
- “Roži  kerai” - naujo for-
mato laida Lietuvoje. Kuo ji su-
intriguos ži rovus?

- Projektas tur t  patikti žmo-
n ms, kurie domisi m s  žvaigž-
dži  gyvenimais, seka j  darbus ir 
skandalus spaudoje, per televizij .
“Roži  kerai” suteiks galimyb
matyti žvaigždes vienoje kr vel -
je. Be devyni  žinom  moter ,
pakviet me dalyvauti ir ne k  ma-
žiau žinomus vyrus. Šie vertins ir 
tur s išrinkti pa i  tobuliausi
moter . Kaip mes sakome, roži
rož . Na, o dalyv s tur s prog
atsiskleisti, pasirodyti ži rovams 
tokios, kokios yra iš ties . Sutiki-
te, juk paskalos dažnai iškraipo j
vaizd .

- K  reiškia vesti toki  laid ?
- Tai išš kis kiekvienam ved -

jui. Aš prival siu valdyti aistras, ku-
ri  tikrai netr ks. Juk susirinko am-
bicinga kompanija. Be to, kaip vyras 
negaliu likti abejingas moteriškiems 
kerams.

- Kuri dalyv  tave jau nuste-
bino?

- Natalija Zvonk . Aš j  buvau 
prat s matyti dr si , nebijan i

reikšti savo nuomon s ir net sta io-

kišk . Ta iau po pirm j  laid  ji man 
padar  kuklios, subtiliai koketuojan-
ios moters vaizd .

- Ar m s  moterys n ra per 
daug kuklios tokiai laidai?

- Atsargumo kiekvienoje laidoje 
maž s. Esu tuo tikras. Esame nufil-
mav  tris laidas ir galiu pasakyti, 
kad Agn  Jagelavi i t  jau sib g -
jo. Kol kas ji tikrai dr siausia pro-
jekto dalyv .

- “Roži  keruose” 
rinksite moters ideal .
Ar turi tok  susik r s?

- Moters psichologija 
man atrodo labai sud tin-
ga. N ra tokio vyro, kurio 
moteris neišvest  iš kan-
tryb s. Tobula moterimi 
su tr kumais pavadin iau 
savo draug  Iev , nes su ja gyvenu 
jau šešerius metus.

- Ar dažnai esi užvaldomas 
moterišk  ker ?

- Anks iau dažniau, dabar stab-
dau save. Nors, prisipažinsiu, patin-
ka b ti apker tam moters.

- Kuo moteris gali tave apža-
v ti?

- Žvilgsniu, kuris pasako, kad aš 
jai domus. Kita vertus, ji turi b ti
neprieinama. Man patinka savotiš-
kas mazochizmas: aš noriu, bet ji 
nenori, o v liau - ji nori, bet aš sa-
kau “ne”.

- Kuo tave sužav jo Ieva?
- Iš pradži  žaid me žvilgsniais, 

v liau atsargiai, po truput  suart -
jome. Ieva save atskleid  ne iš kar-
to. Paslaptingos moters žavesys n -
ra mitas.

- Antipatiška moteris?
- Daug kalbanti ir negirdinti kit .

- Tau patinka koketuoti?
- Be abejo. Labai patinka. Kiek 

save pamenu, visada m gau atsargiai 
koketuoti. Kiekvienam vyrui patinka 
padaryti taip, kad moteris j  atsimint .
Aš nekalbu apie bu inius ar kitok  in-
tymum . Pakanka žvilgsni , žodži .

- Ar turint antr j  pus  ko-
ketavimas n ra pavojingas žai-
dimas?

- Galb t. Tod l visada labai svar-
bu jausti rib . Visada pagalvoju: o kas, 
jeigu... Pasekm s gali b ti li dnos.

- K  tu manai apie neištiki-
myb ?

- Koketavimas jau yra savotiška 
neištikimyb , nes kokios fantazijos tuo 
metu sukasi galvoje... Apskritai, kiek 
paž stu ilgai bendraujan i  por , neiš-

tikimyb  jos anks iau ar 
v liau išgyvena. Tobulumo 
šioje srityje taip pat n ra.

- Ar aktoriui sun-
kiau b ti ištikimam?

- Sunkiau. Nors ilgai-
niui išsivysto imunitetas 
meil s scenoms. Griežtai 

atskiri vaidyb  nuo realaus gyvenimo.

- Patinka roži  aromatas?
- Turb t sunku rasti žmog ,

kuriam jis nepatinka. Rož s aro-
matas švelnus, universalus. Sa-
ky iau, net neutralus. Beje, m gs-
tamiausia mano g l  - ryškiai gel-
tona rož  plony iu koteliu be spy-
gli . Vyrai irgi turi teis  tur ti 
m gstam  g li . (Šypsosi.)

- Kada paskutin  kart  Ievai 
dovanojai g li ?

- Pri iupot. Gal prieš du m -
nesius... Nepamenu. Prisipažin-
siu, kai prad jome draugauti, tre-
jus metus Ievai kas savait teik-
davau g li .

- Kod l atsisakei šios tradici-
jos?

- Net nežinau. Gal atsipalaida-
vau, o gal buitis koj  pakišo. Bet tai 
nereiškia, kad jausmai baig si.

- Daugumai moter  patinka 
gauti g li . O kokia staigmena 
patikt  vyrams?

- Pavyzdžiui, man mieliausia 
staigmena - mano draug s paga-
minta vakarien , nes ji labai re-
tai tai daro. O šiaip Ieva yra gy-
vendinusi ne vien  staigmen .
Pamenu, kaip gimtadienio proga 
ji man teik  kelet  korteli  su 
norais. Vienoje buvo parašyta 
“pusry iai  lov ”, kitoje “kelio-
n  Druskininkus”, dar “skrydis 
su sklandytuvu” ir “mažulis ga-
li linksmintis iki pary i ”. Pagal 
taisykles dovan  kortel mis ga-
l jau naudotis, kada tik man 
galv  šauna.

- K  gal tum veikti dešimt 
dien  iš eil s?

- Lakstyti iš vieno taško  kit .
Kaupti ir kolekcionuoti sp džius. 
Abu su Ieva turime didel  pažini-
mo nor .

“Nėra tokio vyro, 
kurio moteris neišvestų iš kantrybės”
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Aktorius LEONARDAS POBEDONOSCEVAS (29) 
prisipažįsta, kad vesti naują laidą “Rožių kerai” 
nelengva. Reikia ne tik garsių dalyvių aistras 
valdyti, bet ir nepasiduoti devynių žavių mo-
terų kerams. O jie čia sklaidys visu pajėgumu, 
juk bus renkama idealiausia moteris, rožių ro-
žė. Pats Leonardas tobula moterimi su trūku-
mais vadina savo draugę Ievą. Jos kerams jis 
negali atsispirti jau šešerius metus. Na, o ku-
riai žinomai moteriai savo rožes įteiks kiti de-
vyni vyrai, pamatysite kiekvieną antradienio 
vakarą įsijungę “Rožių kerus” per TV3.

Leo: būti apkerėtam moters
Leonardas Pobedonoscevas 
gėles savo draugei dovanojo kas 
savaitę trejus metus

Mykolo Ambrazo nuotr.

Laima KARALIŪTĖ
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LNK antrą kartą siautulingai atšventė rudens sezoną
Raudonas kilimas, fotografų blykstės, dailios damos ir pasitempę vyrai, kalbantis asilas bei trauki-
nio restorano užkandžiai - taip praėjusio penktadienio vakarą atrodė sostinės “New York” klubas. 
Čia LNK laidų vedėjai ir darbuotojai susirinko atšvęsti naujojo LNK sezono. Vakaro programai di-
rigavo Rolandas Vilkončius, Simona Čėsnaitė ir neišskiriami draugai Vydas su Saulėnu. Nors buvo 
pristatoma kiekviena nauja laida, televizijos senbuviai nenoriai lipo ant scenos ir atsakinėjo į klau-
simus. “Ar jau galima eiti?” - vis nekantravo ant scenos pakviestas lietuviškų serialų “tėvas” Rolan-
das Skaisgirys. O vietoj Rūtos Mikelkevičiūtės laidos “Valanda su Rūta” pristatyti atėjusi jos kolegė 
Giedrė Talmantienė negalėjo Saulėnui atsakyti, kiek kainuoja valanda su Rūta. Supažindinti su 
naujomis laidomis labiau stengėsi televizijos naujokai - humoro laidos “Nr.1” kompanija, “Muzikos 
akademijos” dalyviai, “Karšto vakarėlio” vedėjos “Olialia pupytės”. Po visų laidų pristatymo šventės 
dalyviai atsipalaidavo, o scenoje už širdies griebiančias dainas su programa “Tabami goes Queen” 
užtraukė Donatas Montvydas. Vis dėlto daugelis svečių švęsti baigė anksti. Tik ištvermingiausi - 
LNK žinių vedėjai - dar ir po vidurnakčio energingai sukosi šokių aikštelėje.

Agnės VAITASIŪTĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

“Olialia 
pupytės” 
karštai 
pristatė 
naują 
LNK laidą 
“Karštas 
vakarėlis”

Dainininkas Marius 
Berenis-Tru Sabaka savo naują 
tatuiruotę paskyrė šeimai

“Auksinės savaitės blykstės” 
vedėja Živilė Vaškytė puikavosi 
rožėmis nusėta suknele

Ištarti “Mis Lietuva 2008” Gabrielės 
Martirosianaitės pavardę tapo 
tikru išbandymu alkoholio 
padauginusiems svečiams

Aktorius Ramūnas Rudokas laiką 
leido su žavia blondine

Deivydas Zvonkus vakarėlyje 
pasirodė be Natalijos

 Į lovelaso personažą itin įsijautė 
aktorius Saulius Siparis

“Olialia Colos” Deivydui 
Zvonkui užteks ilgam

“Olialia Cola” 
gaivinosi ne vienas 
LNK vakarėlio 
svečias

2 x 10 5

1. Suknel s.
2. N ra toki  drabuži , tik prasti deriniai arba ne ta vieta ir laikas.
3. Moteriškas, dr sus, kv ptas devintojo dešimtme io,
ignoruojantis masin  mad .
4. Kašmyro megztukas iš d v t  drabuži  parduotuv s už 35 Lt.
5. Kai vidus neatitinka išor s arba kai drabužio 
kaina didesn  už nam  sofos.
6. Baltos p dkeln s tik prie balt  bateli ; auskarai prie akini  - 
netinka arba derinys - raudona rankin , pirštin s ir šalikas. 
Rengimasis pagal stiliaus vadov l  - savito stiliaus žudymas.
7. Vyriškas, nezyziantis, nesivaikantis mad  ir blizgu i .
8. Stenlio Kubriko (Stanley Kubrick) “Prisukamas apelsinas”.
9. Nemadingai eklektiškas, netik tas, jaukus, sienas puošt  freskos, 
o miegam j  gaubt  melsva šviesa. Joki  minkšt  žaisliuk  ir 
pigi  nieku i .
10. Ana Ciupij, Egl  Mickevi ien ,
Paulius Budrikis.

