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Menininkė Jolita Vaitkutė
šįkart sukūrė instaliaciją savo portretą su skrybėle iš įvairaus dydžio namų
aksesuarų ir baldų.

ASMIK GRIGORIAN už
Salomėjos vaidmenį
gavo kino „Oskarams“
prilygstantį operos
apdovanojimą.
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Plačiau 3 p.

Kūrėja Simona Koncytė
dalijasi 7 patarimais, kaip
atnaujinti seną džinsinį rūbą nuo aplikacijų iki kardinalių
pakeitimų.

Plačiau 6 p.

Režisierius Aleksandras
Špilevojus teigia, kad
mėgstamiausia publika - ta,
kuri nevaikšto į teatrą. Nes po
jo spektaklių ji sugrįžta.
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Algirdo Bako nuotr.

Mokslininkė, verslininkė Alisa
Miniotaitė, drauge su rašytoju
Ignu Staškevičiumi išleidusi
knygą, atskleidžia, kaip
tampama tikru lyderiu.

Geriausia pasaulyje

2 Veidai

2 0 1 9 g e g u ž ė s 4 d . laisvalaikis

Veidai 3

laisvalaikis 2 0 1 9 g e g u ž ė s 4 d .

„Pikų dama“

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
Redakcijos archyvo nuotr.

Po Rikardo Štrauso (Richard
Strauss) operos „Salomėja“
premjeros Austrijoje 2018-ųjų
vasarą, tiek žiūrovai, tiek publika
buvo apstulbę nuo A.Grigorian
pasirodymo. Ovacijos truko beveik dvylika minučių, operos režisierius Romeo Kasteluči (Romeo Castellucci) prieš A.Grigorian puolė ant kelių. Šis vaidmuo
atnešė solistei geriausios praėjusių metų operos solistės titulą.
Jau tuomet lietuvių dainininkei
buvo pranašaujama stulbinanti
karjera. Teigiama, kad tokio triumfo Zalcburgo festivalis nebuvo
girdėjęs ir regėjęs mažiausiai šešiolika metų. „Financial Times“
po premjeros rašė, kad „A.Grigorian Salomėja užbaigia visas
kitas. Ji įkūnija visą skausmą ir
ilgesį, kylantį iš buvimo paskutine žmogiškumo dalele šiame be-

jausmiame pasaulyje. A.Grigorian charizmos banga nuneša viską savo kelyje“.
Taigi garsių operos solistų
Irenos Milkevičiūtės ir Gehamo
Grigoriano dukra vasarą tapo pasauline operos sensacija, o dabar
jos titulas buvo įtvirtintas galutinai - šiuo metu A.Grigorian yra
geriausia pasaulio operos solistė.
Viena iš „bohemiečių“ steigėjų, ilgametė „Vilnius City Operos“
solistė Vilniuje paskutinį kartą pasirodė Dalios Ibelhauptaitės režisuotoje „Pikų damoje“, kur atliko
Lizos partiją. Kongresų rūmuose
kažkada ir prasidėjo A.Grigorian
karjera, šiandien jau ikonišku tapusiu Miuzetės vaidmeniu „Bohemoje“. Na, o toliau, kaip sakoma, istorija. Ilga, siautulinga ir emocionali kelionė iki didžiausių scenų
ir aukščiausių įvertinimų. Šian-

dien A.Grigorian rengia pagrindinį
vaidmenį Milano „La Scaloje“,
garsaus režisieriaus Grehemo Viko (Graham Vick) statomoje operoje „Miręs miestas“.
„Pasitikėjimas. Supratimas.
Palaikymas. Meilė. Ko dar galima
norėti? Gal šiek tiek gyvenimo laiko? Kad spėčiau padėkoti kiekvienam, kuris padėjo man atsidurti
ten, kur esu šiandien. Ačiū“, - atsiimdama apdovanojimą prasmingai
ir kartu lakoniškai kalbėjo A.Grigorian, kurios vyras, režisierius Vasilijus Barchatovas, šiemet taip pat
buvo nominuotas apdovanojimui.

Pasitikėjimas.
suPratimas.
Palaikymas. meilė.
ko dar galima
norėti? gal šiek tiek
gyvenimo laiko? kad
sPėčiau Padėkoti
kiekvienam, kuris
Padėjo man atsidurti
ten, kur esu šiandien

Kasmet vykstanti iškilminga
Operos atsako kino apdovanojimams „Oskarams“ ceremonija pagerbia išskirtinius pasiekimus
scenoje, užkulisiuose, orkestro ložėje ir daugelyje kitų operos meno
sričių. Nominacijos skiriamos ir
trupėms, chorams, jauniesiems
atlikėjams, debiutantams, taip pat
įteikiamas specialus Gyvenimo
pasiekimų apdovanojimas. Būtent
jaunojo atlikėjo kategorijoje jau
yra laimėjusi Asmik, tai pat ir dar
viena lietuvė - Justina Gringytė.
Tačiau vienintelė A.Grigorian yra
laimėjusi ir jaunojo atlikėjo, ir metų solisto apdovanojimus.
2019 metais dvidešimtyje
skirtingų kategorijų buvo pristatyti virš 100 nominantų. Juos visus iš tūkstančių pasiūlytųjų atrinko ekspertų komisija, kuriai
vadovauja vieno svarbiausių, nuo
1950 m. publikuojamo operos menui skirto leidinio „Opera Magazine“ redaktorius Džonas Elisonas (John Allison).
Įkurti filantropo ir operos
mėgėjo Hario Haimano (Harry

Šis darbas
yra anksčiau
Patirtos būsenos
užfiksavimas.
žinojau, kaiP
Padaryti, kad tai
būčiau aŠ, kad
tai būtų PanaŠu į
mane

Nauja patirtis su
pagalbininkais

„Oneginas“

Balandžio 29-osios vakarą, iškilmingoje tarptautinių Operos apdovanojimų Gala ceremonijoje Londone, Sadlerio Velso teatre, buvo paskelbti
operos nugalėtojai. Metų operos soliste tapo Zalcburgo festivalyje Salomėjos vaidmeniu pasaulį pakerėjusi lietuvių sopranė ASMik GriGOriAn.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės
portretas iš šaltibarščių, Liud
viko Van Betoveno (Ludwig van
Beethoven)  iš pianino detalių,
paveikslai iš akordeonų, pieštukų,
vaisių, pipirų, duonos skrebučių.
Šiais ir kitais savo darbais stebinanti
menininkė JoLita Vaitkutė paga
liau pristatė ir savo ypatingą au
toportretą. tai sukurtas meninin
kės atvaizdas iš baldų ir interjero
daiktų, arba kitokia asmenukė  ją
dailininkė sudėliojo lankytojams iš
įvairių atstumų matomoje vietoje.

„VRS Agency“ nuotr.

„Salomėja“

Ruth Walz nuotr.

Algirdo Bako nuotr.

Geriausia pasaulio operos solistė Pirmasis autoportretas iš daiktų

Hymano), šie apdovanojimai skiriami ne tik pagerbti gerai žinomas žvaigždes, bet ir remti ateinančią talentų kartą. Tarptautiniai Operos apdovanojimai taip
pat renka lėšas specialiam labdaros fondui, kuris padeda tobulėti operos talentams visame pasaulyje.
Gavusi apdovanojimą, A.Grigorian nepuolė nei puikuotis, nešvęsti iki paryčių - moteris ryte
išskrido atgal į Milaną, kur jos
laukė darbai. Gerai ją pažįstantys
teigia, kad operos solistė negaili
nei laiko, nei jėgų tobulumui ir
išbaigtumu pasiekti, ir operai atiduoda visą save. O šį apdovanojimą solistė kukliai pavadino visos
komandos nuopelnu.
Artimiausiuose solistės trijų
sezonų planuose įsitvirtino net
penki svarbiausi pasaulio operos
teatrai: be Milano „La Scala“ dar
yra Londono „Covent Garden“,
Niujorko „Metropolitan“, Paryžiaus Bastilijos opera ir Vienos
„Staatsoper“.
Parengė Eva Jablonskaitė

Anot menininkės, instaliacija iš interjero elementų yra pirmas jos darbas, kuriame panaudota tiek daug didelių objektų,
bei pirmas jos autoportretas iš
daiktų. Šią instaliaciją komponavusiai J.Vaitkutei prireikė net trijų žmonių pagalbos. Menininkei
padėjo jos sutuoktinis ir prodiuseris Silvestras Dikčius ir kolegė
Emilija Vinžanovaitė, be to, prireikė ir fizinės jėgos kilnojant ne
tik sunkius, bet ir vertingus dizainerių sukurtus baldus.
„Objektus rinkome porą dienų, privalėjome su jais elgtis itin
atsargiai ir pagarbiai, nes jie yra
vertingi. Dar nepradėjus buvo aišku, kad iš stambių daiktų nėra taip
lengva kurti portretą, kaip iš smulkių, kurie tinka visur. Įpareigojo ir
švari, visiems lankytojams matoma, erdvė - tai visai kas kita nei
menininko studija, kurioje jis dirbdamas gali leisti sau išsitepti dažais ar kita kūrybos medžiaga. Kai
dirbi su gražiais daiktais bei gra-

žioje aplinkoje, turi ir pats gražiai
atrodyti“, - šypsodamasi apie naują patirtį pasakoja J.Vaitkutė.
Ji džiaugėsi turėjusi visišką
daiktų pasirinkimo laisvę, kurią jai
suteikė „Domus galerijos“ centre
įsikūrę įvairiausių salonų savininkai.

Kitokia asmenukė
Autoportretui iš daiktų sukurti J.Vaitkutė pasirinko savo atvaizdą su skrybėle, kuri padeda atskleisti jos charakterį. Menininkės
teigimu, ši instaliacija, kaip ir paprastos telefonu sukurtos asmenukės, atskleidžia ir tam tikrą mo-

mento nuotaiką, tai yra tam tikras
atvaizdo dienoraštis, todėl šį autoportretą iš daiktų būtų galima pavadinti ir kitokia asmenuke. „Šis
darbas irgi yra anksčiau patirtos
būsenos užfiksavimas. Žinojau,
kaip padaryti, kad tai būčiau aš,
kad tai būtų panašu į mane“, - aiškina J.Vaitkutė.
Didžiausias jai tekęs iššūkis
buvo, kad autoportretas gražiai,
tvarkingai, darniai atrodytų iš bet
kurio žiūrėjimo taško. Kėdes,
aukštas lentynas ir kitus baldus
teko derinti su smulkesniais daiktais. „Nors labiausiai man patinkanti kūrybos medžiaga yra žemė - ji turi stiprų pradą ir yra pati

meditatyviausia, o man patinka
krapštyti po dulkelę, tačiau visada
įdomu ieškoti ir kitokių kūrybinių
sprendimų, įveikti iškylančius
sunkumus, surasti, kaip ir kuo užpildyti vieną ar kitą kūrinio vietą“, - prisipažįsta menininkė.

Kūrybiška aplinka
J.Vaitkutei namų ir studijos
erdvės yra labai svarbios. Ji tiki,
kad namų aplinka turi poveikį visam asmens gyvenimui. Tiek namuose, tiek studijoje menininkė
nori jaustis saugiai, lengvai ir paprastai, mėgsta keisti bei perstatyti baldus. Jai taip pat svarbu, kad

būtų šviesu, daug baltos spalvos
ir kad aplinka jos neįpareigotų, nedirgintų, būtų sava.
„Man gražu, kai interjere pritaikomas močiutės fotelis. Daiktai,
kurie tarnauja ilgai, tikrai turi vertę, o lengvai gaunami, masiniam
vartojimui skirti, dalykai tokios
vertės neturi. Todėl tikrai neverta
vaikytis madų. Kur kas geriau įvertinti, ar daiktas tau tinka ir ar jis
ilgaamžis - tai geras būdas kuo mažiau vartoti ir galbūt ateityje būti
tomis močiutėmis ar seneliais, kurių daiktai perduodami iš kartos į
kartą bei kuria šeimos istoriją“, įsitikinusi J.Vaitkutė.
„Laisvalaikio“ inf.

Vedėjos pozicija V.Šaulytei
ne naujiena - jai teko vesti ne
vieną renginį, o panašių filmavimų turėjo ir praeityje. Tačiau
šis amplua - ypatingas, nes pokalbių laida skirta tik jos tinklaraščio skaitytojams.
„Laida gimė iš tinklaraščio.
Pirmiausia prasidėjo susitikimai
su moterimis įvairiuose miesteliuose. Tada pagalvojau, kad
galiu pasikviesti moteris, kurios
turi istorijų. O istorijas geriausia klausytis prie kavos puodelio! Moteris moteriai duoda, padrąsina, įkvepia“, - sako stilistė.
Specialioje laidoje V.Šaulytė
prie kavos puodelio kaskart kalbins žinomas ir veiklias moteris.
„Norisi, kad žiūrovai pamatytų, kokios šios moterys yra iš
tiesų - kokios jos namie, kai yra
tik su artimiausiais žmonėmis,
kaip jos dirba, kaip jų gyvenimas
atrodo už socialinių tinklų“, - įsitikinusi naujosios laidos vedėja.
„Laisvalaikio“ inf.

Laukdami savo eilės ir netgi
jau duodami kraują kūrėjai dalijosi savo mintimis apie tai, kaip reikėtų kovoti su visuomenėje
įsišaknijusia problema - piratavimu ir kitaip išreiškiama nepagarba autoriui.
„Šiandien mums, autoriams,
labai svarbi diena - mes galime
pasakyti, kas mums rūpi. Deja,
daugelis dar galvoja, kad dainų
kūrimas, paveikslų tapymas ir
kita panaši veikla nėra darbas,
todėl už tai ir atlyginti nereikia.
Todėl ir tas kraujo davimas neatlygintinai šiandien yra simboliškas - mes dalyvaujam šioje akcijoje, nes norime pasakyti, kad
laikas keisti požiūrį. Mes dalijamės savo kūryba, bet ne visada
norim tai daryti nemokamai“, kalbėjo muzikos autorius, grupės
BIX lyderis Saulius Urbonavičius-Samas.
Paklaustas, ar situacija autorių srityje nesikeičia, žinomas
kūrėjas akcentavo, kad pradedant muzikinę veiklą, t.y. daugiau nei prieš 30 metų, dar nebuvo jokių autorių teisių gynėjų,
tad vien jau organizacijų įsikūrimas buvo didelis žingsnis į priekį, nes anuomet visuomenei muzikantai tebuvo linksmintojai,
kuriems nereikia atlyginti. „Tikrai nėra taip gerai, kaip norėtųsi.
Ir dar reikės pakovoti ir kituose
frontuose - turiu omenyje naująją autorių teisių direktyvą, kurios dėka galėsime išsireikalauti
didesnį atlygį iš interneto gigantų, kurie daug uždirba iš intelektinio turinio, tačiau tuo uždarbiu

Besiruošdama koncertiniam
turui, grupė „Studija“ klausytojams pristato pirmą naujojo
albumo „Neliūdim“ dainą. „Į albumą sudėjome 15 dainų, kuriomis tikime labiausiai. Šiandien
su nekantrumu pristatome dainą
„Vasara jau šalia“. tikime, kad
tai bus šios vasaros hitas“, - sako
grupės lyderis Steponas januška.
Nuo gegužės 1 d. dainą transliuoja radijo stotys, jos klausytis
bus galima ir populiariausiose
internetinėse muzikos platformose.

