klaipėdos senamiesčio gatvėmis „Padovanok senjorams Kalėdas“. 

Startas – Turgaus g. 21, greta Lietuvos verslo kolegijos.  



 

Gruodžio 20 d., ketvirtadienis 

13 val. - VĮ Valstybinių miškų urėdijos labdaringa akcija "Parsinešk Kalėdas į savo namus 2018". Renginio 

metu žmonėms nemokamai bus dalijamos eglių šakos 

 

Gruodžio 31 d., pirmadienis 

23.30 val. - Naujuosius metus sveikina Klaipėdos kariliono varpai 

24.00 val. - Naujametinis fejerverkas. Šaudomas iš piliavietės, matomas Teatro aikštėje ir Danės krantinėse.  

 

Nuolatiniai renginiai: 

• Gruodžio 10 d. – 2019 m. sausio 1 d. 18.00-20.30 val. Instaliacija „Legendos šviesa“ „atgyja“: 

muzikos ir šviesų efektų šokis su Taravos Anike (kas vakarą - 6 seansai) 

• Kalėdinė prekyba šventiniuose nameliuose: darbo dienoms – 16-21 val., šeštadieniais-

sekmadieniais – 11-22 val.  

• Paroda „Diena, kai gimė Išganytojas“. Menininkės Aidos Raimondos Pečeliūnienės sukurtos lėlės 

kviečia pažinti Jeruzalę, kokia ji buvo prieš du tūkstančius metų. Atnaujinta paroda eksponuojama 

buvusios Šv. Jono bažnyčios aikštėje, Turgaus g.  

 