1. Batai.
2. Kareiviškos uniformos.

3. S ris su pel siu. Vieniems jis labai patinka, 
kiti jo neken ia.

4. Kojin s iš “Maximos” už 2 Lt.
5. Vyras su mažyte 

rankine.
6. Visi, kurie Lietuvoje 
patenka  stilingiausi j

s rašus.
7. Tokia, kurios stiliaus nesupainiotum ir kurios išor  atitinka vid .

8. Stenlio Kubriko (Stanley Kubrick) “Prisukamas apelsinas”.
9. Provanso kaimas su autentiškais 

baldais, didele virtuve ir dideliu 
valgomuoju stalu.

10. Alina Orlova, Anželika Cholina, 
Rimant  Valiukait .

Dizaineris
Aleksandras
Pogrebnojus

Dizainer
Genut
Žalien

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Pareng  Laima KARALI T

1. M gstamiausia garderobo dalis?
2. Ko niekada neapsirengtum?
3. Tavo 
stilius?
4. Paskutinis garderobo pirkinys?
5. Šlykš iausias
stiliaus derinys?
6. Didžiausias 
stiliaus
mitas?
7. Stilinga moteris/vyras?
8. Stilingiausias kino filmas?
9. Jei kurtum 
nam  interjer ,
koks jis b t ?
10. Trys stilingiausios Lietuvos 
asmenyb s?

Pauliaus Gasiūno nuotr.



“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 3 d.6 Atidarymas

Jau nuo šios savaitės Vilniuje, Vokiečių g.13, dažais ir teptukais 
darbuojasi būsimieji vizažistai ir ne tik - už “Make Up Store” 
parduotuvės esančiame makiažo centre įsikūrė pasaulyje 
jau 10 tarptautinė makiažo mokykla “International Make 
Up Center”. Iškilmingo atidarymo proga žinomoms Lietuvos 
moterims makiažus sukūrė pats “International Make Up Center” 
vadovas Stokholme (Švedija) Olė Johansonas (Olle Johansson). 
Garsus vizažistas, dažęs muzikos grupės ABBA narius, aktorę 
Gven Stefani (Gwen Stefani), Vilniuje pademonstravo savo 
amato meistrystę: Oksaną Zlatkovaitę, Jurgitą Tvarijonaitę ir 
Kotryną Kirdeikytę jis “pavertė” visame pasaulyje garsiomis 
aktorėmis Klara Bau (Clara Bow), Pamela Anderson ir Odri 
Hepbarn (Audrey Hepburn). Sukurti vieną makiažą patyręs 
specialistas užtruko vos 30 minučių, o modeliai jam neturėjo nė 
mažiausio priekaišto - vien žėrė komplimentus. Besimokantieji 
“International Make Up Center”, kuriems dėstys patyrę vizažistai 
iš užsienio ir Lietuvos, turės į ką lygiuotis!

Makiažo mokykla sostinėje: specialistams ir ne tik
Mykolo Ambrazo nuotr. 

Pareng  Elena NIKONOVAIT

Oksana 
Zlatkovaitė 
įsijautė į 
dramatišką Klaros 
Bau vaidmenį

Odri Hepburn “tapusi” 
Kotryna Kirdeikytė 
pastebėjo ją dažiusio 
Olės Johansono 
rankos miklumą 

Jurgita Tvarijonaitė: 
kuo ne Pamela 
Aderson?

 Į “International Make Up Center” makiažo 
mokyklos atidarymą Vilniuje atvyko 

vizažistas Olė Johansonas, šalia jo - mokyklai 
vadovaujanti Jolanta Paulauskienė 

Daininink  Donata Virbilait
apie laisvalaik  ir keliones.

- Kiek vidutiniškai turi laisv
dien  per savait ?

- Šiuo metu n  vienos. Darbo 
dienomis dirbu radijo stotyje “Extra 
FM”, savaitgaliais koncertuoju. Be 
to, rašin ju naujas dainas, repetuo-
ju program  ir  TV ekranus žadu 
gr žinti “ryž ” spalv . (Šypsosi.)

- Ar dirbtum, jei tur tum ne-
išsenkant  pinig  šaltin ?

- Dainavimo neatsisaky iau net 
už milijonus s skaitoje.

- K  dažniausiai veiki laisva-
laikiu?

- Dabar mano laisvalaikis - Pa-
langoje tarp koncert . Su draugais 
lekiame prie j ros, iumpame kal-
jan , butel  šampano, kilim l  ir ži -
rime nuo kop  saul lyd . Sutemus 
dainuodami ir šokdami lekiame 
klub  ir iš ten išsikrapštome tik pa-
ry iais.

- Idealus vasaros savaitgalis?
- Maudyn s su drabužiais koki

penkt  ryto j roje.
- Kiek jam maždaug reik t

pinig ?
- N  lito. Svarbiausia - gera 

kompanija, puiki nuotaika ir nesi-
merkian ios akys.

- Kada paskutin  kart  atos-
togavai?

- Pernai rugs j  su Mia lank -
m s Romoje.

- Brangiausia tavo laisvalai-
kio pramoga?

- Kelion s, kurias dievinu. Jei tik 
tur iau daugiau pinig  ir laiko, va-
žiuo iau  tolimas šalis. Manau, kad 
viskas dar prieš akis.

Pareng  Laima KARALI T

Donatos kelion s

simintiniausios šalys, vietov s -
Olandija ir mano gimtasis Mašonmadjaro-
varas Vengrijoje.

Gražiausias papl dimys - Turkijoje,
toliau nuo viešbu i  šurmulio. Vienoje
pus je - j ra, o kitoje - kalnai ir palm s.

Brangiausiai atsi jusi kelion -
 Italij , nes l ktuvo bilietus ir viešbut

užsakiau paskutin  minut .
Svajoni  kelion  -  miest  vaiduokl

ernobyl , po fiordus ir legendiniu,
66-uoju, keliu po JAV.

Šalis, vieta, kurioje nenor tum
atostogauti - Lenkija. Didelis ir šaltas 
kraštas.

M gstamiausias kelioni  maršrutas 
po Lietuv  - po mažy ius miestelius ir 
kaimus.

Egzotiškiausias patiekalas - sraig s,
aštuonkojis ir rykliena.

Svarbiausi daiktai lagamine - pasas,
fotoaparatas, patogi avalyn ir gera nuotaika.
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Donatos svajonių kelionė - Černobylis
Asmeninio albumo nuotr.

Donata Turkijos paplūdimyje ir... ...Liuksemburge

Dviratis ir malūnas Olandijoje

Praeitą rudenį Donata aplankė Romą
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Viena iš šil iausi , romantiškiau-
si , nuoširdžiausi  Rusijos grupi  su 
savo lyderiu vokalistu ir dain  auto-
riumi Aleksandru Vasiljevu Lietuvo-
je vieš s tre i  kart . Muzikantai su 
jauduliu laukia šio pasirodymo, nes 
Lietuva - A.Vasiljevo antroji gimtin .
Lyderis su motina, kuri dirbo moky-
toja, ir statybininku dirbusiu t vu ku-
r  laik  gyveno Zaras  mieste.

Šiuo metu Aleksandras yra vienas 
labiausiai pripažint  ir gerbiam  roko 
muzikant  ir atlik j  Rusijoje. Jo k -
ryb  vertina tokios žvaigžd s kaip Bo-
risas Grebenš ikovas, “Bi-2”, K.Kin-
evas ir kt., koncert  sal s be išimties 

pilnos rokenrolo m g j . Oficialiai 
pranešame, kad populiariajai grupei 
“Splin” teikta nacionalin  premija 
“Ovacija” kaip geriausiai roko grupei 
šalyje, o titulo patvirtinimas buvo gru-
p s “Splin” pasirodymas apšildant le-
gendinius “Rolling Stones” vieninte-
liame koncerte Rusijoje.

Nepaisydamas didelio populiaru-
mo, nenutr kstam  koncert  po vi-
sas buvusios Taryb  S jungos šalis, 
Jungtines Amerikos Valstijas, nuo 
1999 m. A.Vasiljevas s moningai 

prad jo kurti sunkesn  muzik , o 
v liau praneš  išeinantis k rybini
atostog  iki naujojo albumo pavadi-
nimu “25-asis kadras” išleidimo.

Naujo albumo išleidimo išvaka-
r se “Splin” pirmieji iš kolektyvo 
(kartu su “Bi-2”) pasiraš  sutart  su 
“Sony Music”.

2000 m. grup  “Splin” patyr  daug 
domi vyki : raš  nauj  album ,

eksperimentavo su muzikos garsais, 
filmavo klipus, keit si sud tis ir ka-
mavo varginan ios k rybin s kan-
ios... Šiuo metu “Splin” dainose ga-

lima išgirsti kiet  alternatyv , ekstaz ,
šilt  romantik  ir kosmoso energij !

Rugs jo 26 dien  j s tuo patys 
gal site sitikinti!

“Laisvalaikio” inf.

Legendinė grupė “Splin” - Lietuvoje

Rugsėjo 26 d. 19 val. Vilniuje, “Forum Palace” (“Balsas.lt” klube), su vie-
ninteliu koncertu akcijoje “Jaunimas prieš terorą” pristatoma nuostabi ir 
nepakartojama grupė iš Sankt Peterburgo “Splin” - ji atliks ne tik auksi-
nius savo hitus, bet ir naujas, dar negirdėtas dainas iš naujojo albumo!