S.Januška dėl grupės jaučiasi užtikrintas: „Sėkmę prognozuojame mažiausiai pusei albumo dainų, o kelios jų tikrai turėtų tapti hitais. Albumo pristatymą pradėjome nuo dainos „Vasara jau šalia“, kurią šiuo metu
atliekame ir savo koncertuose.
Nors publikai šis kūrinys labai
patinka, atidavus „gabalą“ į radi-

jo stotis, jis staiga blykstelėjo ir
netrukus nugeso. Nesupratome,
kodėl? Pagalbos ranką ištiesusi
kūrybos studija patikino, jog liūdėti neverta: šiandien muzikos

Leonas Somovas

su autoriais dalijasi nenoriai“, pabrėžė jis.
„Naudojimasis legaliomis
platformomis tiek nedaug kainuoja, todėl man tikrai sunku suprasti, kodėl žmonėms dar knieti įvairų autorių sukurtą turinį siųstis
iš piratų. Man atrodo, kad noras
pasiimti nemokamai iš interneto
yra išlikęs iš ankstesnių laikų, kai
tik prasidėjo interneto era. Kaip

Daugelis Dar
galvoja, kaD Dainų
kūrimas, paveikslų
tapymas ir kita
panaši veikla nėra
Darbas, toDėl už
tai ir atlyginti
nereikia

išugdyti tą pagarbą autoriams?
Gal tegu žmonės pabando įsivaizduoti mus savo vietoje - ar jie norėtų patys dirbti nemokamai“, pritarė muzikos autorius Leonas
Somovas.
Dramaturgas, „Auksinių scenos kryžių“ laureatas Aleksandras Špilevojus pasidžiaugė galėjęs prisijungti prie akcijos ir davęs kraujo. „Gerus darbus mėgstu daryti nematant kitiems. Bet
čia tas atvejis, kai reikia kažkokio
paraginimo, pavyzdžiui, kad daugiau žmonių nebijotų duoti kraujo. O kalbant apie kitą šio renginio
misiją - pagarbą autoriams... Dažnai girdžiu, kad mes, autoriai, kuriam kažką neapčiuopiamo, tad
kodėl reikia už tai mokėti. Taigi
šios akcijos tikslas yra parodyti,
kad nors ir kuriame sunkiai apčiuopiamus dalykus, mūsų kūryba

praturtina visuomenę. Taigi ir ji
turėtų gerbti autorius bei mokėti
jiems atlygį.“
Atlikėjas ir muzikos autorius Dainotas Varnas priminė
apie kitą šio renginio misiją paskatinti žmones nebijoti donorystės: „Nors šiandien akcijoje dalyvavo tik autoriai, noriu
paraginti visus Lietuvos žmones
nebijoti duoti kraujo. Tai tikrai
nesudėtinga ir neskausminga.
Mes galėtumėme išgelbėti daug
daugiau gyvybių, jeigu nebijotume duoti kraujo.“
Kraujo akcijoje taip pat dalyvavo Juozas Liesis ir Deivydas
Zvonkus, Jonas Šarkus, dainininkė Rasa Kaušiūtė, Kazimieras
Likša, Žilvinas Sebeika, Andrius
Kauklys, Gintas Banys, Julija Ritčik ir kiti autoriai.
„Laisvalaikio“ inf.

sklaida aprėpia kur kas daugiau
platformų nei tik radijo stotys.
Maža to, kai konkurencija tokia
didžiulė, reikia numatyti kada,
kur ir kaip pristatyti dainą, kad

ji būtų išgirsta ir sulauktų deramo pasisekimo. Taip ir susiklostė - šiandien prodiuserine „Studijos“ puse rūpinasi „Showart“,
o mes, niekieno netrukdomi, ga-

lime užsiimti kūryba bei muzika,
kuri mus „veža“ lygiai taip pat,
kaip ir prieš keturiasdešimetį
metų!“
„Laisvalaikio“ inf.

Pasiduoti instinktams

„Komm Zu Mir“ („ateik pas
mane“) - mano autorinė, pačios
prodiusuota daina. ji kalba ne
apie meilę, o apie labai stiprią
emociją, staigiai įsižiebiančią
ugnį tarp dviejų ekscentriškų asmenybių. apie aistrą, kuriai žmogus pasiduoda ir užburtas daro
viską, ką ji jam liepia“, - apie naują dainą pasakoja MoNiKoS Liu
slapyvardžiu pasivadinusi atlikėja
Monika Liubinaitė.

Prognozuoja
sau sėkmę
Šokėjas, šou agentūros įkūrėjas MartyNaS MaLaKauSKaS įsitikinęs - jo nauja įkurta trupė „instrumental Soul“ nustebins ne vieną
geros muzikos gerbėją.
„Tiesiog nieko panašaus Lietuvoje nesu matęs. Jau gana
įprasta renginiuose girdėti didžėjaus ir vieno instrumento duetą.
Bet kad house muzikos ritmams
pritartų šeši gyvo garso profesionalai, tai dar tikrai netikėta“, teigia pašnekovas.
Trimitas, trombonas, du saksofonai, zuzafonas, mušamieji tai yra „Instrumental Soul“, gebantis neįprastai atlikti pasaulyje
garsius kūrinius.
Originalų kolektyvą subūręs
M.Malakauskas šešetukui parašė

nival of Sun“, kuriam jau dabar
prognozuojama sėkmė. Jį techniškai prodiusuoti Martynui padėjo
Pavelas Rodevičius.
„Į „Carnival of Sun“ telpa viskas, ko reikia vasarai. Uždeganti
muzika, energija, pozityvi nuotaika, meilė, noras patirti kažką naujo... Dar šįmet su kolektyvu ketiname apsilankyti ne viename Europos festivalyje. Būtent juose
viešint ir gimė mintis suburti skirtingų instrumentų profesionalus į
vieną būrį“, - pasakoja M.Malakauskas.

Tarp elektroninės, džiazo ir
popmuzikos pasaulių savo kūryboje laviruojanti dainininkė pasakoja, jog kūrinį parašė natūraliai ir lengvai, sekdama kūrybiniais instinktais: daina yra šiek
tiek provokatyvi, kviečianti išlįsti tikriesiems instinktams, pasiduoti impulsams. „Tuo paremtas visas mano kūrybinis procesas. Seku tą didelę jėgą, nesvarbu, ar tai - melodija, ar ritminis
motyvas, ar tiesiog jausmas. Visos dainos iš būsimo albumo kuriasi labai natūraliai.“
Naują kūrinį pati Monika vadina ekscentriška, alternatyvia
popmuzika: „Man labai patinka
provokuojanti, įdomi, nestandartinė stilistika. Todėl vaizdo klipe
makiažas, drabužiai, šokis ir išraiškos, viskas kiek perdėta,
teatrališka.“
„Vizualinis dainų pateikimas
man labai svarbus“, - pripažįsta
dainininkė, nusprendusi kūrinio
muzikinį klipą filmuoti su kino
kūrėju Vytautu Katkumi. Talentingo kūrėjo filmas neseniai buvo nominuotas Kanų festivalyje,
Kritikų savaitės konkursinėje
programoje.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Stilistė VikTorijA ŠAuLyTė, neseniai atšventusi savo tinklaraščio
„Vieno kavos puodelio istorija“
pirmąjį gimtadienį, imasi naujos
veiklos. Tinklaraščio skaitytojai
nuo šiol galės išvysti ir pokalbių
laidą, kurios vedėja tapo Viktorija.

Praėjusią savaitę asociacijos LATGA būstinėje Vilniuje vyko donorystės akcija „Autoriai dovanoja
Lietuvai kūrybiško kraujo“. Per
Pasaulinei intelektinės nuosavybės dienai skirtą akciją, kurioje
dalyvavo skirtingų sričių ir kartų
autoriai, buvo surinkta per
7 litrus kraujo - su tiek galima
išgelbėti apie 50 gyvybių.

Monikos Sutkutės nuotr.

laidą

autoriai dovanojo kūrybiško kraujo Pristato pirmąją naujo albumo dainą
Mildos Juknevičiūtės nuotr.

Stasio Žumbio nuotr.

kuria savo

Veidai 5

„Vytautas yra mano geras
draugas ir su juo kol kas filmuoju
visus savo klipus, didelės komandos nėra, viską studijoje Vilniuje
nufilmavome dviese“, - apie dviejų kūrėjų draugystę pasakoja atlikėja.
„Filmuojant kiekvienas judesys buvo improvizuotas. Dažnai
gyvenime bandome viską kontroliuoti ir nepasiduodame instinktams. Kūryboje ir ypač scenoje,
mano manymu, turėtume leisti
to daugiau. Klipo šokis hipnotizuoja, judesys kviečia žmogų absoliučiai pasiduoti pirmiesiems
impulsams. Aš taip pat kviečiu
kartu pašokti“, - šypsosi Monika.
„Komm Zu Mir“ vaizdo klipas
unikalus savo keistai bohemiška,
tačiau akį traukiančia stilistika, o
kai kurie jo vaizdai - tarytum apsigyvenę praeities dešimtmečių
pasaulio didmiesčiuose.
Poparto estetikos ir ekscentriškų Niujorko menininkų įkvėptą braižą nufilmuotuose vaizduo-

se kūrė Ralfas Fuleris (Ralf Fuller).
Pastabiausiems klausytojams dainininkė išduoda: „Vaizdo
klipe keliuose kadruose galima
matyti ir mano pačios suvertą
karoliukų kaukę, kurią kuriu jau
labai daug metų ir ji yra kaip meno kūrinys.“ Atlikėja ne kartą
scenoje bei prieš objektyvą yra
pasirodžiusi su savo dekoruotais
papuošalais bei aksesuarais ir
prisipažįsta, be muzikos, didelę
aistrą jaučianti piešimui.
Dainininkė šiuo metu baigia
savo būsimą dešimties dainų albumą.
„Pastaruosius metus labai
daug laiko skyriau kūrybai, neskubėjau, keliavau, ieškojau savęs. Kokybė man yra žymiai svarbiau nei kiekybė. Esu prisikūrusi
gerokai daugiau nei vienam albumui. Vieną po kitos, be jokių ilgų
pauzių, leisiu dainas ir vaizdo klipus“, - žada atlikėja.
„Laisvalaikio“ inf.

Grupės archyvo nuotr.
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7 būdai, kaip atnaujinti džinsinį rūbą
ku arba baliklyje išmirkytu teptuku
piešti ar užrašyti norimus tekstus.

„Vintage denim lab“ nuotr.

Džinsas ne tik vienas iš 2019 m.
mados topų, bet ir dažna garderobo detalė lietuvių spintose. Visgi
ilgainiui mėgstamas džinsinis drabužis praranda savo prekinę išvaizdą arba pabosta. Galite jį sėkmingai atnaujinti pasitelkdami keletą
gudrybių.

3. Įplyšusias ar dėmėtas džin
sinio rūbo vietas galite paslėpti po
įvairiomis aplikacijomis, lopais ar
emblemomis. Tam puikiai tiks ki
tokio džinso, odos, atlaso, nėrinio
ar kitos patinkančios medžiagos
skiautė.

Patarimais apie tai dalijasi sek
madienį Kaune vykusio „Vintage
Bazaar“ blusturgio dalyvė, džinsi
nių rūbų gelbėtoja ir „Vintage de
nim lab“ įkūrėja Simona Koncytė.
1. Net keletą sezonų iš eilės
madoje karaliauja plėšyti džinsai.
Tokius galite pasidaryti ir jūs.
Įkirpkite žirklėmis norimas vietas,
jomis pakedenkite siūlus ir švitri
niu popieriumi padailinkite atsira
dusius kutus.
2. Madisčių dievinami blukin
ti džinsai gali tapti ir jūsų spintos
pasididžiavimu. Į kibirą su vande
niu įpilkite kelias stiklines baliklio,
užmerkite rūbą ir mirkykite tol,
kol džinso spalva pasieks jūsų pa
geidaujamą išblukimo lygį, tuomet
rūbą išskalaukite šaltame vande
nyje. Norėdami, kad džinsas iš
bluktų skirtingose vietose, prieš
mirkydami jį suriškite gumelėmis.
Norėdami išblukinti tik lokaliai, ga
lite šias zonas apipurkšti purkštu

6. Gudriai paslėpti skylę ant
užpakalinės džinsinių kelnių kiše
nės ar originaliai papuošti švarko
ar liemenės apykaklę galima pasi
telkiant siuvinėjimą.
7. Jeigu turimas drabužio mo
delis jums pabodo, jį galite kardi
naliai pakeisti. Iš nebemadingų
džinsinių kelnių pasidarykite šor
tus, o iš švarko  liemenę. Jeigu
džinsinio rūbo išgelbėti nebeįma
noma, tačiau vis dar norite išsau
goti dalį jo, galite pasigaminti nuos
tabius aksesuarus, pakabukus, pa
dėkliukus ar rankinę.
„Laisvalaikio“ inf.

Dažnai esame tikinami, kad fizinis pasaulis nedaro jokio arba tik mažą poveikį vidiniam džiaugsmui. Vis dažniau skirtingų sričių ekspertai
skatina harmonijos ir ramybės ieškoti viduje, slopinant išorinį pasaulį.
Tik ar verta taip daryti, jei natūrali supančio pasaulio energija ir gyvastis yra greičiausiai atsinaujinantis ir lengviausiai prieinamas džiaugsmo
šaltinis? Už kiekvieną džiuginantį vaizdą esame dėkingi šviesai, kurią
iš aplinkos atspindi mūsų akys. Šviesa yra spalvos energijos šaltinis. Tai
grynoji energijos forma, kuri savaime kuria džiaugsmą.

Kaip šviesa gerina
mūsų savijautą

4. Karoliukai, akmenukai, bliz
gučiai, spygliai, sagos  dar viena
alternatyva dekoravimui. Šiomis
detalėmis galite papuošti rūbo ki
šenes, apykaklę, rankogalius ar pa
slėpti drabužio trūkumus.
5. Dažymas ir piešimas  pigus
ir efektyvus būdas rūbo atnaujini
mui. Norėdami patamsinti ar pa
keisti drabužio spalvą išplaukite jį
skalbimo mašina, įpylę pasirinktos
spalvos tekstilinių dažų, o norėda
mi nuspalvinti ar numarginti tik
lokaliai, tai galite padaryti išsikirpę
iš popieriaus trafaretą, kurį uždėję
ant audinio nupurkšite dažais.
Piešti ant audinio galite ir teptu
kais, šepetėliais arba specialiais
audinių rašikliais.

Savijauta 7
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Serenasandiegodentist.com nuotr.

6 Mada

Įplyšusias ar
dėmėtas džinsinio
rūbo vietas galite
paslėpti po Įvairiomis
aplikacijomis, lopais
ar emblemomis

Knygoje „Džiaugsmingai“ dizainerė, TED platformos žvaigždė
Ingrida Fetel Ly (Ingrid Fetell
Lee) tyrinėja, kaip kasdieniai daiktai ir erdvės gali veikti nuotaiką.
Mes priklausomi nuo saulės
šviesos, reguliuojančios mūsų cirkadinius ritmus, 24 valandų laikrodį, lemiantį mūsų energijos lygius.
Saulės šviesa stimuliuoja ir vitamino D gamybą mūsų odoje, imuninę
sistemą, lemia serotonino, emocijas subalansuojančio neurotransmitoriaus, lygius. Daugelis žmonių,
gyvenančių šiauriau, kenčia nuo
žiemos meto depresijos, žinomos
kaip sezoninis afektinis sutrikimas,
kurį sukelia dienos šviesos stoka.
Šviesa ir nuotaika dažnai sukasi ta pačia orbita: užtemdykite šviesą ir pritems džiaugsmas. Žmonės

visame pasaulyje vengia tamsių
kampų ir ieško šviesos užlietų vietų, brangindami būstus su geru natūraliu apšvietimu, atostogaudami
saulėtose tropinėse vietose. Architektas Kristoferis Aleksanderis
(Christopher Alexander) bei jo kolegos atkreipia dėmesį, kad svarbiausias statinį apibūdinantis faktas
yra toks: „Visur, išskyrus dykumos
klimatą, žmonės panaudoja atvirą
erdvę, jei ji saulėta, ir jos nenaudoja, jeigu joje trūksta šviesos.“ Analizuodamas gyvenamąją gatvę
Berklyje, K.Aleksanderis pastebėjo, kad šiaurinės gatvės pusės gyventojai nesinaudoja galiniu kiemu.
Jie verčiau sėdi nedideliuose priekiniuose sodeliuose palei šaligatvį,
o į galinius kiemus suverčia šlamštą. Šešėlingi kiemai ir aikštės tam-

pa negyvomis zonomis, bet, jeigu
jie atsukti į pietus, „pastatas ir jo
sodas taps laiminga vieta, kupina
veiklos ir juoko“. Tas pats pasakytina apie vidaus patalpas. Kadangi
saulė keliauja iš rytų į vakarus per
pietinį dangaus skliautą, tie namai,
kurių pagrindiniai kambariai išeina
į pietus, paprastai būna linksmi ir
šventiški. O namai, kurių pagrindiniai kambariai atsukti į šiaurę, dažnai tamsūs ir niūrūs ir žmonėms norisi iš bendresnių patalpų
keliauti į šviesesnius kambarius
namo pakraščiuose. Pietiniame
pusrutulyje saulė keliauja per šiaurinę dangaus dalį, taigi šias kryptis
reikėtų sukeisti. Tyrimai patvirtina, kad daugiau dienos šviesos mažina kraujospūdį, pataiso nuotaiką,
budrumą, didina produktyvumą.