Su “Laisvalaikio” kortele

-15%
nuolaida 

Bilietai  “Splin” koncert  par-
duodami visose “Bilietai LT” 

kasose. Tel. pasiteirauti 
(8-653) 62-193.
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IMG_B125

MES - “Kitas kampas” - profesionali  aktori  trup .
Improvizacija mums yra ne tik vaidinimas scenoje, bet 
ir gyvenimo b das. Susirink  improvizuoti negalvojame 
apie tiksl , bet žaidžiame, kvailiojame ir m gaujam s
procesu.  besikei ian ias situacijas scenoje bandome 
pažvelgti spontaniškai ir nekaltai, kaip vaikai.

TIKSLAS - improvizuotas spektaklis, kuriame 
n ra pjes s, režisieriaus, išmokto teksto ir mizans-
cen . Veiksmas vyksta spontaniškai, ia ir dabar. 
Tiek aktoriai, tiek ir ži rovai kartu dalyvauja mo-
mentin je k ryboje. Tikime, kad teatras pažadina 

nor  b ti savimi ir išreikšti save.
VERTYB S - visi žmon s yra unikal s ir k ry-

biški. Kiekvienas gali išgirsti intuicijos bals  ir pasi-
telk s humor , spontaniškum  ir k rybin  prad  iš-
reikšti save. Norime paskatinti ži rovus pasijuokti iš 
sav s, nebijoti rizikuoti, b ti tolerantiškais.

PLANAI - pilno formato improvizuoti spektakliai, 
kuriems tem  padiktuos ži rovas ištardamas vienin-
tel  žod . Visus norin iuosius išmokti improvizacijos 
pakviesime  savo teatro mokykl .

Pareng  Laima KARALI T

“Kitas kampas” - 
improvizacijos malonumas

IMG_B569 IMG_B632 IMG_B489 IMG_B147

IMG_B001

IMG_B140

IMG_B830
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IMG_B950
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IMG_B159

IMG_B569

IMG_B528

IMG_B321

IMG_B658

IMG_B349IMG_B557 IMG_B098 IMG_B035

Rugsėjo 9, 10 dienomis pirmąjį sezoną pradeda improvizacijų šou “Kitas kampas”. Vienuolika aktorių 
Vilniaus mažojo teatro scenoje išdrįs kurti spontaniškus vaidmenis. Žaidime tiesiogiai dalyvaus ir žiūrovai.

Andrius Žebrauskas
Gintaro Žilio nuotr.

Kirilas Glušajevas

Paulius Ignatavičius

Mantas Vaitiekūnas

Balys Latėnas

Andrius Kulikauskas
Ingos Jankauskaitės nuotr.

Audrius Bružas

Ineta Stasiulytė

Rimantė 
Valiukaitė

Ramūnas CicėnasMartynas Nedzinskas

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida dviem bilietams

www.ingajankauskaite.com
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RUDUO - ŽIEMA 2009/2010
Prêt-à-Porter

Lilija Larionova

Kurdama kolekcij  moterims L.Larionova tvirtina atsigr žusi  konservatyvi j  Anglij ,
britišk  stili . Tiesa, ne tiesmukai, nes klasikin s formos transformuotos. Drabužiai pasi ti
tik iš nat rali  audini  - vilnos, šilko, medviln s, džinso ir odos. Kolekcijoje dominuoja ru-
deniškas koloritas. Ypa  daug žalios, šlapi  saman  spalvos.

Egidijus Rainys

Moterišk , elegantišk  ir šiek tiek teatrališk  kolekcij  pristat  E.Rainys. Nepaisydamas 
kriz s dizaineris rudeniui ir žiemai si lo rinktis prabang  - nat ralius kailius, šilk , kašmy-
r  ir od , o pagrindine detale pasirenka jau šiek tiek nuvalkiotus kaspinus. Spalvin  gama 
- prislopinti žem s tonai.

Laimos KARALIŪTĖS ir 
Mykolo AMBRAZO fotoreportažas
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- Kiek daugiausiai kainuoja suknel  iš 
naujausios kolekcijos?

- Šiandien skambina viena klient  ir klausia: 
“Kiek kainuos tokia ir tokia suknel ”? Nežinau. 
Joki  finans  nesu susumav s.

- Ar daug j g  atima surengti kolekcijos 
pristatym ?

- Daug. sivaizduok - ateini pas r m j  ir sakai: 
“Mes ia dabar darysime mad  šou - pad kite”.
Skamba truput l  keistai...

- Pinigais niekas nepar m ?
- Par m .
- Kod l jau ketvirt  kart  savo kolekcij

pristatai kartu su dizainer s Lilijos Lariono-
vos kolekcija?

- Tiesiog taip susiklost , kaip bus toliau, irgi 
neaišku - nesame krauju pasiraš  kartu kurti vis
gyvenim .

- Kaip manai, kurio iš judviej  pristatyme 
susirinko daugiau sve i ?

- Bendrai kviet me.
- Kas daugiau g li  gavo?
- ... (Juokiasi ir neatsako.)
- Kieno kv pti iš aksomo ir kailio kolek-

cijos modeliai?
- Ateinan io sezono - kai bus dr gna, nemalo-

nu ir nor sis ko nors šilto ir minkšto.
- Kas bus madinga š  ruden ?
- Bet tu ir klausim  ištraukei! (Juokiasi.) Aš 

visiškai neišmanau.
- Taip ir rašyti?
- Gali... Pastaruoju metu vis mažiau vartau 

t  žurnal  su tendencijomis. Pervert s nedarau 
joki  išraš , suvestini : dabar reikia taip ir taip 
daryti, tiesiog nat raliai pasiži r jus pas mo-
n je kas nors užsifiksuoja. Dirbant tok  darb
kaip mano tikrai nereikia galvoti apie naujausias 
tendencijas. Va, žurnal  stilistai jau turi žinoti 
tuos dalykus.

- Ar dizaineriui b tinas išsilavinimas?
- Man mokslai Vilniaus dail s akademijoje 

daug dav , esu labai patenkintas ir d kingas, bet 
kiti gal tikrai yra daug Dievo apdovanoti ir jiems 
nereikia joki  moksl . Nesu toks kategoriškas, 
koks buvau anks iau, kai sakydavau, kad dizaineriai turi b ti
tik diplomuoti, ir taškas. Pagaliau jeigu neprofesionalus žmo-
gus prasimuša ir užsitarnauja sau viet  po saule, gal jis iš 
tikr j  kažko vertas.

- Kas iš koleg  yra tavo draugai?
- M s  kartos dizaineriai, su kuriais kartu studijavome. 

Su vyresn s kartos dizaineriais tik pasisveikini, ir viskas.

- Kokius drabuži  k r jus laikai autoritetais?
- Kai buvau pradedantis, dar studentas, skirtingais etapais 

imponavo skirtingi pasaulinio lygio mados namai, dizaineriai: 
“Chanel”, “Gianfranco Ferre” ir kiti. Dabar mane kv pia ma-
no paties k ryba.

- Per kiek laiko pasi ni suknel ?
- Vienai klientei kitados pasakiau: jeigu reikia - padarysi-

me per nakt . Aišku, pajuokavau, bet ji atsimin
š  mano pasakym , kai reik jo padaryti per pana-
š  laik .

- Kur pats perkiesi drabužius?
- Kur pakli va. Labai teisingas tas posakis apie 

batsiuv  be bat .
- Pastebi kit  žmoni  aprangos klaidas?
- Kritikuoti tik iš pirmo žvilgsnio yra labai 

lengva. B na, kokie mados leidiniai paprašo pa-
komentuoti - paskui jau iuosi blogai, netgi jei pa-
sakai objektyviai, vis tiek k  nors žeidi. Pamaniau: 
po velni , ar man to reikia? Geriau r pinsiuosi
savo klient mis. Dabar laikausi tokios pozicijos: 
r pinuosi tik savo klient mis, o ta, kuri n ra ma-
no klient , man visiškai vienodai, kaip ji atrodo.

- Kokia yra stilinga moteris pagal Egidij
Rain ?

- Protinga, kažk  turinti viduje - tuomet gražu 
ir nereikia joki  prek s ženkl .

- Kokio storio pinigin  neštis  j s  salon ,
panorus k  nors sigyti?

- Ži rint, ko nori...
- Suknel s.
- Yra ir pigesni , ir brangesni , bet n ra ne -

perkam . Senos kolekcijos išparduodamos labai 
pigiai.

- Pasvajokime: jei neribot  biudžetas, ko-
k  surengtum pristatym ?

- O, va tada tai driokstel iau. Nežinau... Kai 
bus pinig  kiek noriu, tada ir galvosiu, k  už tuos 
pinigus padaryti.

- Ko niekada nekurtum?
- Kur iau visk , tik kur iau savaip.

- Sunkiai tave sivaizduoju kuriant  šortus arba iš 
ryški  spalv ...

- Yra visko buv : ir šort , ir ryški  spalv ... N ra, kad da-
bar jau užkibau ant vieno kabliuko, ir jau viskas - kab siu iki 
mirties. Jeigu taip kab iau, b t  viskas, mirtis dizaineriui.

- Kokia bus kita kolekcija?
- Labai skirsis nuo šitos, kuri buvo.

Prieš savaitę Teatro arenoje, Vilniuje, vykusiame mados pristatyme tarp svečių ir ant podiumo mirgėjo žinomi 
veidai: drabužius demonstravo “misės”, garsios manekenės, o paskutinį modelį pristatė jau senokai viešumoje 
nebesirodanti Violeta Blėdienė. Ateinančio rudens/žiemos drabužių kolekciją pristatęs kūrėjas apie garsias 
klientes nekalba, mados tendencijų neseka, autoritetų neturi, aplinkinių aprangos nepastebi, pats rengiasi iš 
“kur pakliūva”, reikalui esant suknelę pasiūna per naktį ir save vadina batsiuviu be batų. “Laisvalaikis” 
kalbasi su trikotažo įmonės “Savitas stilius” ir individualiai kuriančiu dizaineriu EGIDIJUMI RAINIU.

“ Dabar laikausi tokios pozicijos: rūpinuosi 
tik savo klientėmis, o ta, kuri nėra 
mano klientė, man visiškai vienodai, 
kaip ji atrodo”

Egidijus Rainys

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dizaineriui Egidijui Rainiui mados tendencijos nerūpi

“ Nesu toks kategoriškas, koks buvau anks-
čiau, kai sakydavau, kad dizaineriai turi 
būti tik diplomuoti, ir taškas”

Egidijus Rainys

Genutė ŽALIENĖ

“ Įsivaizduok - ateini pas rėmėją ir sakai: 
“Mes čia dabar darysime madų šou - pa-
dėkite!” Skamba truputėlį keistai”

Egidijus Rainys

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Asmeninio albumo nuotr.
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Simona SURVILAITĖ

Brangiausia pica - 23 litai?

Savanori  pr. 363 sik rusioje picerijoje 
“Arena pizza” kasdien nuo 14 iki 24 valandos 
galima paragauti beveik penkiasdešimt skir-
ting  r ši  pic . Lankytojai itin pam g  “ma-
xi” dydžio picas, kuriomis galima vaišintis 
3-4 asmenims.

“Picerijos gimtadienio proga m s  sve-
iams nutar me padaryti dovan  - per pus

sumažinti pic  kain . Tiems, kurie žino, kuo 
išskirtin s yra m s  picos, apie jas pasakoti 
nereikia, o tie, kurie j  dar neragavo, dabar 
turi puiki  prog ”, - sak  picerijos “Arena piz-
za” direktor  Ligita Riaukien .

Anot jos, pritaikius 50 proc. nuolaid , bran-
giausia šeimynin  “maxi” pica tekainuoja 
23 litus. Vadinasi, keturi picerijos lankytojai 
gardžiausiomis picomis gal s pasivaišinti tam 
teišleid  šešis litus.

Kitur n ra

Užsukus  “Are-
na pizza” galima 
paskanauti išskirti-
ni , tik ia kepam

pic . Jos ypatingos 
tuo, kad yra su s riu 

arba dešrele kraštuose.
Toki  pic  pramoninis dizai-

nas yra patentuotas, tod l Lietuvoje j  galima 
paragauti tik “Arena pizza” picerijose.

Pasak L.Riaukien s, itin dažnai išskirti-
nes picas kaunie iai užsisako  namus. Beje, 
jiems, paskambinusiems telefono numeriu 
(8-37) 42-42-42 arba apsilankius interneti-
n je svetain je www.arenapizza.lt, picos bus 
pristatomos pritaikius sp ding j  gimtadie-
nio nuolaid . Užsisakant pirm  kart , akcijos 
kaina picoms galioja nuo 14 iki 18 valandos. 
Su pirmuoju pristatymu klientui bus teikta 
ir dovana - nuolaid  kuponai, su kuriais pi-
comis už pus  kainos bus galima gardžiuotis 
bet kuriuo “Arena pizza” darbo laiku.

Piet s -  namus

Tie, kurie “Arena pizza” apsilankyti ketina 
ne tik vakare, bet ir piet  metu, bus maloniai 
nustebinti. Už 9,99 lito kasdien ia galima 
paskanauti vis kitoki  valgi : kompleks  su-
daro sriuba ir karštas patiekalas.

“Kompleksiniai piet s nesikartoja. Jie ski-
riasi ne tik kasdien, bet ir kas savait ”, - sak
L.Riaukien .

Jei nenorima valgyti komplekso, rekomen-
duojama paskanauti speciali  dienos patiekal .

Dar sp dingesnis pasi lymas laukia pie-
taujan i j  darbe ar namuose ir užsisakiusi -
j  “Arena pizza” valgius. Jie gal s rinktis iš 
trij  skirting  sriub  ir septyni  antr  patie-
kal  ir visa tai tik už 9,99 lito.

Rinksis krepšinio aistruoliai

Krepšinio aistruoliai žino, kad picerijoje “Are-
na pizza” galima steb ti visas rungtynes, kuriose 
žaidžia Lietuvos vyr  krepšinio rinktin , dalyvau-
janti Europos krepšinio empionate Lenkijoje.

Vienu metu “Arena pizza” telpa iki 120 
lankytoj , tod l rekomenduojama stalel  va-
karui rezervuoti iš anksto. Tuomet b site ti-
kri, kad gausioje ir geroje kompanijoje išvy-
site rungtynes, kuriose žais geriausi m s
šalies krepšininkai.

Startas - Kaune

Jubiliejin  gimtadien  šven ianti “Arena 
pizza” 1999 metais duris atv r  Kaune, K s-
tu io gatv je. Nedidel , unikalias picas gami-
nanti picerija netrukus tapo pam gta kaunie-
i  susitikim  vieta.

Tuomet pagrindinis picerijos interjero ak-
centas buvo rom niška arenos arka. Ji tapo ir 
“Arena pizza” firminio ženklo simboliu.

“Arena pizza” pasirinktas š kis - “Geriems 
draugams - gera pica” nuo pat atidarymo lau-
k  ir iki šiol kvie ia apsilankyti senus ir naujus 
draugus, kurie n ra abejingi skaniai picai.

“Arena pizza” jubiliejinė dovana visiems
Picerijoje “Arena pizza” Kaune 
dešimtojo gimtadienio proga 
visoms be išimties picoms tai-
koma 50 proc. nuolaida! Su 
“Laisvalaikio” nuolaidų kortele 
mėgaudamiesi bet kokiais patie-
kalais, užkandžiais, desertais sąskaitą 
gausite 15 proc. mažesnę nei įprastai.

Taip pat galite apsilankyti “Arena 
pizza” picerijose, kurios veikia 
fran iz s principu kituose miestuose:

 K dainiai, Kanapinsko g. 1a,
Klaip da, Laukinink  g. 19,
Panev žys, Klaip dos g 79c,
Utena, J.Basanavi iaus g. 52,
Marijampol , Dariaus ir Gir no g. 3a.

Picerijoje “Arena pizza” galima 
paskanauti unikalių Lietuvoje picų

“Arena pizza” archyvo nuotr.
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SAVAITĖS
AKCIJA

(09.03-09.10)
TIK 18 LT

   S
U “LAISVALAIKIO” KORTELE -               KIAULIENOS IŠPJOVOS KEPSNYS - TIK 18 LT (ĮP

RASTA
 KAI

NA
 22

 LT
)

“Neringos” populiariausieji

Virtuv s šefas Darius 
Dabrovolskas

Pašaukimas:  vir jus rengian i
tuometin  Vilniaus prekybos ir vers-
lo mokykl  nukreip  s naus gabumus 
virtuv je pasteb jusi mama.

Karjera: bendrov s “Taurakalnis” 
student  valgykla, restoranai “Fres-
kos”, “Forumo r mai”, “Neringa”, 
“Vilniaus bast ja”, nuo 2009 m. “Ne-
ringos” virtuv s šefas; Lietuvos res-
toran  vyriausi j  vir j  ir konditeri
asociacijos narys, nacionalin s vir j
rinktin s “Gintarinis aljansas” narys.

Išradimas: su konjaku ir šampa-
nu marinuotos keptos an i  kepen -
l s, patiekiamos su fig  uogiene.

Silpnyb : j ros g ryb s.

Svajon : padirb ti restorane, trauk-
tame  “Michelin” restoran  vadov .

Virtuv : Viduržemio j ros šali .

Kredo: negail k kitiems, ir tau 
bus nepagail ta.

Restorano “Neringa” 
ypatumai

Adresas. Vilnius, Gedimino pr.23

Gimtadienis. 1959 m. lapkri io 6 d.

Darbo laikas. I-III 7-23 val., IV,V 
7-24 val., VI 8-24 val.

Meniu. Lietuviški, europietiški ir 
laiko išbandymus pra j  kelis dešim-
tme ius ruošiami firminiai patiekalai.

Kainoraštis. Šaltieji valgiai - 6-30 Lt, 
karštieji patiekalai - 12-49 Lt.

Staigmenos. “Laisvalaikio” klubo 
nuolaidos, nuolatiniams klientams tai-
komos Garb s sve io nuolaidos, spe-
cial s pasi lymai patiekalams.

Veiksmas. Tikro garso retro mu-
zikos vakarai (V,VI nuo 20 val.) su es-
trados atlik jais Birute Dambrauskaite, 
Rasa Rapalyte, Aleksandru Petruliu.

Telefonas. (8-5) 261 40 58

Internete. www.restoranasneringa.lt

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai 

(iki 10 žmonių)

Vištienos ir 
kreve i  sriuba

Pagal Ryt  virtu-
vi  princip  derina-
mas dangus (vištiena) 
ir vanduo (krevet s).
Pirm j  imbiero ir 
esnako sp d  apgau-

bia kokos  salsvu-
mas, palydimas šiltos 
aitriosios paprikos 
bangos. Sriuba valgia-
raštyje karaliauja jau 
5 metus (10 Lt).

Šiltas banan
skan stas

Smaliži  smalsu-
m  žadinantis sald -
sis. Didžiausia intri-
ga - bananui “apvilk-
ti” naudojama si le-
li  pavidalo kataifi 
tešla (Vidurio Ryt
išradimas). Tešla la-
bai greitai dži va, tad 
gaminant reikia itin 
mikliai suktis (8,50 
Lt).

Kiaulienos išpjovos kepsnys

Puikus patiekalas pasitinkant rudens skonius ir spalvas. 
Lietuviška m syt  apklojama karamelizuotais imbiero sko-
nio svog nais. Patiekiama su orkait je keptu bulvi , mor-
k  ir s rio sluoksniuo iu. Nepamirštas ir lietuviško daržo 
pasididžiavimas - burokas bei universaliosios cukinijos.

Pareng  Ramun  ŽUKAUSKIEN

Mykolo Ambrazo nuotr.



“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 3 d.14 Naujienos

“Rugs jo 8-9 dienomis vyks vai-
k , ketinan i  tapti profesionaliais šo-
k jais, atranka. Taip pat formuojamos 
aukštesni  klasi  moksleivi  ir suau-
gusi j , kuriems šokis yra pramoga, 
grup s”, - pasakojo E.Dani t .