Darbuotojai, sėdintys arčiau
lango, patvirtina turintys daugiau
energijos, esantys linkę būti aktyvesni tiek darbe, tiek už jo ribų.
Tiriant pradinių mokyklų mokinius nustatyta, kad besimokantieji klasėse, kur daugiau dienos šviesos, per metus 26 proc. pralenkė
kitus skaitymo įgūdžiais ir 20 procentų - matematikos. Į šviesesnes
palatas paskirti pacientai būdavo
išrašomi iš ligoninės greičiau,
jiems reikėdavo mažiau vaistų nuo
skausmo, palyginti su gydomais
ne tokiose šviesiose patalpose.
Suprantama, kad mums geriausia saulės šviesa, bet kai jos
nesama, panašią naudą gali suteikti plataus spektro dirbtinis apšvietimas. Mokslininkai seniai žino,
kad žiemos depresiją palengvina

-50%

valanda per dieną, praleista prie 2
500 liuksų spinduliuojančios dėžės, bet naujesni tyrimai rodo, kad
šviesos terapija gali palengvinti ir
kitokią, ne tik žiemos, depresiją.
Atlikdami dvidešimties tyrimų
metaanalizę, tyrėjai padarė išvadą,
kad gydant depresiją šviesos terapija gali būti paveikesnė ne mažiau
už antidepresantus. Nuo Alzheimerio kenčiantiems pacientams
ilgalaikės priežiūros įstaigose ryški šviesa sumažino depresiją ir pristabdė kognityvinių funkcijų silpnėjimą. „Leiskite vystančiam augalui ir žmogui pabūti saulėje, - rašė garsi anglų slaugytoja Florens
Naitingeil (Florence Nightingale), - ir jei jie ne per daug sunykę,
atgaus sveikatą ir nuotaiką.“
1860 m. F.Naitingeil pranešė, kad
jos pacientai savaime gręžiasi į
saulę, net jei gulėdami ant sužeistosios pusės skundžiasi skausmais.
Nors šviesa ir svarbi, bet
džiaugsmingą bei energijos teikiančią aplinką kuria ne tik lumenai.
Tyrinėjimai patvirtina, kad
žmonėms mielesnis įvairesnis, netolygus apšvietimas. Tos šviesos
kalvelės ir slėniai erdvėje patraukia mūsų žvilgsnį prie įdomesnio
objekto, jos mus ir suburia.
Jei erdvė atrodo „negyva“,
priemonė ją atgaivinti yra sukurti sufokusuotus apšvietimo taškus ten, kur norite pritraukti
žmones. Sofa prie židinio, kėdė
prie lango, valgomasis stalas, užlietas kabančios lempos šviesos, tokios vietos visuomet kupinos
gyvybės, nes mes, panašiai kaip
naktiniai drugiai, šviesai atsispirti neįstengiame.
„Laisvalaikio“ inf.

KATALOGO
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Su AČIŪ kortele
įsigykite GROŽIO
MUGĖS prekių
už 5 € ar daugiau.

Registruokite
pirkimo kvitą.

Net 100-ui laimingųjų pinigai
už kosmetikos prekes sugrįš į
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Akcijos taisyklės ir kvito registacija www.maxima.lt.
Pirkimo kvitą saugokite iki žaidimo pabaigos.
Akcija vyksta gegužės 2–15 d.
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Sužavėti publiką, kuri nevaikšto į teatrą
aleksandro Špilevojaus asmeninio albumo nuotr.

Režisierius AleksAndRAs
Špilevojus rengiasi naujausiai
premjerai, vyksiančiai gegužės
30-31 d. vilniaus mažajame teatre. jo komandoje - aktoriai
paulius Markevičius, Gintarė latvėnaitė, ilona kvietkutė, Tomas
Rinkūnas, indrė patkauskaitė,
daumantas Ciunis ir vytautas
Rumšas. „Šis septynetas kasdien
užkuria mane, o po mėnesio, tikiu, kartu su grupe „Black Water“
ves į visišką transą ir jus“, - spektaklį „12 gramų į šiaurę“ pristato
režisierius.

- Suprantama. Grįžkime
prie kūrybos. Čia jūs jungiate
psichologinį teatrą su „Storytelling“ technika, tiesa?
- Iki šiol aš sėkmingai bėgau
nuo psichologinio teatro, kuris
manęs kurį laiką visai nedomino. Juolab kad Lietuvoje vis dar
lieka taip daug neatskleistų kitokio teatro formų ir galimybių.
Bet šiame spektaklyje mes bandysime ieškoti tam tikros skirtingų teatro rūšių dermės. Net
pati scenografija sufleruos, kad
žiūrovas galės pamatyti tiek buitinį mūsų herojų pasaulį, tiek ir
aktorių atliekamas tekstines
kompozicijas, kurias jie kurs
drauge su muzikiniu duetu. Kodėl tai darome? Manau, kad tokiu būdu galime žiūrovams ne
tik atskleisti pjesės herojų gyvenimo istoriją, bet ir leisti
jiems pasiekti antrą pjesės dugną, kuriame jie galės kitokia
forma išgirsti ir pažinti tvirtą
mūsų herojų logikos, pasaulėžiūros pagrindą.

Rūta JaKimausKienė

- Leiskite pasveikinti gavus „Auksinį scenos kryžių“
už spektaklio „Bagadelnia“
dramaturgiją, kurią pastatėte
Šiaulių dramos teatre. Ar šis
apdovanojimas padrąsina kūrybos kelyje?
- Dėkoju. „Auksinio scenos
kryžiaus“ gavimas, žinoma, yra
nekasdienis, o kartu ir malonus
įvykis. Juolab kad gavau jį tokioje
rimtoje ir man itin reikšmingoje
Nacionalinės dramaturgijos kategorijoje. Labai noriu tikėti, kad
dramaturgija niekur nesitraukia
iš šiuolaikinio teatro. Savo kūryba siekiu, kad ji ir pati teiktų teatrui naujas galimas formas, prisidėtų prie jo vystymosi. Tad šis
apdovanojimas man yra tarsi teatro bendruomenės pritarimas, kad
užtikrintai veikčiau toliau. Esu už
tai labai dėkingas.
- Žmonės, kurie nevaikšto
į teatrą ir jo nemėgsta, pamatę vos vieną jūsų spektaklį susižavi teatru. Ar esate girdėjęs apie tai?
- Apibūdinote mano itin mylimą publikos dalį. Mano pirmieji
dramaturginiai ir režisūriniai darbai buvo paskatinti būtent dėl to,
kad norėjau atrasti būdą teatro
kalba pasiekti tuos žmones, pabandyti užmegzti su jais ryšį ir
sukurti tokį teatrą, kuris būtų
jiems aktualus ir reikalingas. Todėl patiriu tikrą ekstazę, jei išgirstu, kad į mano spektaklį atėjo
teatro paprastai nelankantis žiūrovas, kuris liko laimingas ir su
gimusiu noru dar sykį ketina sugrįžti į teatrą.
- Pjesę „12 gramų į šiaurę“ rašote repeticijų metu. Ar
aktoriai prisideda prie spektaklio dramaturgijos?
- Taip, tai jau antras spektaklis, kuriam pjesę rašau repeticijų
metu. Man šis procesas atrodo
nors ir rizikingesnis, lėtesnis bei
sudėtingesnis, bet kur kas gyvesnis nei grynasis iš anksto parašytos pjesės pastatymas. Esmė ir
yra ta, kad rašydamas pjesę esu
visiškai atviras aktorių iniciatyvoms, siūlymams. Jie mane inspiruoja, o darbas su jais leidžia
patikrinti galimus siužeto posūkius paties rašymo metu, pamatyti, kurios scenos yra veiksmingos ir būtinos, o kurias galima
išimti arba perrašyti.

geriau nežino, kaip arti gyvenimo gali būti mirtis. Leiskite
atsargiai pasiteirauti, kaip ši
dramatiška situacija jus paveikė?
- Manau, apie šią istoriją nutylėsiu. Žinoma, kad ji paliko didelį įspūdį ir padarė poveikį mano gyvenimui. Bet kurį laiką buvau asocijuojamas tik su ja, tad
dabar leisiu sau pasidžiaugti tuo,
kad kuo toliau, tuo daugiau galiu
kalbėti apie savo kūrybą, o ne
šią patirtį, kad ir kiek ji būtų
įdomi ir prasminga. Tikiu, ateis
laikas, kai ją panaudosiu savo
kūryboje. Tada galėsiu papasakoti daugiau.

- Naujausiame jūsų spektaklyje dominuos trys temos:
meilė, gyvenimas ir mirtis. Ar
meilė yra pirmoje vietoje? Ar
spektaklyje ji svarbiausia ir
svarbesnė net už gyvenimą ir
mirtį?
- Viskas mūsų Visatoje prasideda nuo meilės. Mes ateiname į
Žemę iš mūsų tėvų meilės vienas
kitam ir mums, dar net negimusiems. Jei pasigilintume, dešimt
Dievo įsakymų irgi kalba vien tik
apie meilę arba saugo mus nuo
nemeilės apraiškų. Tas pats ir kitose kultūrose ir jų religijose. Be
meilės mums čia išgyventi ir sugyventi yra labai sunku. Numirti
taip pat. O gyvenimas ir mirtis
irgi visada šalia. Gyvenimo suvokimas neįmanomas be mirties patyrimo, todėl esu tikras, kad mirtis yra per daug slepiama ir
dangstoma mūsų visuomenėje,

dėl ko ji ir kelia mums tokią baimę. O juk pažinę, pajautę mūsų
artimuosius aplankiusią ir šalia
pabuvojusią mirtį mes bent kurį
laiką imame gyventi kiek taikiau,
kiek labiau mylėdami savo planetą ir jos gyventojus.
- Sakote, kad gyvenimo
suvokimas neįmanomas be
mirties patyrimo. Prieš aštuoniolika metų jūs išgyvenote
neeilinę, ribinę patirtį. Jus pagrobė einantį į mokyklą ir būdamas 13-os metų tapote nusikaltėlio įkaitu. Niekas kitas

Kai augau, turėjau
labai nedaug
galimybių pateKti
į tiKrai gerą
SpeKtaKlį jaunam
žmogui

- Spektaklyje girdėsime
elektroninės muzikos grupę
„Black Water“. Kokius uždavinius kelsite gyvos muzikos
atlikėjams?
- Jie turi tapti visaverčiais
aktorių partneriais. Man svarbu,
kad jie būtų ne foninės, ne nuotaiką ir atmosferą palaikančios
muzikos atlikėjai, bet būtent viso spektaklio ritmo, jo judėjimo
esmine ašimi. Šiame spektaklyje jų kuriamos ir atliekamos
elektroninės muzikos bus labai
daug. Ir noriu, kad vietomis ji
galėtų ne tik papildyti, bet ir visiškai pakeisti verbalinę kalbą.
Jų reikšmė bus tikrai didelė.
Juolab kad aš bandau diegti muzikos logikos ir principų taikymą
teatro kūryboje. Tad manau, kad
ir patiems aktoriams repeticijų
metu yra naudinga matyti, kaip
tuos principus taiko šie muzikantai.
- Teko girdėti, kad jūsų
spektaklyje bus daug nestandartinių sprendimų. Kokios
kosminės jėgos jums sufleruoja tokius sprendimus?
- Kai kurių kosminių jėgų neišduosiu, nes turiu su jomis savotišką nebylų susitarimą. Galiu
tik atskleisti to susitarimo pagrindinę sąlygą - aš negaliu pasyviai laukti jų pagalbos ir turiu
sutelkti visas pastangas, kad padaryčiau geriausia, ką sugebu, o

ar įmanoma
tapti lyderiu

jos tuomet pasistengia manęs nepavesti ir pakuždėti man kai kurių
įdomesnių sprendimų pasiūlymus. Žinoma, turiu ir mažiau paslaptingų, bet kur kas daugiau
pakuždančių jėgų, kurių vardai
yra Barbora Šulniūtė ir Rūta Lendraitytė-Utalla. Barbora yra
spektaklio scenografė, o Rūta kostiumų dailininkė. Mes su jomis labai daug diskutuojame, ieškome, mąstome, dalijamės. Taip
pat daug prisideda ir tie patys
muzikos kūrėjai, aktoriai, teatro
personalas. Vienas tikrai neturėčiau nei tiek idėjų, nei jėgų ir noro joms įgyvendinti.
- Spektaklis, kurio premjeros laukiame, skirtas jaunimui
nuo šešiolikos metų. Kodėl panorote kalbėti su jaunimu?
- Kaip ir minėjau, man labai
patinka ta publikos dalis, kuri nevaikšto arba retai vaikšto į teatrą. Man patinka ieškoti paveikios
kalbos bendravimui su jais. Nors
pagal amžių publiką skirstau rečiau, bet tenka pripažinti, kad
šiai dienai man paprasčiau atrasti bendrų temų, kalbos, tinkamesnės formos kūrybiniam pokalbiui su mano amžiaus arba
jaunesniais žiūrovais. Juolab kad
man pačiam labai nepatiko, kad
kai augau, turėjau labai nedaug
galimybių patekti į tikrai gerą
spektaklį jaunam žmogui - vaikiški spektakliai manęs jau nekabino, o spektakliai ne vaikams
paprastai būdavo visai neatitinkantys mano laikmečio jauno
žmogaus, todėl grasė nuo teatro.
Todėl mano kartos žmonės kur
kas labiau atsidavę muzikai, kinui, bet ne teatrui.
Kitas dalykas - realus savęs
vertinimas. Tikriausiai norėčiau
mokėti sukurti spektaklį, kuris
būtų adresuojamas ir paveikus
vienišoms mamoms ar pan., bet
tokios socialinės grupės man kol
kas yra mažiau pažįstamos, man
būtų labai sudėtinga. O su jaunu
žiūrovu kol kas dar susikalbu gana natūraliai ir nesudėtingai.

patiriu tiKrą eKStazę,
jei išgirStu, Kad į
mano SpeKtaKlį atėjo
teatro papraStai
nelanKantiS
žiūrovaS, KuriS
liKo laimingaS ir Su
gimuSiu noru dar
SyKį Ketina Sugrįžti
- Stebint jūsų repeticijas
jaučiasi, kad turite kuo dalytis. Ar teatras - tai būdas pasakoti istorijas?
- Teatro studijas pasirinkau
pakankamai seniai, tad anų laikų
pasirinkimo motyvacija jau spėjo
kiek pasikeisti. Bet man patinka
net ne pačios istorijos, o jų teikiamos galimybės iškelti man įdomias ir mūsų dienomis aktualias
temas, problemas, klausimus.
Taip pat labai mėgstu kontaktą su
publika ir patį darbo procesą su
teatro menininkais, nes tai mane
nuolat ugdo, plečia akiratį ir leidžia vis geriau pažinti save ir mane supantį pasaulį.
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Ramūno Blavaščiūno ir „Do you Photography“ nuotr.
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„Dirbdama su organizacijomis pastebiu, kad Lietuvoje
labai gaji baimė suklysti. O
tai trukdo prisiimti atsakomybę“, - pastebi lyderystę
tyrinėjanti mokslininkė, verslininkė alisa miniotaitė.
Drauge su verslininku ir rašytoju Ignu staškevičiumi
jiedu parašė knygą „Lyderystė“. Su autoriais aiškinamės
vieną esminių klausimų - ar
galima tapti lyderiu.