E.Dani t  pasakojo, kad dabar, 
kai v l dalyvauja varžybose su nau-
juoju partneriu Angelo Madonia iš 
Italijos, tarsi pasis m  energijos ir 
tikrai ketina suderinti savo ir maž j
karjeras. Jai buvo labai smagu treni-
ruotis kartu su savo mokiniais liepos 
m nes  vykusioje stovykloje. Moki-
nuk  progresas buvo toks staigus - 
sve iai iš užsienio negal jo patik ti, 
kad jie šoka tik pirmus metus.

Nuo klasikos iki Lotyn
Amerikos šoki

Studijoje E.Dani t  mokys pa i
vairiausi  šoki  - nuo angliškojo ir 

Vienos valso, kvikstepo, tango iki 
kubietiškos salsos ir rumbos, sam-
bos, a a. Darbas su mokiniais 
E.Dani tei ne naujiena: “Priva iai
su mokiniais dirbu jau apie 10 met ,
mokau ir Lietuvoje, ir užsienyje”. 
Be jos, šoki  studijoje darbuosis ir 
kiti profesional s šoki  mokytojai.

Šokiai - visiems

Šok  savo širdimi ir gyvenimu ne 
syk  vadinusi E.Dani t  laukia kie-
kvieno, neabejingo šoki  ritmams. 
“Suaugusiesiems šokis - sportas, 
malonus užsi mimas. O štai vaikai 
gali šokti ne tik d l pramogos, bet ir 
tapti profesionaliais šok jais”, - pa-
sakojo E.Dani t .

Moteris mano, kad šokti vaikas 
gali prad ti net nuo 4 met , o ge-
riausias amžius - 5-7 metai: “Nors 
ir nuo 8-9 met  šokti pradedantys 
vaikai labai dažnai pasiekia ger  re-
zultat , jei tik turi gabum  ir noro”, 
- apie tinkamiausi  amži  mokytis 
šokti sak  E.Dani t .

Moteris neslepia ambicij : “Noriu, 
kad kada nors pasaulinio lygio varžy-
bose Lietuv  garsint  Editos Dani t s
šoki  studijos mokiniai. Mano šok jos 
karjera buvo s kminga, tod l žinau, 
kaip toki  profesini  aukštum  gali 
iškovoti ir kiti. Turiu sukaupusi daug 
žini  ir vertingos patirties, kuria galiu 
ir noriu pasidalyti”.

E.Dani t  kartu su partneriu 
Ar nu Bižoku laim jo visas presti-
žines varžybas pasaulyje m g j  po-
grupyje. Su naujuoju partneriu A.
Madonia laim jo kylan i  žvaigždži
varžybas atvirame Anglijos empi-
onate profesional  pogrupyje Blak-
pulo mieste. Edita džiaugiasi sugr -

žusi  pasaulin  sportini  šoki  elit
ir tikisi rugs jo 27 d. Japonijoje vyk-
sian iame pasaulio profesional
empionate garbingai atstovauti 

Lietuvai. Edita ir Angelo yra vienin-
tel  tokio lygio klasikini  šoki  pro-
fesional  pora Lietuvoje, d l to Lie-
tuvos empionate varžytis neteko.

Konkuruos profesionalumu

Nors Vilniuje ir Kaune veikia ne 
viena šoki  mokykla, E.Dani t
konkurencijos nebijo ir kliaujasi sa-
vo ilgamete patirtimi, žiniomis bei 
g džiais. “Jei moky iausi teniso, 

nor iau, kad mane treniruot  šios 
srities specialistas.

Lygiai taip pat ir su šokiais. Kad 
ir kok  tiksl  tur dami vaikai ar su-
augusieji ateis mokytis  mano stu-
dij  - tapti šok jais ar tiesiog šau-
niai praleisti laik  - juos mokys šios 
srities specialistai”, - užtikrino 
E.Dani t .

Su “Laisvalaikio” kortele

-20%
nuolaida šokių užsiėmimams

Editos Dani t s šoki  studijos atvir  dur  dienos:

Vilnius
Rugs jo 8 d., Dvyni  g.7 (Bajorai)
Vaikai laukiami nuo 19 val. Suaugusieji ir moksleiviai - nuo 20 val.

 Kaunas
Rugs jo 9 d., J.Dobkevi iaus vidurin je mokykloje (Aleksotas), 

V. epinskio g.7A.
Vaikai laukiami nuo 19 val.
Suaugusieji ir moksleiviai - nuo 20 val.
Daugiau informacijos www.daniute.lt

Jau ateinančią savaitę Vilniuje ir Kaune vaikučių nuo 4 metų ir suaugusiųjų šokių mėgėjų lauks Edi-
tos Daniūtės šokių studija. Viena garsiausių Lietuvos šokėjų, iškovojusi Europos ir pasaulio čempionės 
vardą, didžiuojasi praėjusį sezoną startavusių mažųjų laimėjimais. Buvo ir varžybų nugalėtojų, tačiau 
svarbiausia, kad beveik visi jau dalyvavo varžybose ir pamėgo šokį.

Editos Daniūtės studija pasiruošusi naujajam sezonui

Mažieji E.Daniūtės šokių 
studijos auklėtiniai

Asmeninio albumo nuotr.

Edita Daniūtė ir jos naujasis 
partneris Angelo Madonia

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Su “Maestro Olialia” kortele

-20%
nuolaida šokių užsiėmimams
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Gimtadienis su pasak
personažu

“Atsižvelgdami  Trakus pam -
gusi  šeim  su vaikais ir bi iuli
draugij  pageidavimus bei porei-
kius, dal  erdv s skyr me mažie-
siems lankytojams. Taip atsirado 
nuotaikingas vaik  žaidim  kampe-
lis. Steng m s sukurti toki  aplink ,
kurioje gera b t  visiems - kol ma-
žieji smagiai d ks žaidim  aikštel -
je, suaugusieji gal s atsipalaiduoti 

jaukiame “Vyno Lounge”, ramiai 
m gautis bendravimu, g rimais ir 
maistu”, - apie nauj  paslaug  pasa-
kojo “Apvalaus stalo klubo” bendra-
turt  Rasa Šnaiderien .

Mažiesiems sve iams užimti yra 
daug žaisl , knygu i , rašymo ir 
piešimo priemoni , vaik  patogu-
mui sigyta speciali  bald . Visa pa-
talpa išklota minkštais kilimais, tad 
vaikai gal s sitaisyti taip, kaip jiems 
yra patogiausia. Si lomos vairios 
vaikiškos pramogos: gimtadien
šven ian ius mažuosius linksmins 

it magnetas d mes  traukiantis 
klounas ar pam gtas pasakos per-
sonažas. Taip pat rengiamos kibin
ir pic  gaminimo, pieno kokteili
plakimo pamok l s, vair s konkur-
sai ir kita.

Kol oras dar tinkamas, mažie-
ji sve iai gali žaisti ir lauke. Lau-
ko žaidim renginiai išrikiuoti 
priešais pat vynin s langus esan-
ioje pievel je. Didesnieji vaikai 

gal s b ti joje savarankiškai - te-
reik s steb ti 
juos akies kraš-
teliu per lan-
gus nuo grind
iki lub .

Išradingas
vaikiškas
valgiaraštis

Mažiesiems 
“Apvalaus stalo klubo” lanky-
tojams picerijoje ir “Vyno Lounge” 
si lomas specialus valgiaraštis, vi-
liojantis žaismingais patiekal  pava-
dinimais ir tokiu pat j  pateikimu. 
Pavyzdžiui, gal site užsisakyti links-
m j  krokodiliuk  (keptos daržov s
su virtu kumpiu sluoksniuotoje teš-
loje), vištienos ežiuk -spygliuk  ir 
kitus. Vaikiški patiekalai ne tik trau-

kia ak  ir yra skan s, bet ir kiek ma-
noma sveiki. Pavyzdžiui, gruzdintos 
bulvyt s pakeistos bulvi  koše, yra 
daug daržovi , kurios, kaip ir dau-
gelis prieskonini  žoleli , salot  at-
keliauja ne iš parduotuv s, o iš prie 
Trak  esan ios sodybos.

Vynin je - gurmaniški 
užkandžiai ir picerijos 
patiekalai

“Dažnai ten-
ka gird ti, kad 
“Apvalaus stalo 
klubas” asoci-
juojasi su vieta 
iškilmingoms 
progoms šv sti. 
Ta iau vairia-
pusis komplek-
sas išties yra 
skirtas ne tik 

vyno ir maisto gurmanams. Naujoje 
erdv je - “Vyno Lounge” - si loma
ne pareigojanti, demokratiška, jauki 
aplinka ir platus valgiaraštis visiems 
kandamomis kainomis”, - sak

R.Šnaiderien . Kol mažieji pramo-
gaus, suaugusieji patiekalus ir g ri-
mus gal s rinktis iš picerijos arba 
vynin s si lom  valgiaraš i . Pice-
rijos valgiaraštyje, be jaunimo m gs-

tam  pic , sve iai ras populiari  lie-
tuvišk  bulvi  patiekal , Trakus 
garsinan i  pagal autentišk  karai-
m  recept r  kepam  net 5 r ši
kibin .

Išskirtinis “Vyno Lounge” 
bruožas - didel  taur mis pilstom
vyn vairov , iš viso si loma 19 
r ši : nuo paprast  krašto vyn  iki 
ret  kolekcini . Sve iai turi gali-
myb  ne tik paragauti domi  vyn ,
bet ir pažinti j  derinimo su maistu 
subtilybes.

Vakarais ir savaitgaliais vynin -
je vyks tikro garso muzikos kon-
certai, plokšteles suks diskžok jai. 

ia vyko “De Phazz” ir Kauno big-
bendo vakar lis, “Trak  Jazz Fies-
tos Jam Session” ir kiti renginiai. 
“Original s muzikiniai projektai jau 
tampa m s  tradicija, tod l laukia-
me muzikai neabejingos publikos”, 
- sak  vynin s šeiminink  ir kviet
apsilankyti.

P.S. Art jant Europos vyr  krep-
šinio empionatui “Apvalaus stalo 
klubas” pasir pino, kad sve iai ne-
praleist  n  vien  svarbi  rungty-
ni . “Vyno Lounge” ir picerijoje bus 
rengti ekranai - krepšinio sirgaliai 

gal s b ti kartu su savo komanda, 
sirgti ir šv sti lietuvi  pergales.

“Laisvalaikio” inf.

“Apvalaus stalo klubas” atsiveria ir mažiesiems

“VYNO LOUNGE”  IR 

PICERIJOS KAINOS

Kibinai - nuo 4,5 Lt. 

Picos - nuo 8 Lt. 

Pica išsinešti - 9,90 Lt. 

Cepelinai - 11,90 Lt. 

Vyno taur  - nuo 7 Lt.

Vilniaus pašonėje, vaizdinguose Trakuose, įsikūręs restoranų ir vieš-
bučių kompleksas “Apvalaus stalo klubas” rudenėjant pristatė dvi 
naujienas: vyno mėgėjams - “Vyno Lounge”, kur svečiai gali jaukiai, 
neformaliai bendrauti, klausytis muzikos ir mėgautis vynais bei 
prie jų derančiais užkandžiais; šeimoms su vaikais - smagius vaikų 
žaidimų kampelius. Kad gera būtų visiems: suaugusieji galėtų ra-
miai mėgautis bendravimu, gėrimais ir maistu, jų atžalos smagiai 
dūktų žaidimų aikštelėje, o išalkę išsirinktų patiekalų iš specialaus 
valgiaraščio vaikams.

Su “Laisvalaikio” kortele
rugsėjį ir spalį

20%
nuolaida sąskaitai ASK 

picerijoje ir “Vyno Lounge”

Kol mažieji smagiai dūks žaidimų aikštelėje, 
suaugusieji galės atsipalaiduoti jaukiame 
“Vyno Lounge”, ramiai mėgautis bendravimu, 
gėrimais ir maistu
Irmanto Sidarevičiaus, “Apvalaus stalo klubo” archyvo nuotr.

Vaikučiai ir jų tėveliai kviečiami švęsti gimtadienius ir laimėjimus, dalyvauti kibinų kepimo konkursuose

Iki spalio 31 dienos “Apvalaus stalo klubo” picerijoje 
ir “Vyno Lounge” su “Laisvalaikio” kortele taikoma 
įspūdinga, net 20 procentų, nuolaida



Elena NIKONOVAITĖ

Sudarykite ilgalaik
mokymosi plan

“Pirmiausia reikia nusiteikti, kad 
kalb  mokymasis yra ilgalaikis pla-
nas ir investicija. Šiek tiek pasimo-
kyti ir mok ti kalb  ne manoma. To-
d l t vams patariame sudaryti ilga-
laik  plan : kada, kaip, kiek laiko vai-
kas mokysis vienos ar keli  užsienio 
kalb ”, - atspirties taškus pradedan-
tiesiems vardijo R.Sabonien . Ji ak-
centavo, kad kalb  mokymuisi b ti-
nas t stinumas, tod l rekomendavo 
pasirinkti toki staig , kuri užtikrin-
t  nuosekl  ir ilgalaik  mokym si - 
taip išvengiama žini  sprag  ir pa-
siekiami geriausi rezultatai. “Pavyz-
džiui, AMES turime toki  jaunuoli ,
kurie nuo mažens vienos užsienio 
kalbos mok si vidurin je mokykloje, 
o kitos - AMES. Dvyliktoje klas je 
šie jau užaug  vaikai išlaik  valstybi-
nius abiej  kalb  egzaminus. Iš gero 
kažkada sudaryto t v  plano laim jo 
ir vaikai, ir t vai, o ir m s  mokyklai 
smagu”, - pasakojo R.Sabonien .

Nepatik kite vaik
profanams

AMES direktor s pavaduotoja 
pastebi, kad paplitusi nuomon , ne-

va mažuosius gali mokyti ir nekva-
lifikuotas specialistas, pavyzdžiui, 
studentas, yra žalinga vaikams: “Ma-
ž j  ir suaugusi j , net skirtingo 
amžiaus vaik  mokymosi geb jimai
skiriasi, tod l sukurtos specialios 
vaik  mokymo metodikos. Nuo to, 
kaip mažasis pradeda mokytis kalb ,
priklauso ne tik jo žinios, bet ir ge-
b jimas išmokti kit  kalb  ar net jo 
noras mokytis apskritai. Pavyzdžiui, 
vaik  negalima kritikuoti ir sakyti, 
kad padarei klaid . Yra kur kas sub-
tilesni  b d  ištaisyti klaid  apie j

n  neužsimenant. Vaik  reikia sudo-
minti, bet nepakirsti jam sparn ”.
Kad vaikas neišsig st , AMES mo-
kykloje n ra joki  test  žini  lygiui 
vertinti - tai padaroma per pokalb

ar pirmos pamokos metu.

Nuolat steb kite mokymosi 
proces

R.Sabonien  pastebi, kad nepa-
kanka tik užrašyti vaik  kalb  mo-
kykl : “T vai tur t  r pintis mokymo-
si procesu ir rezultatu. Štai kod l du 

kartus per metus AMES besimokan-
i  vaik  t vams rašome laiškus apie 

mokinio laim jimus, laiške patariame, 
kaip konkre iam vaikui toliau moky-
tis,  k  atkreipti d mes . Mokslo me-
tais nuolat rengiamos atviros pamo-
kos, kuriose gali dalyvauti ir t vai”.

17 met  veikianti AMES Lietu-
voje pirmoji prad jo organizuoti už-
sienio kalb  mokym  vaikams. “Tu-
rime patirties, m s  mokytojai nuolat 
tobulinasi, tod l galime užtikrinti mo-
kymo kokyb ”, - sak  R.Sabonien .

O nuo rugs jo 9 d. AMES pra-
sideda nauji mokslo metai - norin-
tieji mokytis užsienio kalb  kvie ia-
mi atvykti  didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose sik rusius AMES cen-
trus ir registruotis  grupes. Grup s
sudaromos iki 10 vaik . Mažiesiems 
pamokos vyksta šeštadieniais, o vy-
resniems - darbo dienomis po pa-
mok . Kurs  kaina - nuo 80 lit .
Besimokantiems šeimos nariams 
taikoma lanksti nuolaid  sistema.

Daugiau informaci jos 
www.ames.lt

Dar daugiau nuolaid

Naujieji šoki  metai negali pra-
sid ti be džiugi  naujien . Be anks-
iau “Indance” šoki  pamokoms 

si lyt  nuolaid  studentams, “Lais-
valaikio” klubo nariams, entuzias-
tams, pristatoma ir nauja privilegi-
ja. Ja gal s naudotis kelis kartus per 
savait  klub  lankan ios šeimos. 
Nuo šio sezono šeimos nariai, šo-
kantys kaip pora, gal s naudotis to-
kiomis pa iomis nuolaidomis, ko-
kios “Indance” taikomos studen-
tams.

Šokantis Vilnius

Vilnie iams “Indance” toliau si -
lys mokytis pam gt  ir nauj  stili
šoki  žingsneli . Greta pavieniui šo-

kam  Lotyn  Amerikos šoki  (“so-
lo latino”) pra jusio sezono sensaci-
ja - energingasis regetonas. Norin-
tieji pramokti salsos gal s pasirinkti 
- šokti kubietišku ar Los Andželo 
stiliumi. Bus si lomi pramogini  šo-
ki  kursai ir temperamentingojo ar-
gentinietiškojo tango treniruot s.

Smagiausia naujiena vilnie iams 
- regetono “bendruomen ”, kuri
burs trener  Ieva Šul i t . Ši mer-
gina kelerius metus s žiningai lan-
k  “Indance” šoki  pamokas, o šiuo 
metu stažuojasi Amerikoje ir... Ja-
maikoje.

Regetonas jau ir  Kaune

Kaunie iai š  sezon  gal s rinktis 
ne tik pramoginius šokius, kubietiš-
k  sals  ar “solo latino”, bet ir nau-

jien  mieste - regetono pamokas.
Šio uždegan io šokio ritmu mo-

kys jud ti naujoji “Indance” trene-
ri  komandos nar  - Gintar  Kara-
li t . Puikiai valdžiusi gatv s šo-
ki , go go subtilybes, ji daugiau nei 
10 met  šoko vairiose šoki  studi-
jose, vietos bei tarptautiniuose šo-
kio festivaliuose. Nuo šiol savo pa-
tirtimi ji dalysis su b simais rege-
tono entuziastais.

Siautuliui iki ryto

Kaip pareigoja klubo pavadini-
mas, š  sezon  “Indance” visus 
stengsis užkr sti ne tik šokiais, bet 
ir pramogomis.

Šokan iuosius toliau džiugins 
tradicija tap  klubo organizuojami 
renginiai “Salsavaitgalis”, “Tango-
vaitgalis”, “Pramovaitgalis”. Išti-
kimi “Indance” šoki  entuziastai 

v l bus kvie iami praktikuotis bei 
pramogauti  Vilniaus naktinius 
klubus “Havana Social Club” ir 
“Pabo Latino” bei  “Papa Jazz” 
Kaune.

Nebus pamiršti ir laukiamiausi 
jau tradicija tap  vakar liai “Mos-
quito naktys”, virstan ios vis  “In-
dance” šok j  ir j  draug  siautuliu 
su šokiais iki pat ryto.

“Laisvalaikio” inf.

“Indance”: sutuoktiniams 
šokti bus pigiau
Viešais renginiais įvairiose sostinės erdvėse ir siautulingais vakarė-
liais išgarsėjęs šokių klubas “Indance” šokių pramogos” entuziastin-
gai pradeda trečiąjį sezoną. Po intensyvios vasaros šokių stovyklose, 
festivaliuose bei seminaruose grįžęs kolektyvas pasirengęs ir toliau 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose burti šokių bendruomenę.

Šią vasarą “Indance” 
entuziastų desantas buvo 
dislokuotas festivalyje 
“Be2gether”

“Indance” archyvo nuotr.