Raminta Jonykaitė

- Alisa, kodėl nusprendėte
knygą apie lyderystę rašyti
dialogo forma ir tokiam pokalbiui pakvietėte I.Staškevičių?
Alisa: Neįsivaizdavau kitos
formos, nes, manau, kad atsakymai
apie lyderystę gimsta tik diskutuojant. Dėstydama lyderystę, galvodama apie lyderystę, visą laiką mačiau jos teorijų ribotumą. Teorijos
atsako į klausimą kas, tačiau visiškai neatsako į klausimą kaip. Man
visada rūpėjo, kaip praktiškai pritaikyti lyderystės teorijas, pavyzdžiui, kaip pasidalyti lyderyste. Tačiau tokių atsakymų niekur nerasite. Populiarūs straipsniai internete
jų nepateikia, o rimtų knygų lietuvių kalba trūksta. Apie knygą mąsčiau daugiau nei šešerius metus.
Būna, nešiojiesi idėją ir staiga
pamatai, kad jau gali ją realizuoti.
Ignas dalyvavo mano radijo laidoje
„Lyderio dilema“. Detalės nubluko, bet pamenu, kad, tąkart besikalbant su Ignu, atėjo mintis, jog
knygą apie lyderystę būtų įdomu
rašyti būtent su juo. Priminimas
virš darbo stalo kabėjo gal pusmetį, kol vieną dieną susisiekiau ir
išdėsčiau jam idėją.
- Ignai, o kaip jūs priėmėte
Alisos pasiūlymą kartu rašyti
knygą apie tokį gana sudėtingai apibrėžiamą dalyką?
Ignas: Dalykas ne tiek sudėtingas, kiek įvairiai suvokiamas.
Dabar, kai išėjo knyga, pasipylė pasiūlymai kartu rašyti knygas, bet
iki to nebuvau rašęs knygos su
bendraautoriumi. Rašymas - labai
individualus darbas, o kai rašai ne
vienas, turi taikytis, derintis. Kai
Alisa pasiūlė, aš, aišku, į tokį sumanymą pažiūrėjau skeptiškai. Ne
dėl objekto, tema labai įdomi, bet
dėl paties principo - dviese rašyti
labai sunku. Bet kai Alisa išdėstė
viziją, supratau, kad ji aiškiai žino,
ko nori iš manęs ir kokią mato
knygą. Tai buvo svarbiausias dalykas, padėjęs man apsispręsti.
Lyderystė - visa persmel-

siems, kurie ką nors nori veikti
šiame gyvenime.
- Turbūt amžinas klausimas: lyderiu tampama ar gimstama? Ar įmanoma išugdyti
lyderiui svarbias savybes?
Alisa: Knygoje priėjome prie
išvados, kad lyderiu tampama. Atlikti tyrimai rodo, kad su amžiumi
žmogus keičiasi. Tarkim, stebint
augančius vaikus buvo pastebėta,
kad su metais jų temperamentas,
esminės savybės keičiasi, priklausomai nuo patirčių ir išgyvenimų.
Taigi energingas, atviras žmogus
gali tapti uždaras. Anksčiau galvojome priešingai: jeigu gimei su
tam tikromis savybėmis, su tokiomis ir numirsi. Šiandien akivaizdu,
kad būdo savybes galime ugdyti.
Aišku, daugelį lyderiui svarbių savybių, pavyzdžiui, pasitikėjimą savimi arba artimųjų pasitikėjimą
tavimi žmogus įgyja augdamas. Tačiau pasitikėjimą galima ir išsiugdyti. Taigi teisingas atsakymas lyderiu tampama.
Ignas: Mūsų su Alisa požiūris į lyderystę sutampa, bet mes
skirtingai suvokiame, kas yra lyderis. Labai sunku pamatuoti, kas
yra lyderis, o kas ne, kada tampi
lyderiu. Noriu pasakyti, kad jeigu
yra toks dalykas kaip lyderis, tai
juo tik tampama, tikrai niekas negimė lyderiu.
- Lyderis turbūt dažnai susiduria su rizikingais, kontroversiškais sprendimais, kai
tenka sulaužyti tam tikras moralines normas? Ar įmanoma
išsaugoti moralinį stuburą?

didžiausia klaida,
kai ankstyvoje
vaikystėje
žmogaus vertę
susiejame su
Pasiekimais.
taiP ugdome
traPią savivertę
ir išorinę

Alisa: Kalbant apie lyderystę
labai sunku pasakyti, kur ta riba.
Apskritai niekas iš mūsų nenori
daryti bloga, bet kartais aplinkybės priverčia.
Ignas: Manau, lyderio etika
niekuo nesiskiria nuo bet kurio
žmogaus etikos.
Alisa: Gal lyderio atveju atsiranda atsakomybė už didesnę grupę žmonių. Rašydama apie tarnaujančią lyderystę supratau, kad lyderis komandos interesą turi iškelti aukščiau už asmeninį interesą. Buitinis pavyzdys, bet, tarkim,
darbuotojas turi bėdų ir sako, kad
padirbės iš namų. Jeigu tu atsakysi, kad, taip, suprantu ir leisi dirbti iš namų, rytoj pas tave ateis visa komanda ir sakys, kad nori dirbti iš namų. Tokių pageidavimų gali būti įvairių: ir atlyginimo, ir visokių išlygų, ir pan. Pagalvokim,
kas būtų, jei visi taip darytų. Teisingumas - tas kriterijus, kurį ištransliavau savo darbuotojams, jie
tai gana supratingai priėmė ir suprato, kad individualioms išlygoms
terpės beveik nėra. Komandos interesas pats svarbiausias, jeigu norime išlikti tvirti kaip organizacija.
Vertybės tos pačios, tiesiog
lyderis turi atsakomybę už daugiau
žmonių, todėl susiduria su didesne
atsakomybe. Etikos momentas
svarbus ir todėl, kad lyderis turi
galią. Ypač jei pažvelgsim į charizmatinius lyderius, čia iškyla dilema, kaip tas lyderis pasitelkia ir
išnaudoja savo žavesį bei galią. Dalis žmonių charizmatiniams lyderiams paklūsta ir seka jais nekvestionuodami jų elgsenos, sprendimų. Čia matau riziką ir pavojų. Juk
matom susireikšminusių lyderių,
kurie piktnaudžiauja galia.
- Pažvelkim plačiau į viešąjį gyvenimą. Pastebėjau,
daugelis lyderystę pirmiausia
asocijuoja su politikais. Dažnai
sakoma, kad mums trūksta lyderių. Yra ir priešinga nuomonė, kad šiandien kiekvienas
veda save pats ir nereikia jokių
lyderių. Kaip žiūrite į tokius

Alisa: Galbūt žmonės sako,
kad trūksta lyderių, nes pasigenda
vizijų. Tarkim, dalis piktinasi, kad
nėra aiškios Lietuvos vizijos, kaip
mes matome savo šalį po 20 metų,
nesulaukiam lyderių, kurie prisiimtų atsakomybę formuoti tokią
viziją. Nesakau, kad vienas žmogus tą turi daryti, tiesiog pastebiu
tokią tendenciją.

Priėjome Prie
išvados, kad
lyderiu tamPama.
atlikti tyrimai
rodo, kad su
amžiumi žmogus
keičiasi
Kitas dalykas, kad nemaža dalis žmonių tikisi teisingumo ir nesulaukę jo nusivilia. Jeigu kalbame
apie politiką, trūksta išgrynintų
vertybių linijos. Bet išgryninta pozicija reiškia, kad tu nebeįtiksi visiems ir tikėtina, kad tai gąsdina.
Lyderiai vengia skelbti išgrynintas
vertybių sistemas. O žmonės dažnai nori tvirto stuburo ir atsakomybės - tų dorybių, kurias įvardijo dar Antikos filosofai.
Ignas: Man norėtųsi daugiau
lyderystės iš visų. O jeigu iš visų, tai lengviausia pradėti nuo
savęs. Kai taip galvoju, nebesinervinu.
- Knygoje kalbate apie
šiandien labai ryškią baimę
prisiimti atsakomybę, baimę
suklysti. Alisa, jūs konsultuojate įvairias organizacijas, ar
tikrai pastebite tokią tendenciją?
Alisa: Lietuvoje labai gaji baimė suklysti, padaryti klaidą ir, manau, tai stabdo dalį žmonių prisiimti atsakomybę ir imtis veiksmų.
Lengviau plaukti pasroviui. Kodėl
taip įvykę? Turbūt įtakos turėjo ir
sovietizacija. Pastebiu, kad ir šiandien Lietuvoje žmogaus vertė susiejama su pasiekimais. Tai labai
ryšku švietimo srityje. Esi vertingas, kai laimi, gauni dešimtuką.

Turi nepadaryti nė vienos klaidos.
Jei padarai klaidų, tarsi esi mažiau
vertingas. Manau, kad labai stipri
baimė, kad gali tapti nevertingas,
būti nurašytas. Apskritai ta prekyba sėkme, verte - mūsų amžiaus
nūdiena.
- Kas svarbu, kad tai keistųsi?
Alisa: Knygoje yra vieta, kur
sakau Ignui, kad mes vertinami tik
už pasiekimus. O jis pateikia pavyzdį, kad rezultatas vis dėlto
svarbu. Tarkim, kaip atrodytų gydytojas, kuris tik gydo, bet nebūtinai išgydo. Arba žmogus, kuris
gamina, gamina, bet taip niekada
ir nepagamina. Rezultatas irgi
svarbus. Bet vertės susiejimas su
rezultatu ugdo tik išorinę motyvaciją. Tai reiškia, kad ką nors darau,
nes man svarbu gauti įvertinimą,
atlygį. Įsivaizduokit, jeigu būtume
rašę šią knygą dėl to, kad ji būtų
įvertinta arba kad mes būtume
įvertinti. Daug svarbiau vidinė
motyvacija. Kai rašai, nori pasidalyti įžvalgomis. Arba imiesi lyderystės, nes nori sukurti pokytį.
Jeigu žmogus turi vidinę motyvaciją, jis mažiau pažeidžiamas. Jeigu
dirbi sau prasmingą darbą, nesvarbu, koks rezultatas išėjo, bet svarbu, kad žinai, jog įdėjai visas pastangas. Taip mąstančio žmogaus
nesužlugdysi.
Kalbame apie Mohandą Gandį, jis tikrai nesiekė sukaupti daug
sekėjų, o pirmiausia darė didelius
darbus, nes matė prasmę, atrado
vidinę ramybę. Taigi didžiausia
klaida, kai ankstyvoje vaikystėje
žmogaus vertę susiejame su pasiekimais. Taip ugdome trapią savivertę ir išorinę motyvaciją, kai
žmogui svarbu ne asmeninis malonumas, savirealizacija, bet išorės vertinimai. Knygoje pateikiame Norvegijos pavyzdį, kur sporte draudžiama reitinguoti jaunimą, regis, iki 13 metų, nes varžymasis trukdo vaikams pasiekti
malonumą. Kai patiri malonumą,
darydamas tai, kas tau svarbu,
jauti prasmę, esi mažiau pažei-
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Pamirštame, kad,
kaiP ir mūsų,
daržovių bei vaisių
išvaizda taiP Pat
keičiasi. tai nereiškia,
kad Produktas taPo
Prastesnis
išvaizdžius vaisius ar daržoves
galima panaudoti. „Kadangi esa
me susiję su gamta, mūsų kūnas
apdovanotas pačiais įspūdingiau
siais jutikliais, kurie nusprendžia
už mus, kas yra dar valgoma, var
tojama, o kas ne. Pirmiausia rei
kėtų apžiūrėti produktą. Jeigu
matomas pelėsis - nebevartoja
me. Jeigu yra tik išvaizdos defek

Meno ir mokslo laboratorija (MMLAB) vilniečius ir miesto svečius
kviečia į pirmą kartą organizuojamą festivalį „vi sA tA“. Gegužės 1618 d. teatre „Meno fortas“ vilniuje bus pristatyti visi MMLAB komandos sukurti darbai, o įvairiaspalvį spektaklių ir dangaus stebėjimų repertuarą papildys įkvepiantys mokslininkų pranešimai.

Vištienos pyragas
mitybos specialistė inDrė
trusovė atskleidžia mėgstamo
vištienos pyrago receptą, kuris ne
tik sotus, bet ir gana sveikas.
n 700 g vištienos šlaunelių mėsos;
n 3 kiaušinių;
n 50 g avižinių miltų;
n 20 g parmezano;
n 150 g morkų;
n 15 vyšninių pomidorų;
n 100 g brokolio;
n skiltelės česnako;
n druskos ir pipirų.
Vištieną supjaustome smul
kiais gabaliukais, išplakame kiau

šinius su druska ir pipirais, susmul
kiname morkas, česnaką, broko
lius. Į vištieną supilame kiaušinius,
visas daržoves, sudedame tarkuotą
parmezano sūrį, avižinius miltus.
Viską išmaišome ir sudedame
į kepimo indą. Kepame orkaitėje,
įkaitintoje iki 180 laipsnių tempera
tūros. Kepimo laikas - apie 50 min.
Prie šio patiekalo puikiai tiks
graikinio jogurto ir avokado pada
žas: jogurtas sumaišomas su trinta
česnako skiltele ir šakute smulkin
tu avokadu. Padažas pagardinamas
šaukštu citrinos sulčių, žiupsneliu
druskos ir pipirų. Viskas išmaišoma.
„Laisvalaikio“ inf.

Festivaliu siekiama plėtoti
vieną pagrindinių MMLAB idėjų:
nuolat ieškoti būdų, kaip menas ir
mokslas gali vienas kitą inspiruoti, bei rasti tokių formų ir erdvių,
kur šios sritys galėtų susitikti.
Festivalis prasidės astrofizikos mokslų daktaro Kastyčio Zubovo pranešimu apie (ne)įmanomas gyvybės formas Visatoje, didžiųjų planetų palydovų tyrimus
bei egzoplanetų paieškas. Į kvantinę erdvę žiūrovus perkels režisieriaus Pauliaus Markevičiaus
spektaklis „Dalykai“. Tai - pirmasis laboratorijos pristatytas spektaklis, kurį įkvėpė paskaitų apie
kvantinę fiziką ciklas.
Penktadienis bus intensyviausia festivalio diena. Žiūrovų laukia
nemokama VU Teorinės fizikos ir
astronomijos instituto darbuotojos

Australų komikai sugrįžta į Lietuvą

dr. Editos Stonkutės paskaita apie
Paukščių Tako galaktiką, po kurios
bus rodomas pagal Fridricho Diurenmato (Frydrich Diurenmat)
„Fizikus“ pastatytas spektaklis
„Reikalai“ (rež. P.Markevičius).
Jau sutemus ant Stalo kalno Kalnų
parke vyks atmosferinis dangaus
stebėjimas-spektaklis „Signalai“,
kviesiantis pasimėgauti ekskursija po žvaigždynus.
Paskutinę festivalio dieną klausimai be atsakymų, atsakymai be klausimų ir neišsemiama
klaidų tema: paskaitą apie klaidas
moksle skaitys dr. Vytenis Pranculis, o po jo pranešimo bus parodytas ir naujausias P.Markevičiaus spektaklis „Errorai“, užbaigęs meno ir mokslo spektaklių
trilogiją.
„Laisvalakio“ inf.