Ankstyvas kalbų mokymasis pagal 
AMES: sudominti ir nepakirsti sparnų
Pasak specialistų, pradėti mokytis užsienio kalbos reikėtų iki 10 metų, o labiausiai tam tinkamas laikas 
- 5-6 metai. Tokio amžiaus vaikai daug lengviau išmoksta kalbų, šis procesas jiems natūralus. Vis dėlto 
užsienio kalbų mokykla “American English School” (AMES) šį kalboms itin tinkamą periodą siūlo išnau-
doti labai atsakingai ir apgalvotai. “Mokyti mažuosius - pačius imliausius ir sykiu jautriausius - reikia 
daugiau žinių nei dirbant su suaugusiaisiais. Savo vaikus patikėčiau mokyti tik specialistams”, - sakė 
AMES direktorės pavaduotoja Renata Sabonienė. Vaikų užsienio kalbos žiniomis besirūpinantiems tėve-
liams R.Sabonienė pataria, nuo ko pradėti ir kaip jų atžaloms mokytis svetimų kalbų yra geriausia.

Su “Laisvalaikio” kortele

80Lt
nuolaida kalbų kursams
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Moksleivi  atsiliepimai

Po pirmo susitikimo su 
mokytoja aš negal jau sulaukti, 
kada prasid s pamokos. 

Tadas, 12 m.

Pamenu, pirma pamoka buvo 
labai linksma. Vaikai jaut si 
laimingi, o mokymasis mums 
buvo kaip žaidimas. 

Aneta, 12 m.

 AMES man labai pad jo, nes 
dabar mano angl  kalba žymiai 
geresn . Man patiko pamokos, nes 
jos vyko nenuobodžiai, o mokytojai 
- jauni ir kalb s. Vidurin je 
mokykloje mes mokom s tik 
gramatikos ir rašymo, o AMES aš 
išmokau kalb ti!

Marija, 13 m.

AMES mokykloje susiradau daug 
draug  ir angliškai kalbu geriau. 

Barbora, 11 m.

Renata Sabonienė (dešinėje) ir 
mokytojos kviečia registruotis į 
grupes: AMES naujieji mokslo metai 
prasideda rugsėjo 9 dieną

Mažųjų moksleivių 
pamokos vyksta 
kūrybingai: žinios 
įgyjamos per žaidimus

AMES archyvo nuotr.

Mykolo Ambrazo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

-20%
nuolaida šokių pamokoms 

grupėse
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Gruod  net aštunt j  gimtadien
šv sian iame klube “Gravity” š
kart  laukia kaip niekada daug nau-
jien . Aišku, išliks ir keletas sen ,
laiko patikrint  rengini  serij  bei 
ypating  r m j  nakt  su didžiau-
siomis šoki  muzikos žvaigžd mis
(kuri  rudens sezone tikrai netr ks) 
ir kokybiškais menininkais. Klubo 
atstovai tvirtina, kad ir toliau visas 
klubo darbas bus nukreiptas tik 
kokybišk  muzikin  turin .

Rudens start  skelbs 
“Sobieski Uogos”

Š  penktadien  “Gravity” - kultin
pa ius madingiausius diskotek  žudi-
kus pristatanti rengini  serija “Sobies-
ki Uogos”. Š  kart  sve iuose - tikra 
bomba, negailestingi laužyt  ritm
vergai “Plump DJs”. Lee Rous ir An-
dy Gardner žada sp ding  pasirodym
net su 6 grotuvais. Be jokios abejon s, 
“Plump DJs” yra bene geidžiamiausias 
tandemas “breaks” muzikos scenoje, 
pritraukiantis t kstan ius žmoni  sa-
vo išskirtiniu skambesiu.

Nuo pat susiformavimo prieš 
daugiau nei dešimt met  iki dabar 
savo pasirodymais šis duetas yra 
vienas madingiausi  pasaulyje. Juos 
 savo vardinius vakar lius kaitinti

publikos kvie ia pats Carl Cox. 
Daugkartiniai “breaks” muzikos ap-
dovanojim  “Breaks poll” laim tojai 
ir nominantai šiais metais nepadar
išimties. “Plump Djs” su savo disku 
“Headtrash” laim jo geriausio albu-
mo kategorijoje. Duetui iš Didžio-
sios Britanijos talkins “The Snee-
kers”, Quazar, “Urban Breakdown 
Soundsystem” ir Moodbase.

Nuo “Pravdos” 
iki “Techstylism” ir 
“Djscene” serijos

Bene karš iausia visiems elektro-
nin s muzikos gerb jams naujiena - 
jau rugs jo 11 d. startuosianti ilgai 
ruošta “Techstylism & Djscene” ren-
gini  serija “Vibrator”. Tai vieno 
stipriausi  Lietuvos elektronin s mu-
zikos kolektyv  ir bene gausiausiai 
lankomo elektronin s muzikos gerb -

j  portalo bendradarbiavimo vaisius.
Kitos naujienos - tikrai ne k

mažiau skambios ir šlovingos. Spa-
lio pradžioje klubas “Gravity”, o gal 
tiksliau - jaunimo pam gtas porta-
las ir žurnalas “Pravda”, pakvies 
savo pirm j  rengin  “Pravda Nau-
jokai Gyvai”. Šioje rengini  serijo-
je kiekvien  m nes  gyvai bus pri-
statytos visai naujos ir viena jau 

gtel jusi naujok  grup .
Rugs jo 12 d. klub  okupuos 

Lietuvos “mash-up” muzikos chuli-
ganai grup s “Skamp” sielos Vikto-
ro Diawaros vadovaujami “Tabami 
No DJs”. Spal  išgirsime ir “dub” 
t io Lietuvoje brito Mark Splinter 
kuruojam  šiandien labai madingos 
ir populiarios “dub” muzikos rengi-
ni  serij . Žinoma, sulauksime ir 
visoje Lietuvoje skamban io Vidžio 
valdom  “Silence” nakt , Saulty va-
dovaujam  “Downtown Party Net-
work” diskotek , Vaiper’io bei 
“Monday Jazz” bendr  rengini  ir, 
atrodo, amžin  “Nesakyk Mamai” 
bei “MTV The Block” serij .

“Laisvalaikio” inf.

Dar vieną “Gravity” sezoną pradės 
“Plump DJs” - jų pasirodymas su 6 grotuvais
Vasarą “viena koja” atostogavęs, bet vis vien tokias žvaigždes kaip Ellen Allien, London Elektricity, 
“Swayzak”, “New Young Pony Club” bei “Hercules & Love Affair” pristatęs sostinės klubas “Gravity” grįžta 
visu pajėgumu. Per septynerius metus beveik 300 000 žmonių prikvietęs ir šimtus garsiausių pasaulio 
diskžokėjų ir prodiuserių atvežęs sostinės klubas jau šį penktadienį, rugsėjo 4 d., pradės rudens sezoną.

Į Lietuvą pirmą kartą atvyks 
“Plump DJs” duetas

Organizatorių nuotr.
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Penki renginiai, kuriuos 
K.Tamoši nas aplankys 
rugs j  ir  kuriuos 
rekomenduoja užsukti 
“Laisvalaikio” skaitytojams:

D.Ibelhauptait s opera “Ver-
teris”. Ypatingas renginys, dau-
gyb  ger  atsiliepim . Jau seniai 
noriu nueiti ir vertinti pats.

Vilniaus kongres  r mai, rug-
s jo 4-6 d., bilietai nuo 60 Lt.

Improvizacijos teatras “Kitas 
kampas”. Unikalus spektaklis, 
kuriame veiksm  R.Valiukait ,
A.Bružas, R.Cic nas, A.Žebraus-
kas, A.Kulikauskas ir kiti kuria 
spontaniškai, tiesiog ia ir dabar. 
Jau iu didel  pagund  apsilankyti du 
kartus, kad gal iau palyginti im-
provizacijos aktori  sugeb jimus.

Vilniaus mažasis teatras, rug-
s jo 9-10 d., bilietai nuo 10 Lt.

Muzikin  pasaka “Briedis 
Eugenijus”. Man tai bus puikus 
b das rugs jo 13-osios popiet  tu-
riningai praleisti su vaikais.

Vilniaus “Domino” teatras, 
rugs jo 13 d., bilietai nuo 18 Lt.

Spektaklis “Vestonai”. Visk
pasako žanras - “juodoji komedija”. 
Šaunu. Garantuotas atotr kis nuo 
kasdienyb s ir gera nuotaika.

Vilniaus mažasis teatras, rug-
s jo 18-19 d., bilietai nuo 20 Lt.

Vilniaus kongres  r m  se-
zono pradžios koncertai.
F.Poulenco, N.Rimskio-Korsako-
vo, E.Petrovo, J.Faliko, P.Dattos, 
A.Piazzollos ir kit  kompozito-
ri  original s k riniai ir aran-
žuot s. Nuostabu atsipalaiduoti 
puikiai skambesiui pritaikytose 
erdv se ir aplinkoje, kuri leidžia 
ne tik išgirsti muzik , bet ir j
pajausti.

Vilniaus kongres  r mai, rug-
s jo 18-19 d., bilietai nuo 20 Lt.

“BILIETAI LT” rekomenduoja 
rugsėjo renginius

Sulig naujuoju sezonu “Laisvalaikis” ir nacionalinis bilietų platintojas 
BILIETAI LT atnaujina rubriką, kurioje bus rekomenduojami šauniau-
si mėnesio renginiai. Savo patarimais dalysis jaunatviškas ir po pa-
čius įvairiausius renginius - spektaklius, koncertus, sporto varžybas, 
vakarėlius, seminarus - nuolat besilankantis, o kartais ir ekstrema-
lias pramogas išbandantis BILIETAI LT kolektyvas. Jei skoniai nesu-
tampa, daugiau idėjų laisvalaikiui ir jums tinkamą renginį galite iš-
sirinkti interneto svetainėje www.bilietai.lt.

Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

“Tikiuosi, kad m s  mažieji sve-
iai dar neužmiršo šaltuoju sezonu 

sekmadieniais rengt  popie i  ir 
juos linksminusio Meškino perso-
nažo. Po vasaros pertraukos norime 
atgaivinti rengini  vaikams tradicij
ir pasi lyti jiems k  nors domaus”,
- iniciatyv  pristato “Vandens mal -
no” direktoriaus pavaduotoja Inga 
Jarmal  ir kvie ia vaikus  vis  rug-
s j  vyksiant  piešini  konkurs
“Piešiame švent ”.