Garsusis australų komikų Šeino DAnDAso (shane Dundas) ir DeiviDo KoLinso (David Collins) duetas po dvejų metų pertraukos vėl
grižta į Lietuvą. spalio 5 d. jie pasirodys Kaune, vDU Didžiojoje salėje, o spalio 6 d. juokins publiką vilniuje, koncertų salėje „Compensa“.

Skelbia svarbiausius dalyvius
„Cunabula“ asmeninio albumo nuotr.

Indrės Trusovės asmeninio albumo nuotr.

„Zero waste“ - gyvenimo bū
du be atliekų - besivadovaujanti
Gintarė teigia, jog visuomenė yra
pripratinta matyti akiai patrauk
lius produktus: „Dėl didelio per
tekliaus esame išmokyti, kad
švieži produktai turi būti dailūs,
be jokių išvaizdos pakitimų, pa
tamsėjimų ar susiraukšlėjimų lyg ką tik atvežti iš gamtos. Ta
čiau pamirštame, kad, kaip ir mū
sų, daržovių bei vaisių išvaizda
taip pat keičiasi. Tai nereiškia,
kad produktas tapo prastesnis.
Pavyzdžiui, kiek pavytęs obuolys
su viena ar kita tamsesne dėme
le tebėra produktas, kuris turi
įvairiausių vitaminų, mineralų.“
Pašnekovė teigia, kad svarbu
tinkamai įvertinti, kiek ir kam ne

tas, tada galima pauostyti. Jeigu
kvapas nėra pakitęs, galima ir
mažą gabaliuką paragauti. Jeigu
skonis nieko neišduoda, tikrai ga
lima vartoti“, - savo jutimais pa
sikliauti ragina G.Dambrauskaitė.
Kaip panaudoti pavytusius vai
sius ar daržoves, galima atrasti pa
čių įvairiausių būdų: nuo sriubos,
padažo iki įmantraus deserto. „Iš
uogų ir vaisių galima gaminti ža
liuosius kokteilius - čia svarbiau
sias skonis ir tikrai nematysime,
kaip jie atrodė prieš tai. Galima
kepti ir įvairiausius pyragus ar ki
tokius saldumynus, pavyzdžiui, iš
bananų - duoną, iš slyvų - keksiu
kus, sausainius ar bandeles. Kas
pateks į orkaitę, vis tiek nebeatro
dys taip, kaip prieš tai. Iš užsisto
vėjusių daržovių mėgstu gaminti
troškinį. Ar pavytusios, ar minkš
tesnės - smulkiai supjaustytos šia
me patiekale visos daržovės ly
gios. Be to, kiekvieną kartą jis bus
unikalus, vis kitokios sudėties ir
skonio“, - pataria pašnekovė.
„Laisvalaikio“ inf.

Kamilės Dambrauskaitės asmeninio albumo nuotr.

Kai užsukus į parduotuvę nuo lentynų pasitinka gražiausi vaisiai ir
daržovės, kiekvienas produkto išvaizdos pokytis iškart asocijuojasi su
kokybe. Bet išvaizda dar nereiškia, kad produktas nebetinkamas vartoti. Jau ne vienus metus „Zero waste“ gyvenimo būdą praktikuojanti
Gintarė DamBrausKaitė ragina pasitelkti kūrybiškumą ir ne taip
gražiai atrodančius produktus prikelti antram gyvenimui.

Renginio organizatorių nuotr.

„Pavargę“ vaisiai ir daržovės - gardiems patiekalams Meno ir mokslo sintezė

Festivaliui-konkursui RUMsHK’14 vis labiau artėjant, skelbiami svarbiausieji renginio, kuris vyks birželio 28-29 dienomis Zubovų rūmų
kieme, Šiauliuose, dalyviai.
Pirmąjį festivalio vakarą vainikuos merginų grupė „Shi shi“,
atliekanti įvairių žanrų sintezę.
Jos buvo pripažintos vienomis geriausių ir įdomiausių atlikėjų, o
dabar ruošiasi kelionei į Izraelį,
kuriame su kitais Lietuvos atlikėjais pristatinės savo šalies kūrybą. Kaip sako merginos, jos
groja tokią muziką, kokios mėgsta klausyti pačios.
Antrąjį festivalio vakarą pasirodys projekto: „X-Faktorius“ nugalėtojai, muzikinio konkurso „Garažas“ finalininkai „Good Time Boys“! Grupės nariai kilę iš Kelmės
ir Šilutės, šiuo metu gyvena ir studijuoja Vilniuje. Jaunatviškas punk

rock spyris nepaliks abejingų. Festivalį-konkursą užbaigs grupė „Cunabula“. Tai unikalaus skambesio,
sunkiosios muzikos atlikėjai. Vilniečių atmosferinio metalo grupės
nariai Tadas ir Kostas susibūrė su
aiškiu tikslu - kurti naują muziką.
Pavasarį į grupę buvo pakviestas ir
būgnininkas Vytis, o galiausiai prisijungė vokalistė Goda.
Be koncerto, festivalio-konkurso metu žiūrovų taip pat laukia Šiaulių kino klubo programa.
Vyks asociacijų LATGA ir AGATA paskaitos apie autorystę ir atlikimą. Vyks ir kitos paskaitos
muzikinėmis temomis.
„Laisvalaikio“ inf.

Genialieji „The Umbilical
Brothers“ kartu jau daugiau nei
trisdešimt metų. Komikai surengė pasirodymus 38 šalyse su
penkiomis skirtingomis programomis. Jų humoru, kūrybingumu, energija žavėjosi žiūrovai
Havajuose, Niujorke, Maskvoje,
Tokijuje, o rudenį jau ketvirtą
kartą jie pasirodys Lietuvoje.
Šeino ir Deivido pasirodymuose susijungia pantomima,
įvairių garsų imitacijos, dialogai,
sumaniai apžaidžiamos teatro
taisyklės, smagiai pašiepiamos
visiems puikiai pažįstamos kasdienės gyvenimiškos situacijos.

Komikai retai kada naudoja apšvietimą ar įvairius rekvizitus.
Svarbiausias instrumentas pasirodymuose - jie patys. Tiesa,
kartais dalyvauti situacijose pakviečia ir žiūrovus iš auditorijos.

SvArbiAuSiAS
inStruMentAS
pASirodyMuoSe jie pAtyS
„The Umbilical Brothers“
pasirodymus per jų gyvavimo
metus pamilo itin plati publika.
Juos pamatyti skuba ne tik suau-

gę, bet ir vaikai. Būtent mažiesiems kartu su menininku iš
Berlyno Johanu Potma jie neseniai išleido knygą „A monster in
my house“ („Monstras mano namuose“), kurioje pasakojama
apie tai, kaip nereikėtų turėti išankstinių nuostatų apie žmones
(arba monstrus).
Duetas iš Australijos pasirodė garsiausiuose vakaro šou, surengė pasirodymą Didžiosios
Britanijos karalienei. „The Umbilical Brothers“ išleido platininius DVD albumus. Duetas kasmet dalyvauja svarbiausiuose
komedijų festivaliuose, pelnė du
BAFTA apdovanojimus, „Emmy“ statulėlę, Edinburgo kritikų
simpatijų prizą. „Entertainment
Weekly“ juos įtraukė į kūrybingiausių žmonių pramogų versle
šimtuką.
„Laisvalaikio“ inf.

12 Teatras/koncertai
Teatras
VILNIUS
NACIONALINIS OPEROS IR BALETO
TEATRAS
4 d. 19 val. - Algimanto Raudonikio
autorinis koncertas.
8 d. 18.30 val. - A.Herbut „Lokis“.
Re. L.Twarkowski.
9 d. 18.30 val. - „Stichijos“. 1 v. baletas.
Re., choreogr. E.Stundyt.
10 d. 18.30 val. - „Barbora Radvilait“.
2 v. baletas. Choreogr. A.Cholina.
Dir. R.ervenikas.
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RA
PREMJE

UUTRAKIO DVARAS
5 d. 15 val. - „Mama, tau!“ Solist
J.Leitait (mecosopranas). Instrumentinis
ansamblis „Vilniaus divertismentas“
(vadov I.Karsokien), .Maliknas,
R.Grigien, I.Meknien (smuikas),
I.Karsokien, E.Ramelis (violonel),
E.Mikys (bosin gitara), M.Leiburas
(muamieji), T.Leiburas (fortepijonas).
Dir. T.Leiburas.

„Ričardas
atsisveikina“
„The Professor“

KAUNAS
KAUNO VALSTYBIN FILHARMONIJA
4 d. 17 val. - „Linksmoji Amerika“.
Kauno stygini kvartetas: K.BeinarytPalekauskien (I smuikas), A.Mikutyt
(II smuikas), E.Lapinsk (altas), S.Bartulis
(violonel). Solistai: I.Goleckyt
(sopranas), M.Beinaris (baritonas).

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
4 d. 20.30 val. Maojoje salje Naujasis Baltijos okis ‘19. „Titanai“.
7 d. 19 val. Maojoje salje - „Voicekas“.
Re. A.Obcarskas.
8 d. 18.30 val. Maojoje salje Naujasis Baltijos okis ‘19. „Bang bang“.
9 d. 18.30 val. Maojoje salje Naujasis Baltijos okis ‘19. „Bo-le-ro“.
VILNIAUS MAASIS TEATRAS
4 d. 18.30 val. - A.Miller „A nieko
neatsimenu“. Re. K.Gluajevas.
7 d. 19 val. - D.Macmillan
„Nuostabs dalykai“. Re. K.Gluajevas
(teatras „Kitas kampas“).
9 d. 18.30 val. - A.pilevoj
„Bagadelnia“. Re. A.pilevoj.
VALSTYBINIS JAUNIMO
TEATRAS
7, 8 d. 18 val. Salje 99 - „veikas“.
Re. A.Juka.
10 d. 18 val. Salje 99 - „Fikcijos“.
Re. A.Juka.
LIETUVOS RUS DRAMOS
TEATRAS
4 d. 12 ir 15 val. - A.echov „Katon“
(su lietuvikais titrais). Re. M.aplina.
8, 9 d. 18.30 val. Didiojoje salje M.Ivakeviius „Rusikas romanas“ (su
lietuvikais titrais, N-16).
Re. O.Korunovas.
RAGANIUKS TEATRAS
4 d. 12 val. Didiojoje salje „Karlsonas ir Maylis“.
5 d. 12 val. Didiojoje salje „Ko bijo vaiduokliukas?“
VILNIAUS TEATRAS „LL“
Maoji sal
4 d. 12 val. - „Gli istorijos“. Re.
N.Indrinait.
MEN SPAUSTUV
Naujasis Baltijos okis ‘19 - gegus
4-10 d.
4 d. 17 val. Kieninje salje - „Giliai po
oda“. Choreogr. B.A.Diab (Libanas).
4 d. 19 val. Juodojoje salje „Uniforma“. Re. S.Scarlat (Belgija).
5 d. 12 val. Kieninje salje ir
foj - „10:01 okio istorija“. Autorius
D.Kolomyckis.
5 d. 19 val. Juodojoje salje - „Cellule“.
Choreogr. Nach (Pranczija).
7 d. 19 val. Juodojoje salje „Impulsas“. Choreogr. R.Giovanola
(Vokietija).
8 d. 20.30 val. Juodojoje salje „Normals trokimai“. Re. E.Pineault
(Kanada).
9 d. 20.30 val. Juodojoje salje - Grup
„Kaunas Zoo“. Choreogr. B.Letukait.
10 d. 20.30 val. Juodojoje salje „Dugne“. Choreogr. S.Silina (Latvija).
KEISTUOLI TEATRAS
4 d. 12 val. Maojoje scenoje - „Vityt
ir gaidelis“. Re. R.Skrebnait.
4 d. 19 val. - Aidas Giniotis ir jaunieji
aktoriai.
5 d. 12 val. - „Gelton plyt kelias“.
Re. A.Giniotis.
7 d. 11 val. - „Bambeklis Bajoras“.
Re. A.Giniotis.
8 d. 11 val. - „Pati labiausia pasaka“.
Re. V.itkus.
9 d. 12 val. - „Rieut duona“.
Re. A.Giniotis.
10 d. 19 val. - „12 naktis“ (N-14).
Re. I.Stundyt.
OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
5 d. 19 val. - L.S.erniauskait „Liu
iuoia“. Re. O.Korunovas.
6 d. 19 val. - A.echovas „uvdra“.
Re. O.Korunovas.
7 d. 19 val. - N.Gogolis „Pamilis“.
Re. O.Korunovas.

KLAIPDA

LIETUVOS KINO TEATRUOSE
NUO GEGUŽĖS 10 DIENOS
KOMIŠKA DRAMA. JAV, 2019.
REŽISIERIUS: WAYNE ROBERTS.
VAIDINA: JOHNNY DEPP, ZOEY
DEUTCH, ROSEMARIE DEWITT, RON
LIVINGSTON, DANNY HUSTON.

Ilgus metus profesorius Ričardas stengėsi būti kitiems pavyzdžiu, gyventi dorai ir sąžiningai. Iki tol, kol jo gyvenimą
iki pamatų sudrebina žinia apie
nepagydomą ligą. Trumpam
įbridęs į koledžo tvenkinį su visais batais ir kostiumu, jis per9 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“.
Re. O.Korunovas.
10 d. 19 val. - „Y: Alisa“.
Re. A.Leonova.

KAUNAS
KAUNO DRAMOS TEATRAS
4 d. 14 val. Didiojoje scenoje „Astrida“. Re. I.Paliulyt.
4 d. 18 val. Rtos salje - Ch.Hampton
„Pavojingi ryiai“. Re. A.Jankeviius.
7, 8 d. 18 val. Didiojoje scenoje I.Kalman „Silva“. 2 d. operet.
Re. R.Bunikyt. Dir. V.Visockis.
7 d. 18 val. Ilgojoje salje A.Landsbergis „Vjas gluosniuose“.
Re. G.Padegimas.
8 d. 19 val. Maojoje scenoje - M.Zalyt
„Margarita“. Re. A.Kleris.
9 d. 18 val. Rtos salje - „Vasarvidis“
(N-14). Re. E.Kiait.
KAUNO KAMERINIS TEATRAS
4 d. 18 val. Didiojoje salje - „Dar blogiau“. Choreogr. G.Miotto (Nyderlandai).
8 d. 18 val. Didiojoje salje J.E.Cariani „Nesamas miestas“.
Re. A.Lebelinas.
10 d. 19 val. Didiojoje salje B.Rabbits „Samurajaus knyga“.
Re. A.Jankeviius.
KAUNO LLI TEATRAS
4 d. 12 val. - „Uburtas kalnas“.
Re. A.iurauskas.
KULTROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
9 d. 18.30 val. - „Meil“.
Choreogr. G.Visockis.

KLAIPDA
KLAIPDOS DRAMOS TEATRAS
8 d. 18.30 val. Maojoje salje J.Pulinovi „Elzs em“. Re. P.Gaidys.
KLAIPDOS LLI TEATRAS
4 d. 12 val. - Lli spektaklis mediuose
visai eimai „Iekoma: teisyb“.
Re. V.Rozanova.
5 d. 11, 12 val. - „Vienas, du - kur tu?“
Re. D.Savickis.
VEJ RMAI
4 d. 16 val. Didiojoje salje M.Ivakeviius „Ivarymas“ (N-18).
Re. O.Korunovas (Lietuvos nacionalinis
dramos teatras).
4 d. 18 val. Teatro salje - Koncertas
Motinos dienai „Spalvos“. Jonas Baltokas
(bardas) ir „JieDu“: V.Gruodyt-eputien
ir R.eputis.

mąsto savo gyvenimą ir supranta, kad nuo šiol jo dienos
bėgs kaip smėlis - greitai ir nesustabdomai. Jei gyventi liko
nedaug, tegul gyvenimas būna
linksmas ir nerūpestingas! Jis
meta šalin senus įsitikinimus ir
pradeda gyventi taip, kaip visada norėjo, bet nedrįso!
7 d. 19 val. Didiojoje salje „spdingas sapnas“ (Alos Duchovos
ou-baletas „Todes“).
9 d. 11 val. II a. foj - „Maylis
Mocartas“. Re. R.Bunikyt.
10 d. 18 val. Teatro salje - „Gyvenimo
trichai“. Re. A.Maonas.
10 d. 19 val. Didiojoje salje - „Taip
norisi gyventi!“ (Rusijos Federacija).

IAULIAI
IAULI DRAMOS TEATRAS
4 d. 18 val. Didiojoje salje M.Panjolis „Duonkepio mona“.
Re. A.Lebelinas.
7 d. 18.30 val. Maojoje salje Aktoriaus ir reisieriaus Algirdo Latno
poezijos vakaras.
9 d. 18 val. Didiojoje salje - „Daktaras
Glasas“ (N-16). Re. R.Kazlas (Vilniaus
teatras „Ll“).
10 d. 18.30 val. Maojoje salje „Irinktieji“ (N-14). Re. M.Klimait.

PANEVYS
J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
4 d. 18 val. Maojoje salje D.Statkeviien „Gimins, arba Kam zraz
pakartot“. Re. A.Veverskis.
5 d. 18 val. Maojoje salje - I.Valionyt
„Stotnamis“. Reisieriai: P.Jakubnas ir
J.Tamoinas.
9 d. 18 val. Laboratorijoje - „Hotel
universalis“. Re. A.Gornatkeviius.
10 d. 18 val. Maojoje salje W.Russell „Moterims ir j vyrams“.
Re. L.Kondrotait.
PANEVIO MUZIKINIS TEATRAS
9 d. 18 val. - B.Brecht „Vestuvs“.
Re. O.Korunovas.

Koncertai
VILNIUS
V.KOTRYNOS BANYIA
5 d. 18 val. - Koncertas „Muzika mamai“.
K.Zmailait (sopranas), E.Seilius (tenoras),
stygini kvartetas „Art Vio“, V.Lukoius.
6 d. 18 val. - Koncert ciklas „Vasaros
naktys“, skirtas Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio metams. Karoliniki
muzikos mokyklos jauni choras
„Cantica“ (meno vadov D.Mikien),
G.Gumuliauskien (chormeister).
Karoliniki muzikos mokyklos simfoninis orkestras (meno vadovai: K.Lipeika,
M.Makrickas). jimas - nemokamas.

Ričardas paleidžia vadeles
ir tampa plevėsa. Prasideda nutrūktgalviškas laikas, nuspalvintas sarkastišku humoru ir
lengvu beprotybės šešėliu.
Svaiginantys nuotykiai, nesibaigiantys vakarėliai, vynas, martinis ir gyvenimo pamokos, kurių niekada nepamiršite.
7 d. 18 val. - Koncertas „Savo dain
mamytei skiriu“. Vilniaus chorinio
dainavimo mokyklos „Liepaits“ Mayli
ir pradini klasi chorai (vadovs:
J.Kulinien, N.Timofejeva, J.Dirglait ir
D.Mickeviit).
8 d. 19 val. - Koncertuoja „Baltasis
Kiras“. Choras „Bel Canto“.
9 d. 19 val. - Kristoforo orkestras ir stebuklingasis obojus. Vilniaus v. Kristoforo
kamerinis orkestras (meno vadovas ir vyr.
dirigentas M.Barkauskas). R.Beinaris (obojus), P.Gefenas (fleita), C.Savickien (obojus), A.Ivanauskait (obojus), K.Kaionas
(obojus), G.Maliknas (obojus), V.Kiminius
(birbyn), T.Girys (obojus, angl ragas),
E.Kuleeviius (klarnetas).
10 d. 18 val. - Paramos koncertas
„irdi kalba“. Atlikjai: M.Julsrud
(sopranas), A.Krikinait (sopranas),
V.Juozapaitis (baritonas), E.Juozapaitien
(sopranas), I.Juozapaityt (sopranas),
V.Bartuas (kontratenoras), Vokalinis
ansamblis „Draugiki projektai“, stygini
kvartetas „Music Atelier“. L.Giedraityt
(fortepijonas), V.Neugasimov
(fortepijonas).
TAIKOMOSIOS DAILS MUZIEJUS
5 d. 16 val. - „Puiamieji LT“. Kristupo
medini puiamj kvintetas: G.Gelgotas
(fleita), U.Diinas (obojus), A.ira
(klarnetas), A.Pulauskis (fagotas),
A.Dirmauskas (valtorna). Dalyvauja
K.Kolakauskas (bosinis klarnetas).
LDK VALDOV RM MUZIEJUS
4 d. 12 val. Rengini salje - Koncertas
„Lls kelion“. iurlionio kvartetas.
L.Mutavili (aktor).
5 d. 12 val. Rengini salje - Koncertas
„Tau, Mamyte“. Vilniaus „uoliuko“
muzikos mokyklos jaunui chorai
(vadovs: E.Narmontien, D.Leipuvien,
R.Kuncien). Meno vadovas V.Mikinis.
D.Juozapaviit (fleita), V.Benaitien
(gitara). M.Jackus, E.imelion (aktoriai).
KONCERT SAL „COMPENSA“
10 d. 19 val. - „Modestas Pitrnas ir
Narek Hakhnazaryan“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas Narek
Hakhnazaryan (violonel). Dir. M.Pitrnas.

TRAKAI
TRAK PILIS
5 d. 15 val. Didiojoje menje - „Sakms
apie mus paius“. D.Kazonait (sopranas),
R.Sviackeviius (akordeonas), A.Bruait
(kankls), E.Aliauskas (birbyn).

KONCERT SAL
Tarptautinis Klaipdos violonels festivalis-konkursas - gegus 6-10 d.
6 d. 17 val. Viebuio „Euterp“
kiemelyje - Dedikacija kompozitoriui
Anatolijui enderovui. R.Karpis (tenoras),
Klaipdos kamerinis orkestras (meno
vadovas M.Bakus).
6 d. 19 val. - Festivalio atidarymo
koncertas. Liepojos simfoninis orkestras
(meno vadovas ir vyr. dirigentas
G.Rinkeviius). Solistai: D.Geringas,
N.Clein, H.Zori (violonel).
Dir. G.Shohat (Izraelis).
6 d. 21.30 val. Klube „Raketa“ Pasaulio muzikos programa BSM trio:
M.Bakus (violonel), R.Sviackeviius
(akordeonas), V.Mikelinas (smuikas).
7 d. 17 val. Prano Domaiio
galerijoje - Pablo Casalso fondo laureat
koncertas. J.Gray (violonel, JAV),
C.C.Oliveras (violonel, Ispanija),
J.Punyt (fortepijonas).
7 d. 19 val. Klaipdos dramos teatro
Didiojoje salje - „Bolero“. Choreogr.
P.Granhoj (Danija).
7 d. 21.30 val. - „Piazzolla - autentikas
pasakojimas“. ArgEnTango: A.Selis
(vokalas), M.Castro (fortepijonas), O.Massa
(bandoneonas), R.Suma (violonel),
R.Butaru (smuikas).
8 d. 17 val. v. Prancikaus Asyieio
koplyioje - „Vien tik Vivaldi“. B.Cocset,
R.Dieltiens (violonel), M.Gratton
(klavesinas), R.Myron (kontrabosas).
8 d. 19 val. I a. foj - „Raga violonelei“.
S.Singh (tabla), M.Barley (violonel).
8 d. 21.30 val. v. Prancikaus
Asyieio koplyioje - „Violonels
protviai“. L.B.Reunies (Pranczija):
B.Cocset (tenorins ir bosins violos),
G.Balestracci (viola), R.Myron (violon),
M.Gratton (vargonai ir klavesinas).
9 d. 19 val. - Kodaly ir vengr
liaudies muzika. R.Dieltiens (violonel,
Belgija). Folkloro ansamblis
„Muzsikas“ (Vengrija).
9 d. 21.30 val. Klaipdos piliaviets
rytinje kurtinoje - - „Canto ostinato“.
Tarptautinis Klaipdos violoneli
oktetas: A.Bauer, B.Andrianov, R.Suma,
R.Khamidullin, T.Collingwood, M.Rousi,
R.Armonas, I.Bezprozvanovs, I.Baiktyt
(fortepijonas).
10 d. 17 val. LMTA Klaipdos fakulteto
koncert salje - Martti Rousi reitalis.
M.Rousi (violonel), L.Tirele
(fortepijonas).
10 d. 19 val. - Tarptautinio Klaipdos
violonels konkurso laureat apdovanojimas ir koncertas. Klaipdos kamerinis
orkestras (meno vadovas M.Bakus).
Dir. M.Stakus.

Kinai
VILNIUS
FORUM CINEMAS
AKROPOLIS
„Didioji kelion“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, Rusijos
Federacija, V) - 4-9 d. 10.50, 12.50,
14.55 val.
„Svetimi namai“ (romantin drama,
Didioji Britanija, Vokietija, JAV, N-16) 4-9 d. 13.05, 21.40 val. 4 d. 23.45 val.
„Be ans“ (romantin komedija,
JAV, N-16) - 4-9 d. 15.20, 18.35,
21.20 val. 4 d. 23.15 val.
„Trys ingsniai iki tavs“ (romantin
drama, JAV, N-13) - 4-9 d. 10.40, 14.30,
18.20 val. 4 d. 23.45 val.
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„Paryiaus imperatorius“ (istorinis
nuotyki f., Pranczija, N-13) 4-9 d. 20.55 val.
„Pokemon detektyvas Pikachu“
(nuotyki komedija, JAV, N-7) 8 d. 18.30 val.
FORUM CINEMAS VINGIS
„Didioji kelion“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, Rusijos
Federacija, V) - 4-9 d. 11.10, 13.30,
14.10, 15.50 val.
„Paryiaus imperatorius“ (istorinis
nuotyki f., Pranczija, N-13) - 4-9 d. 11,
20.30 val. 4, 6-9 d. 18 val. 5 d. 18.30 val.
„Be ans“ (romantin komedija, JAV,
N-16) - 4-9 d. 18.30, 21.20 val. 4, 6-9 d.
15.15 val. 5 d. 15.50 val.
„Svetimi namai“ (romantin drama,
Didioji Britanija, Vokietija, JAV, N-13) 4-9 d. 18, 20.30 val. 4 d. 11.50 val.
„Trys ingsniai iki tavs“ (romantin
drama, JAV, N-13) - 4-9 d. 13.30,
16.05, 18.40 val.
„Kdikis“ (drama, Pranczija, N-13) 4-5 d. 16.20 val.
„Pokemon detektyvas Pikachu“
(nuotyki komedija, JAV, N-7) 8 d. 19 val.
„United to race“ (dokumentinis f.,
Lietuva, V) - 9 d. 19 val.
„Halstonas: lovs ir nuopolio
istorija“ (dokumentinis f., JAV, N-13) 9 d. 19 val.
„SKALVIJOS“
KINO CENTRAS
„Igyventi vasar“ (komika drama,
Lietuva, N-13) - 7 d. 19.10 val.
„Svetimi namai“ (romantin drama,
Didioji Britanija, Vokietija, JAV, N-13) 4 d. 18.30 val. 7 d. 21 val. 9 d. 18.10 val.
„Be ans“ (romantin komedija, JAV,
N-16) - 7 d. 16.50 val. 8 d. 20.40 val.
„Didioji kelion“ (dokumentinis f.,
Pranczija) - 4 d. 12.30 val.
„Putino liudininkai“ (dokumentinis f.,
Latvija, veicarija, ekija, N-16) 4 d. 14.20 val.
„Kdikis“ (drama, Pranczija, Belgija,
N-13) - 4 d. 16.20 val. 5 d. 14 val.
8 d. 18.40 val.

„Whitney“ (dokumentinis f., Didioji
Britanija, JAV, N-13) - 4 d. 20.40 val.
6 d. 19.30 val. 9 d. 20.20 val.
„Mano maoji sesut Mirai“
(animacinis f., Japonija, N-7) 5 d. 12 val.
„Vagiliautojai“ (Japonija, N-16) - 5 d.
16.10 val.
„Kafarnaumas“ (Libanas, Pranczija,
Jungtins Valstijos, N-16) - 5 d. 21 val.
6 d. 17.10 val.
„Valstybs paslaptis“ (dokumentinis f.,
Lietuva) - 6 d. 15 val.
„Ms naujas prezidentas“
(dokumentinis f., JAV, Rusija, N-16) 8, 10 d. 17 val.
„Vieno buto istorija: Balys Sruoga“
(dokumentinis f., Lietuva, N-13) 9 d. 17 val.
„Pasaulio irdis“ (drama, Rusijos
Federacija, Lietuva, N-13) - 10 d.
18.40 val.
„avusis udikas Tedas Bandis“
(biografinis trileris, JAV, N-16) 10 d. 21 val.

„Paryiaus imperatorius“ (istorinis
nuotyki f., Pranczija, N-13) - 4-6, 8 d.
18.45 val. 9 d. 16.45 val.
„Be ans“ (romantin komedija, JAV,
N-16) - 4-6, 8 d. 16.45, 19.15, 21.45 val.
7 d. 16.30, 18.45, 21 val. 9 d. 21 val.
„Kerytojai. Pabaiga“ (fantastinis
nuotyki f., JAV, 3D, N-13) - 4-9 d. 13,
17.15, 20.15 val.
„Kerytojai. Pabaiga“ (fantastinis
nuotyki f., JAV, N-13) - 4-6, 8 d. 11, 12,
15.30, 16.30, 19.15, 21 val. 7 d. 10.45,
12,15.30, 16.30, 19.15, 21 val. 9 d. 10.30,
12, 13, 15.30, 16.30, 19.15, 20.15, 21 val.
„Igyventi vasar“ (komika drama,
Lietuva, N-13) - 4-9 d. 14.45, 21.30 val.
„Stebukl parkas“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 5-7 d.
12.30 val. 4, 8-9 d. 10.15 val.
„Valstybs paslaptis“ (dokumentinis f.,
Lietuva, N-7) - 5-7 d. 10.15, 18.30, 21 val.
4, 8 d. 18.30, 21 val. 9 d. 21.15 val.
„Karaliens korgis“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Belgija, V) 4-8 d. 10, 12, 14, 16 val. 9 d. 10, 12.30,
14, 16 val.
„Kaip prisijaukinti slibin 3“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai, JAV,
V) - 4-6, 8 d. 10.30, 11.45, 14.30 val.
7 d. 10.30, 11.45, 14.15 val. 9 d. 10.30,
11.45 val.
„Didioji kelion“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, Rusijos
Federacija, V) - 4 d. 11 val.
(specialus seansas maiukams).
„Trys ingsniai iki tavs“ (romantin
drama, JAV, N-13) - 8 d. 12 val.
(specialus seansas mamytms).

MULTIKINO OZAS
„avusis udikas Tedas Bandis“
(biografinis trileris, JAV, N-16) - 9 d.
19.30 val.
„Mumbajaus viebutis“ (trileris, JAV,
Australija, Indija, N-16) - 9 d. 19 val.
„Pokemon detektyvas Pikachu“
(nuotyki komedija, JAV, N-7) - 9 d.
18.30 val.
„Pirmieji kovotojai su mafija“
(dokumentinis f., Lietuva, N-13) - 7, 9 d.
19 val.
„Svetimi namai“ (romantin drama,
JAV, Didioji Britanija, N-16) - 4-8 d.
21.15 val. 9 d. 21.45 val.
„Didioji kelion“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, Rusijos
Federacija, V) - 5-7 d. 10, 11.15, 13.15,
15.15, 16.45 val. 4 d. 10, 12.30, 13.15,
15.15, 16.45 val. 8 d. 10, 12.30, 15.15,
16.45 val. 9 d. 10, 10.45, 12.30, 14.30,
16.30 val.
„Trys ingsniai iki tavs“ (romantin
drama, JAV, N-13) - 4-8 d. 14, 16.30,
19 val. 9 d. 14, 16.30 val.

KAUNAS
FORUM CINEMAS
„Be ans“ (romantin komedija,
JAV, N-16) - 4-9 d. 21.30 val. 4, 6, 8 d.
18.50 val.
„Didioji kelion“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, Rusijos
Federacija, V) - 4-9 d. 10.40, 14.30,
16.40 val.
„Trys ingsniai iki tavs“
(romantin drama, JAV, N-13) - 4-9 d.
15.15, 18 val.

RA

PREMJE

„Svetimi
namai“
„The Aftermath“
LIETUVOS KINO TEATRUOSE
NUO GEGUŽĖS 3 D.
ROMANTINĖ DRAMA. JAV,
D.BRITANIJA, 2019.
REŽISIERIUS: JAMES KENT.
VAIDINA: KEIRA KNIGHTLEY, JASON
CLARKE, ALEXANDER SKARSGARD.

1946-ųjų pokario Vokietija.
Žiema. Reičel Morgan atvyksta
į griuvėsiais tapusį Hamburgą,
kad čia apsigyventų kartu su savo vyru, britų pulkininku Luisu,
vadovaujančiu miesto atstatymo darbams.

Pasiilgę sutuoktiniai puola
vienas kitam į glėbį. Tačiau Reičel pribloškia netikėta žinia: kadangi miestas sugriautas, didžiuliu namu jie dalysis su ankstesniais savininkais - vokiečiu našliu ir jo paaugle dukra.
Bėgant dienoms, savaitėms
ir mėnesiams, Luisas vis dažniau atrodo atitolęs nuo savo
žmonos. O kartu gyvenantis
Štefanas jau nebegali slėpti savo
jausmų gražiajai anglei. Greitai

ir pati Reičel suvokia, kad yra
neabejinga švelnaus būdo ir geros širdies vokiečiui.
Šioje emocijų kupinoje
atmosferoje priešiškumas ir
sielvartas suteikia kelią aistrai
ir išdavystei.
Romantinė drama yra paremta rašytojo Ridiano Bruko
(Rhidian Brook) 2013 m. išleistu to paties pavadinimo romanu, kurį įkvėpė autoriaus šeimos praeities istorija.

RA

PREMJE

„Be šansų“
„Long Shot“

LIETUVOS KINO TEATRUOSE
NUO GEGUŽĖS 3 D.
ROMANTINĖ KOMEDIJA. JAV, 2019.
REŽISIERIUS: JONATHAN LEVINE.
VAIDINA: CHARLIZE THERON,
SETH ROGEN, JUNE DIANE
RAPHAEL, ALEXANDER SKARSGARD.

Gabus žurnalistas dėl savo
bohemiško gyvenimo būdo bei
pažiūrų nuolat įsivelia į įvairiausius nesusipratimus bei
nuotykius. Šarlotė Fyld - viena
įtakingiausių ir galingiausių
moterų pasaulyje: protinga,
stilinga, graži ir nestokojanti
talentų. Jie neturi absoliučiai
nieko bendro, išskyrus tai, kad
kažkada Šarlotė trumpai dirbo
Fredo aukle, o Fredas ją buvo
vaikiškai įsimylėjęs.
„Paryiaus imperatorius“ (istorinis
nuotyki f., Pranczija, N-13) - 4-9 d.
22.40 val.
„Svetimi namai“ (romantin drama,
Didioji Britanija, Vokietija, JAV, N-13) 4-9 d. 13, 20.10 val.
„Pokemon detektyvas Pikachu“
(nuotyki komedija, JAV, N-7) - 8 d.
18.30 val.
„Halstonas: lovs ir nuopolio
istorija“ (dokumentinis f., JAV, N-13) 9 d. 19 val.
CINAMON MEGA
„Didioji kelion“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, Rusijos
Federacija, V) - 4-5 d. 12, 14, 16 val.
6-9 d. 14, 16 val.
„Be ans“ (romantin komedija,
JAV, N-16) - 4-8 d. 19.20, 22 val. 9 d.
15.15, 20 val.
„Paryiaus imperatorius“ (istorinis
nuotyki f., Pranczija, N-13) 5, 7 d. 20 val.
„Svetimi namai“ (romantin drama,
JAV, Didioji Britanija, N-16) - 4-8 d.
19.15 val. 9 d. 19.45 val.
„Trys ingsniai iki tavs“
(romantin drama, JAV, N-13) - 4-9 d.
12.30, 17.30 val.
„Pokemon detektyvas Pikachu“
(nuotyki komedija, JAV, N-7) 8 d. 18 val.
„Faustas“ (karalikoji opera) 9 d. 19 val.
„Kerytojai. Pabaiga“ (fantastinis
nuotyki f., JAV, N-13) - 4-8 d. 11.30,
13.15, 18, 21.45 val. 9 d. 11.30, 13.15,
18.15, 21 val.
„Kerytojai. Pabaiga“ (fantastinis
nuotyki f., JAV, 3D, N-13) - 4-8 d. 16.45,
20.30 val. 9 d. 16.45, 20.15 val.
„After. Kai mes susitikom“ (romantin
drama, JAV, N-13) - 4-8 d. 17 val.
„Gyvulli kapins“ (siaubo trileris,
JAV, N-16) - 4-8 d. 22.30 val.
„Igyventi vasar“ (komika drama,
Lietuva, N-13) - 4-8 d. 15 val.
„Kaip prisijaukinti slibin 3“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai, JAV,
V) - 4-9 d. 15.15 val.
„Mija ir baltasis litas“ (nuotyki f.,
dubliuotas lietuvikai, Pranczija, Vokietija,
Piet Afrikos Respublika, N-7) - 4-9 d.
14.45 val.
„Shazam!“ (komedija, JAV, N-13) 4, 6, 8 d. 19.50 val.

Po daugybės metų Šarlotė
ir Fredas vėl susitinka, moteriai kaip tik rengiantis paskelbti savo kandidatūrą Jungtinių
Valstijų prezidento rinkimuose. Fredas Šarlotę sužavi humoro jausmu ir, pagauta impulso, ji pasiūlo jam kalbų rašytojo vietą savo komandoje.
Rimtų, griežtų ir kostiumuotų žmonių apsuptyje Fredas jaučiasi lyg balta varna. Vis
tik pasitvirtina patarlė, jog „sena meilė nerūdija“. Šarlotė ir
Fredas vienas kitam pajunta
simpatiją. Naujai užgimęs jausmas priešrinkiminių kelionių
metu tiek juos, tiek visus jų
aplinkos žmones įstums į daugybę linksmų, netikėtų, o kartais ir pavojingų nuotykių.
„Stebukl parkas“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV) - 4-8 d. 10.15,
11.15, 12.15, 17.15 val. 9 d. 10.15, 11.15,
12.15, 17 val.
„Valstybs paslaptis“ (dokumentinis f.,
Lietuva, N-7) - 4-9 d. 10.20 val.
„Verkianios moters prakeiksmas“
(siaubo trileris, JAV, N-16) - 4-8 d.
19.10 val. 9 d. 22.30 val.

KLAIPDA
FORUM CINEMAS
„Didioji kelion“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, JAV, Rusijos Federacija, V) 4-9 d. 10.20, 12.35, 14.45, 16.55 val.
„Be ans“ (romantin komedija, JAV,
N-16) - 4-9 d. 19.05, 21.50 val.
„Trys ingsniai iki tavs“ (romantin
drama, JAV, N-13) - 4-9 d. 13.20, 16,
18.40 val.
„Svetimi namai“ (romantin drama,
Didioji Britanija, Vokietija, JAV, N-13) 5, 7, 9 d. 15.55 val. 4-5 d. 20.50 val.
6-9 d. 21.40 val.
„Paryiaus imperatorius“ (istorinis
nuotyki f., Pranczija, N-13) - 4-9 d.
21.20 val. 4, 6, 8 d. 15.55 val.
„Pokemon detektyvas Pikachu“
(nuotyki komedija, JAV, N-7) 8 d. 18.30 val.
„Hilari ir Deki“ (biografin muzikin
drama, Didioji Britanija, N-16) 6-9 d. 19 val.

IAULIAI
FORUM CINEMAS
„Didioji kelion“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, Rusijos
Federacija, V) - 4-9 d. 11, 13.20,
15.40 val.
„Be ans“ (romantin komedija,
JAV, N-16) - 4-9 d. 17.50, 20.40 val. 4 d.
23.20 val.
„Trys ingsniai iki tavs“ (romantin
drama, JAV, N-13) - 4-9 d. 10.40, 15.25,
18.10, 21.30 val. 4 d. 23.10 val.
„Svetimi namai“ (romantin drama,
Didioji Britanija, Vokietija, JAV, N-13) 4-9 d. 20.50 val.
„Pokemon detektyvas Pikachu“
(nuotyki komedija, JAV, N-7) - 8 d. 18.30 val.
„Halstonas: lovs ir nuopuolio
istorija“ (dokumentinis f., JAV, N-13) 9 d. 19 val.
Redakcija u repertuaro
pakeitimus neatsako
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APRANGA, AKSESUARAI
Galanterijos parduotuvės
„Odera“. Vilnius.
10% nuolaida nenukainotoms ir
neakcijinėms prekėms.
Tel. (8 5) 240 0511,
www.odera.lt
Juvelyrinių dirbinių
parduotuvė „Auksinė
dovanėlė“. Vilnius.
28% nuolaida juvelyriniams
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė
„Ingrid”. Kaunas.
10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 693) 59 358,
www.ingrid.lt

TEATRAS
Oskaro Koršunovo teatras.
20% nuolaida 2 bilietams,
išskyrus premjeras
ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646,
www.okt.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys.
20% nuolaida 2 bilietams,
išskyrus premjeras, šventinius ir
vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt
„Senamiesčio lėlių“ teatras.
Vilnius.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 679) 61 422,
www.puppetstheatre.lt
Užupio teatras.
Vilnius.
40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,
www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”.
Vilnius.
25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952,
(8 618) 59 753,
www.cezariogrupe.lt
Improvizacijų teatras
„Kitas kampas”.
Vilnius.
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 682) 66 383,
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“.
Vilnius.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585,
www.keistuoliai.lt
Lietuvos rusų dramos teatras.
Vilnius. 15% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 5) 265 2167,
www.rusudrama.lt
Teatras vaikams
„Raganiukės teatras” .
Vilnius.
20% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 677) 19 812,
www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras/
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 37) 226 090,
www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis
muzikinis teatras.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933,
(8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos
teatras.
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams
į „Šiaulių dramos teatro“
spektaklius nuo didžiausios
galiojančios bilietų kainos.
Tel. (8 41) 523 209,
www.vsdt.lt

KITOS PRAMOGOS
Kelionių agentūra
„Boutique Travel“.
Vilnius.
Papildoma pramoga kelionėje,
tiksliai nurodyta
kiekvienos kelionės aprašyme.
Tel. (8 5) 210 1216,
www.boutiquetravel.lt

Daugiau kaip
vietų visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!
Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius,
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.
Kelionių agentūra „Estravel
Vilnius American Express TRS”.
5% nuolaida kruizams, keltams,
viloms Italijoje ir TUI kelionėms
ir 10% nuolaida
ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas
„Dainuvos nuotykių slėnis“.
Anykščiai.
20% nuolaida 2 asmenims.
Tel. (8 693) 35 060,
www.nuotykiuslenis.lt
Vakarienė ant Druskonio ežero
laive „Druskonio perlas“.
Druskininkai.
12% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai
„Waterpillar’ius“. Druskininkai.
50% nuolaida vandens dviračio
nuomai.
Tel. (8 670) 90 724,
www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau
kaip 2 žmonėms.
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas
„Nidas”. Nida.
15% nuolaida kelionei laivu,
1 asmeniui.
Tel. (8 698) 31 378,
www.nidas.eu
Boulingo ir biliardo klubas
„Amerigo“. Vilnius, Kaunas.
20% nuolaida boulingo
ir amerikietiško biliardo žaidimams.
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas. Vilnius.
10% nuolaida žaidimui ir 5%
nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS
Šv.Kristoforo odontologijos
klinika. Vilnius.
100% nuolaida pirmai konsultacijai,
10% terapiniam gydymui
ir burnos higienos procedūroms,
5% dantų protezavimui.
Tel. (8 5) 261 7143,
www.kristoforoklinika.lt
„GK klinika“. Vilnius.
10% nuolaida paslaugoms.
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika
„Dantų priežiūros centras”.
Kaunas, Klaipėda, Prienai,
Raseiniai, Jurbarkas, Gargždai.
10% nuolaida visoms paslaugoms
(išskyrus implantaciją)
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694,
www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo
centras „Gemma“. Vilnius.
12% nuolaida visoms
paslaugoms (išskyrus slaugą).
Tel. (8 5) 234 0305,
www.gemma.lt
Mityba-sportas-rezultatas
www.kilo.lt.
15% nuolaida narystei.
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20% nuolaida akinių rėmeliams,
saulės akiniams, jų priedams.
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”.
Klaipėda. 30% nuolaida
visoms prekėms. Tel. (8 46) 252 430,
www.memeliooptika.lt
Optikos „Vizija”.
15% nuolaida prekėms
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

VIEŠBUČIAI
Viešbutis ir restoranas „Moon
Garden Hotel“. Vilnius.
20% nuolaida apgyvendinimui
ir 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 219 99 49,
www.moongardenhotel.com

Sodyba „Terra poilsis“.
Molėtų r. Gruodžių k.
15% nuolaida apgyvendinimui ir
pirties paslaugoms.
Tel. (8 686) 03 233,
www.terrapoilsis.lt
Viešbutis „Rinno”.
Vilnius.
10% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina”.
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir
restorano paslaugoms
(iš pagrindinio meniu).
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Narutis”.
Vilnius.
20% nuolaida apgyvendinimui
ir 15% nuolaida sąskaitai
viešbučio restorane.
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“.
Vilnius.
20% nuolaida (nuo dienos kainos)
apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”.
Kaunas.
20% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”.
Kirneilė, Molėtų r.
10% nuolaida pirčių-baseino
komplekso paslaugoms, kitoms
papildomoms pramogoms ir
paslaugoms bei sąskaitai restorane.
Tel. (8 383) 51 098,
www.belvilis.lt

KITOS PASLAUGOS
Švarumo centras „Joglė”.
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida
drabužių valymui ir 15% nuolaida
odinių ir kailinių gaminių valymui.
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija
„Tartan“.Vilnius. 10 % nuolaida
siuvimo ir taisymo paslaugoms.
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Šunų kirpykla „Pet Style“.
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,
15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 601) 91817,
www.petstyle.lt
Tekstilinė automobilių
plovykla „Tyra“.
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur,
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381,
www.tyraplovykla.lt

KITOS PREKĖS
Tekstilės dizaino studija
„LHI Lovely Home Idea“.
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,
www.lovelyhomeidea.com
Interjero salonas-galerija
„Lauros namai“.
Kaunas. 10% nuolaida namų
aromatams, kvepiančioms žvakėms,
persiškiems kilimams, šviestuvams,
interjero detalėms.
Tel. (8 696) 11 600,
www.laurosnamai.lt
Gėlių salonas „Indigo gėlės“.
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.
indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”.
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820,
www.3dstikle.lt
Motosalonas „Yamaha”.
Klaipėda.10% nuolaida
aksesuarams, šalmams,
aprangai, detalėms.
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė
„Triturus”. Vilnius.
15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų
krautuvėlė „Naturalia“.
Vilnius. 5% nuolaida
šviežiai mėsai, 20% graikiškai
produkcijai, 20% itališkiems
makaronams.
Tel. (8 682) 22 333,
www.eriukas.lt
Konditerijos gaminiai „Alkava“.
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.
10% nuolaida tortams.
www.alkava.lt

KONCERTAI, RENGINIAI
Koncertų organizatorius
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699,
www.artslibera.com
Valstybinis choras „Vilnius“.
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,
www.chorasvilnius.lt
Koncertų organizatorius
„GM Gyvai“.
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 650) 73 203,
www.gmgyvai.lt
Lietuvos valstybinis
simfoninis orkestras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828,
www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė.
Klaipėda. 20% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,
www.koncertusale.lt
Bušido federacija.
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“.
Vilnius. Specialūs
pasiūlymai į renginius.
www.menufabrikas.lt

MOKYMO KURSAI

Automobilių nuoma „Easy
Rental”.Vilnius. 18% nuolaida
įmonei priklausančių lengvųjų
automobilių ir mikroautobusų
nuomai. Tel.: (8 5) 212 3691,
(8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida
automobilio plovimo ir valymo
paslaugoms. Tel. (8 615) 13 999,
www.svariauto.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“.
Vilnius. 20% nuolaida
limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333,
www.smglimo.lt

„American English School”.
24 Eur nuolaida kalbų
kursams Lietuvoje,
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir
stovykloms užsienyje.
Tel.: (8 5) 279 1011,
(8 610) 30 006, www.ames.lt
„Soros International House”.
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams
mokytis grupėse Lietuvoje.
Tel. (8 5) 272 4879,
www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo
kursai „Senamiesčio lėlės“.
Vilnius. 30% nuolaida
interjerinių lėlių gaminimo kursams.
Tel. (8 679) 61 422,
www.puppetstheatre.lt

Internetinė kosmetikos
parduotuvė www.selective.lt.
Vilnius. 25% nuolaida prekėms
internetinėje parduotuvėje.
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
„Nailbar”. Vilnius.
16% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
SPA centrai „East Island“.
Vilnius, Kaunas, Druskininkai.
10% nuolaida grožio,
SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 10% nuolaida
paslaugoms.Tel. (8 313) 56 643,
www.eastisland.lt

GROŽIO PASLAUGOS
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Masažai, SPA ritualai,
aromaterapija „Provanso
kvapai“. Vilnius, Klaipėda.
12% nuolaida prekėms ir
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055,
www.provansokvapai.lt

KAVINĖS, RESTORANAI
„Liu Patty“ desertinė. Vilnius,
Kaunas. 10% nuolaida desertams,

išankstiniams užsakymams.
Tel. (8 699) 08442,
www.liudesertine.lt

Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15
val.) Tel. (8 659) 68545,
www.raw42.lt
Restoranas „Lauro lapas“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt
Kinų, japonų restoranas
„Rytų Azija“. Kaunas. 15%
nuolaida sąskaitai (nuolaida
negalioja dienos pietums).
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“. Vilnius.
10% nuolaida sąskaitai (išskyrus
dienos pietus). Tel. (8 650) 51 680,
www.basilico-pica.lt
Restoranas „Salvete“.
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.
Europos centro golfo klubas. 10%
nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt

Estetinės medicinos ir
dermatologijos klinika
,,Grožio pasaulis“. Kaunas.
10% nuolaida kosmetologinėms
procedūroms, kūno įvyniojimams
ir anticeliulitinėms procedūroms
presoterapijos aparatu.
Tel. (8 37) 313 900,
www.groziopasaulis.lt
Medicinos klinika „Mirameda“.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
10% nuolaida visoms medicininio
gydymo, grožio bei sveikatinimo
paslaugoms. Nuolaidos
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros
programoms.
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315
111 (Klaipėda), www.mirameda.lt

Grožio namai „Merci Merci“.
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo
oficialių kainų paslaugoms ir
prekėms.Tel. (8 611) 33 227,
www.merci-merci.lt

Rytų masažo namai „Azia SPA“.
Vilnius. 10% nuolaida
procedūroms. Kiekvieną
mėnesį spec. pasiūlymai tik su
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,
www.aziaspa.lt

Soliariumas „Nefertiti”.
Kaunas. 15% nuolaida soliariumo
paslaugoms. Tel. (8 37) 23 74 50
Grožio namai „Sothys“ .
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir
paslaugoms. Tel.: (8 620) 15 551,
(8 46) 240 340, www.sothys.lt
Ajurvedos centras „Shanti”.
Vilnius. 15% nuolaida
visoms procedūroms.
Tel. (8 606) 75 557,
www.ajurveda.lt
Grožio salonas „Gatineau“.
Vilnius, Totorių g. 19. 15%
nuolaida visoms grožio
paslaugoms. Tel.: (8 5) 261 8364,
(8 675) 44 448, www.
groziopaslaugos.lt
Moters mokykla.
15% nuolaida užsiėmimams.
Tel. (8 698) 14 529,
www.motersmokykla.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”.
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų
grupinių laisvalaikio užsiėmimų
(šokių) abonementams.
Tel. (8 5) 247 0700,
www.7muzos.lt
Irklentės „Suping.lt“.
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*.
Trakuose, Anykščiuose, Zarasuose 2 Eur nuolaida*.
* Trukmė 2 val.
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

SPORTAS IR PRAMOGOS
Sostinių golfo klubas.
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai
ir kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic
Club“. Vilnius. 10 % nuolaida visoms
6 mėnesių narystėms
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384,www.raclub.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”.
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių
salės bei grupinių sveikatingumo
užsiėmimų suaugusiųjų
abonementams.
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Savicko sporto klubas.
Vilnius.10 % nuolaida visiems
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,
www.savickosportoklubas.lt

Smalininkų kartodromas.
Jurbarko r., Smalininkai. 50%
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui
(1 asm.) startiniam mokesčiui,
30% nuolaida individualiam (2 asm.)
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.
Tel. (8 620) 86 666,
www.rkv-racing.lt
Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida
vienkartiniam apsilankymui,
20% nuolaida abonementui,
15% nuolaida soliariumo
abonementui.
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,
www.apelsinas.lt
Europos centro golfo klubas.
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida
golfo žaidimui ir įrangos nuomai
bei 100% nuolaida treniruočių
zonai ir lazdų nuomai pirmojo
apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,
www.golfclub.lt

NUO 2017 M. VASARIO 1 D. PRADĖTOS GAMINTI NAUJOS PAPRASTOS „LAISVALAIKIO“ KORTELĖS. UŽSISAKYKITE: WWW.LAISVALAIKIS.LT/ANKETA
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

PROGNOZĖ

GEGUŽĖS 4-10 D.

GEROS DIENOS: 8, 9 D.
BLOGOS DIENOS: 4, 7, 10 D.

Baras „California“. Vilnius.
13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoras „Terrazza“. Vilnius.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“. Vilnius.
12% nuolaida sąskaitai
(išskyrus verslo pietus, banketus
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt
Picerija „Fokus pica”. Vilnius,
Ukmergė, Panevėžys.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”,
„Pekino antis”. Vilnius.
15% nuolaida maistui (nuolaida
taikoma vienai sąskaitai).
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida
maistui ir gėrimams.
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”.
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 424 424,
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“.
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus akcijinius patiekalus ir
dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,
(8 37) 202 806, www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida
europietiškos virtuvės patiekalams
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433,
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”.
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia”.
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako
gaminiams nuolaida netaikoma.
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio
pastogė”. Kaunas. 10% nuolaida
sąskaitai kavinėje. 25% nuolaida
salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“.
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 687) 70 077,
www.facebook.com/mojitonaktys
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Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės
paslaugos
 Tel. 865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Avinas. Asmeniniame
gyvenime padėtis sudėtinga, rimtesnius
pokyčius palikite ateičiai. Sėkmė
lydės greitose verslo operacijose,
dirbančius jėgos struktūrose.
Šiuo periodu siūloma nepradėti
naujų darbų, o tęsti veiklą arba
užbaigti senus darbus. Kuo
ramiau į viską reaguosite, tuo
sveikesni būsite.

Liūtas. Lydės sėkmė darbe.
Puikiai seksis politikams,
švietimo darbuotojams.
Jūsų tikslai ir siekiai bus įgyvendinti. Asmeniniame gyvenime
kamuos permainingos nuotaikos,
aplinkiniams bus sunku su jumis
bendrauti, todėl kai kurie žmonės
nuspręs atsiriboti. Gali būti, kad
dėl susiklosčiusių aplinkybių ilgai
laukta kelionė bus atidėta.

Šaulys. Būsite kupini
jėgų, šiuo metu jums
siūloma neskubėti,
o tęsti ir užbaigti pradėtus
darbus. Neišlaidaukite, nes
pasibaigus šventiniam
laikotarpiui reikia smarkiai
susiveržti diržus. Asmeniniame
gyvenime vieniši kelionėje
gali sutikti savo antrąją pusę.
Saugokitės kojų traumų.

Jautis. Teks peržiūrėti
ankstesnius sprendimus,
grįžti prie seniau
atidėtų darbų. Permainas,
kurios jus aplankys, pasitikite
su šypsena, o ne su baime.
Asmeninis gyvenimas liks
nuošalyje, nes viskas bus
sutelkta į darbą. Saugokitės
avarinių situacijų.

Mergelė. Pasistenkite
šiuo metu neišlaidauti,
užbaikite darbus ir nepradėkite naujų. Daug kas priklausys
nuo jūsų asmeninės iniciatyvos,
darysite - turėsite rezultatą, bet
neužteks tik imtis darbų, juos reikės atlikti su meile ir nuoširdumu.
Meilės dvasia sklaidys ore, norėsis
ja dalytis su kitais, trokšite apkabinti ir mylėti visą pasaulį.

Ožiaragis. Jeigu šiek tiek
pasuksite galvą, rasite
būdų, kaip gauti
papildomų pajamų. Kol kas
netvarkykite svarbių piniginių
reikalų. Užsimezgęs meilės
romanas skatins didelę aistrą,
tačiau ilgalaikiams santykiams nepalankus ir net pavojingas
laikas. Tinkamas metas vykti į
trumpas keliones.

Dvyniai. Puikiai seksis
mokytojams, keliautojams.
Būsite labiau linkę išlaidauti nei pataupyti. Asmeniniame
gyvenime galima sumaištis,
vienu metu galvosite apie kelis
pretendentus į širdį, o tie, kas turi
šeimas, gali sulaukti dėmesio iš
kolegos ar netikėtai atsiradusio
naujo pažįstamo. Palankus metas
ketinantiems pradėti sportuoti.

Svarstyklės. Labai
palankus laikas dirbantiems su užsieniu, pasirašyti
verslo kontraktus, susitikti su
verslo partneriais. Tikėtina, kad
sutiksite žmogų iš tolimos
praeities, susitikimas bus
trumpas, bet įsimintinas.
Vadovaukitės intuicija - tuomet
nemalonių situacijų pavyks
išvengti.

Vandenis. Jeigu pavyks
elgtis racionaliai, nesikarščiuoti ir neskubėti priimti
sprendimų, tai jūsų finansinė padėtis gali akivaizdžiai pagerėti,
nes šio laikotarpio sėkmė yra susijusi su bendravimu ir bendradarbiavimu. Jeigu esate vieniši,
tikėtina, kad sutiksite žmogų,
kuris jus labai sudomins.

Vėžys. Puikus laikas
švietimo darbuotojams,
tik jis pareikalaus daug
jėgų bendraujant su aplinkiniais.
Palankus metas mokytis, gilinti
žinias, o jei draugai pakvies
apsilankyti seminare ar
susitikime - neatsisakykite.
Asmeniniame gyvenime būkite
paslaptingesni, buitį palikite už
miegamojo durų.

Skorpionas. Palankus laikas ieškoti naudingų ryšių,
drąsiai galite imtis naujų
darbų bei užbaigti senus. Kils minčių apie naują būstą, tačiau realybė nedžiugins, konkrečių rezultatų
dar reikės palaukti. Nors įvykiai rutuliosis vėžlio žingsniu, laikotarpis
jums bus malonus, o asmeniniame gyvenime akivaizdžios iniciatyvos imsis jūsų partneris.

Žuvys. Nesimėtykite į kraštutinumus ir neskubėdami
užbaikite pradėtus darbus.
Apsispręskite, kam teiksite pirmenybę - socialiniam statusui ar
savo asmenybei, tobulėkite darniai, skirkite pakankamai laiko
sau ir darbui. Asmeniniame gyvenime galimas trumpalaikis išsiskyrimas, o naujoms pažintims
periodas visiškai nepalankus.
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čiomis sakuromis

Beveik dvi savaites vilniečiai džiaugėsi parke žydin
ANEKDOTAI

Pareng urnalo „oho“ redakcija

1

Teisingai isprend kryiaod,
galite laimti H.Kent knyg
„Paskutins apeigos“.
Atsakym iki gegus 8 d. siskite SMS
inute numeriu 1390. Raykite: LV KR,
atsakym, vard, pavard ir miest. inuts
kaina 0,43 EUR. Praeito kryiaodio
laimtoja Vaida Domkut i Vilniaus. Jai
bus teikta H.Kent knyga „Paskutins apeigos“.

SUDOKU

Dl priz teiraukits telefonu
Vilniuje 212 36 26 arba el.patu
laisvalaikis@respublika.net. Prizai
laikomi savait. Sisdami inut
sutinkate, kad js duomenys yra
matomi, siekiant irinkti laimtoj.

2

3

4

5

6

7

Vertikaliai: Vels. Tiara. Ilguma.
Madona. Gija. Mandarinas. Tian.
Osaka. „Teo“. Slibinas. Sumas.
„Oral ...“. Piano. Mutras. Usnynas.
Marina. kas. Avids. Karys. Armada.
Apysaka. Sms. Esamas. Sau.
Horizontaliai: Tumas. Laikas.
Mainai. Bonusas. „Rama“. Iros.
Arina. Name. Midi. Al. Yvas. Onos.
Nida. Inas. Madam. Lasa. Pus.
„SAS“. Kultas. TM. Rakys. Vaga.
Muaras. Inta. Siras. Esu. Nyka. Stato.
Pasau.
Paymtuose langeliuose:
IAUDGALYS.

Policininkai sustabdo automobilį. Langas nusileidžia, vairuotojas šypsosi:
- Gerą dieną! Prašau - teisės, techninis pasas, draudimas.
Nuo galinės sėdynės vaiko
balsas:
- Tėti, tėti, o kur tie gaidžiai?
●
Parduotuvėje:
- Jūsų pyragaičiuose sumažėjo mėsos... Kas atsitiko?
- Matote... Mums uždraudė
laikyti kates...
- Jūs į pyragaičius dėjote
katieną???
- Ne, ką jūs! Tiesiog katė
gaudydavo peles...
●
Studento logika:
Kam man daug žinoti?
Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu.
Jei daugiau užmirštu, tai
mažiau žinau.
O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu.
Jei mažiau užmirštu, vadinasi, daugiau žinau.
Taigi kuo mažiau žinau, tuo
daugiau žinau.
●
Autobuse sėdi vienišas keleivis.
Staiga įlipa vagis ir šaukia:
- Pinigus!
- Neturiu.
- Tai ko drebi?!
- Maniau, kad kontrolierius...

●
Vyrui įkando šuo. Gydytojas nustatė pasiutligę. Tada ligonis pradėjo kažką rašyti.
- Jūs ką, rašote testamentą?
- Oi ne, tai sąrašas, kam turiu skubiai įkąsti.
●
Skundžiasi pirkėjas:
- Vakar pirkau iš jūsų šį šunį ir sakėt, kad jis šveicaras. Jis
iš ten importuotas ar deportuotas??
●
- Tai sakai, šefas buvo geros nuotaikos, kai paprašei padidinti algą?
- Aha! Jis vos nenumirė iš
juoko.
●
Į autobusą įlipa vyrukas ir
rėkia:
- Atsargiai, aš su akvariumu!
Visi į šonus išsilaksto, vietą užleidžia. Spokso, jokio akvariumo nėra. Bobutė prieina ir
klausia:
- Na, tai kur, sūneli,
akvariumas?
- Ogi va, - plekšnodamas
per pilvą taria vyrukas, - keturi bokalai alaus ir du rūkyti karpiai.
●
Susipyko du kolegos:
- Lažinuosi, kad norėtum,
jog būčiau negyvas, kad galėtum apspjauti mano kapą.
- Oi ne, aš nemėgstu laukti eilėse.