Jame j gas išm ginti gali kiekvie-
nas  restoran  drauge su t vais at-
vyk s vaikas. Tereikia pareikšti no-
r  dalyvauti konkurse ir personalas 
apr pins piešimo priemon mis. 
“Pieškite tai, kaip nor tum te šv s-

ti savo gimtadien , ir tik vien , pat
gražiausi , darbel  atiduokite perso-
nalui”, - aiškina I.Jarmal .

Pasak jos, visi maž j  k riniai
bus eksponuojami restorane. Iš j
gražiausius nuo spalio 1 iki 18 die-
nos rinks patys lankytojai. Jei dar-
beli  bus daug, prizais bus pamalo-
ninti net trys talentingiausi pieš jai, 
o gražiausio k rin lio autoriui bus 
teiktas kvietimas “Vandens mal -

ne” šv sti gimimo dien . “Su vaikais 
d ks aktorius, sukaktuvininkui teik-

sime tort , vaišinsime vaisvande-
niais”, - b simos švent s scenarij
apib dina direktoriaus pavaduotoja.

Priminsime, kad d mesys ma-
žiesiems sve iams “Vandens mal -
ne” rodomas ne tik renginiais. Res-
torane j  laukia žaidim  aikštel  su 
stalo futbolu ir vaikišku biliardu, vai-
kams si lomas specialus meniu.

Dosj

Vardas, pavard : K stutis
Tamoši nas

Pareigos: veiklos padalinio 
vadovas

Gyv nas, kuris atspindi ei-
namas BILIETAI LT parei-
gas: mažas mielas tigriukas. 
Švelnus, gražus, bet smarkiai 
tampomas už s  gali k sti. 

Atrasta gyvenimo tiesa:
jei durys užrakinamos iš vi-
daus, visada galima surasti atvi-
r  lang .

Nepamirštamas renginys: 
K.Smorigino komedija “Mano 
žmonos vyras”. Juok  suk l
tostas: “Džiuginu tavo šird .
Džiaugiasi mano širdis. Na, ir 
iki dugno”.

Nupieštas tortadienis gali tapti tikrove
Sostinės restoranas “Vandens 
malūnas” (Verkių g.100) rugsėjį 
taps panašus į piešimo studi-
ją. Tačiau tai nereiškia, kad visi 
pasistiprinti atvykusieji gaus 
po molbertą. Pieštukų ir popie-
riaus bus įteikta tik mažiesiems 
nenuoramoms. Laukdami užsa-
kytų skanėstų vaikai galės at-
skleisti savo talentus ir laimėti 
nemokamą gimtadienio šventę.

“Vandens malūno” 
piešinių konkurse 
mažieji talentai 
laukiami visą 
rugsėjį

Mykolo Ambrazo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

-15%
nuolaida sąskaitai

Sauliaus Venckaus nuotr. 
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Tai bus ne tik grožio konkursas, bet ir tikro garso koncertas 
su “latino” muzikos virtuozu Eduardu Gimenesu ir jo grupe 
“Latin Power”. Susirinkusieji į šį išskirtinį renginį galės pasi-
mėgauti paskutinėmis šiltomis dienomis sostinės terasoje, 
esančioje “Forum Palace” verslo ir pramogų centre.

Gražuol s renginyje pristatys savo talentus ir sugeb jimus, 
dainuos, gros, šoks, juokaus bei kitaip stebins lankytojus. Ypatingas 
išš kis joms tur t  b ti vien tai, kad rengin  ves šmaikštusis Algis 
Ramanauskas-Greitai, tiksliau, personažas Masonas.

Specialiai renginiui “Miss Internet 2009” kuriama garsiausios 
šalyje apatini  drabuži  dizainer s Jurgitos Stakauskait s kolekci-
ja. Konkurso nugal toja, be titulo, taip pat laim s ir egzotin s ke-
lion s ek , kurio steig jas - sidras FIZZ.

“Missinternet.lt” susidom jo ir pasaulinis kanalas “FashionTV”, 
o renginio organizator  Vaida Židonyt  tiki renginio s kme - nuo 
ši  met  “Miss Internet” konkursas tampa kasmetis.

Konkursas “Miss Internet Lietuva” - rugs jo 4 d. 21 val. 
pramog  centre “Forum Palace”, “Terrazza”
Bilietais prekiaujama visose “Tiketa” kasose.

Pirmajame šalyje konkurse “Miss Internet 
Lietuva 2009” - ne tik gražuolių paradas

Su “Laisvalaikio” kortele

-15%
nuolaida dviem asmenims

Vaizdai iš vienos iš atrankų į konkursą, kasdien vykusių “Tarantino” klube Organizatorių nuotr.

Naktinis sostinės gyvenimas grįžta į 
ankstesnes vietas. Po vasaros pertraukos 
į pirmąsias šio sezono diskotekas kviečia 
kavinė-baras “Neringa Cafe-Bar”. Du pir-
muosius rugsėjo savaitgalius pasišokti 
legendinio restorano “Neringa” rūsyje 
esančioje kavinėje bus galima už dyką.

Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

“Ne tik m s  restoranas yra retro stiliaus. 
Tokia ir kavin s dvasia. Prie jos taikom s ir 
muzikos repertuaru. O viet  Vilniuje, kur 
skamb t  t v  jaunyst s melodijos, n ra 
daug. D l to ir m s  publika - vyresni nei 
25 met  žmon s”, - “Neringa Cafe-Bar” iš-
skirtinum  primena restorano vadybinink
Agn  Baradinskait .

“Kaip ir anks iau, dažniausiai grosiu laiko 
patikrint  muzik , disko klasik  - geriausius 
pra jusio amžiaus 7-9-ojo dešimtme i  rit-
mus. Derinsiuosi ir prie sve i  - juk vieniems 
patinka roko balad s, kitiems - technomuzika, 
nepamiršiu ir šiuolaikini  hit ”, - žada penk-
t  sezon  prie kavin s diskžok jo pulto sto-
siantis DJ Povilas, apib dinamas kaip lanky-
tojus itin sugebanti uždegti asmenyb .

Jauki , namus primenan i  kavin  vilnie-
iai nuolat renkasi vairioms švent ms. ia 

rengiami ir uždaresni moni  vakar liai, ir prie 
bendro diskotek  siautulio puikiai pritampan-

tys gimtadieniai, ir net vestuv s. Prireikus 
sve iai gali naudotis kavin s garso ranga,
ekranu ir projektoriumi, vakar liams pa vai-
rinti si lomos vairi  g rim  degustacijos.

“Dienomis ia galioja “Neringos” resto-
rano valgiaraštis, ta iau naktiniai sve iai taip 
pat nelieka alkani. Iš specialaus baro meniu 
jie gali rinktis ne tik kokteili  bei kit  g rim ,
bet ir šalt  bei karšt  užkandži  už labai pa-

traukli  kain . Netrukus valgiaraš ius papil-
dysime rudens naujienomis”, - pasakojo 
A.Baradinskait .

REKOMENDUOJA

Tomas DINSMO-
NAS, banko darbuoto-
jas

“ ia esu švent s gim-
tadien  ir reng s kompani-
jos vakar l . D l ger  se-
n  tradicij , nam  dvasios, 
gero maisto, draugiško 
personalo ši vieta buvo, 
yra, ir, tikiu, liks, kur bus 
miela ateiti su draugais ar 
kolegomis”.

Laura EPUKAIT , atlik ja
“Prieš 4 metus kavin -

je savaitgaliais dažnai kon-
certuodavau su tuomete 
grupe “Relanium”. Tada ir 
pam gau ši  ne pareigo-
jan ios atmosferos viet .
Vakarus dabar leidžiu na-
mie, ta iau mielai ia apsi-
lankau per pietus ar, jei 
reikia su kuo nors susitik-
ti, dien ”.

Algimantas ULICKAS, bendrov s
“Luidas” vadovas

“Jau kelerius metus ia 
rengiame mon s vakar -
lius: šven iame kompanijos 
gimtadienius, Naujuosius 
metus, rengiame prezenta-
cijas. Ši kavin  - tikras atra-
dimas ne tik d l patogios 
vietos, gero aptarnavimo bei 
neblogo maisto, bet ir d l pa-
slaugios administrator s”.

Į “Neringa Cafe-Bar” sugrįžta disko naktys

Su “Laisvalaikio” kortele

-100%
nuolaida įėjimui i diskotekas

Kur: Vilnius, Gedimino pr.23
Kada: V,VI - 22-03 val.
Už kiek: 10 Lt (nuo tre iojo 

rugs jo savaitgalio), su “Laisvalaikio” 
kortele - nemokamai

Asmeninio 
albumo nuotr.

“Neringa Cafe-Bar” archyvo nuotr.

Vaida Židonytė 
tiki renginio 
sėkme
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Muzikinis naujų talentų šou “Muzikos akademija” atidarytas! 
Žiūrovai pamatė visus “Muzikos akademijos” dalyvius ir jau išgirdo 
pirmąsias jų dainas. Lydere iškart tapo sienų drebintoja praminta 

seksualioji Eglė - jos sprendimu, kitą šeštadienį jau dėl išlikimo 
kovos Atas. Dainos ir intrigos akademijoje prasideda, o “Laisvalaikis” 

pristato visas dešimt būsimųjų žvaigždžių.

LNK “Muzikos akademija

ARIEL . Dviej  vai-
k  mama “Muzikos aka-
demijoje” išpildys savo 
svajon . Išskirtinio gro-
žio raudonplauk  Ariel
dar iki LNK “Muzikos 
akademijos” pradžios jau 
turi dvi pa ias ištikimiau-
sias gerb jas - dukreles. 
Jai 26-eri, ji gyvena Kau-
ne, turi šeim  - šešerius 
metus yra ištek jusi ir su 
vyru augina dvi dukreles. 
Vienai penkeri, kitai pus-
antr . Ariel  baigusi vi-
durin  mokykl  studijavo 
Muzikos ir teatro akade-
mijoje klasikin  vokal .
Ta iau tai dar  tik vienus 
metus. Kaip šiandien sa-
ko, tuomet dar nebuvo 
pasiruošusi rimtajai mu-
zikai, rimtiems moks-
lams.

ATAS. Vyriausias 
“Muzikos akademijos” 
dalyvis at jo pasimokyti 
iš jaunimo. 29-eri  teno-
ras Atas nenor s prisiim-
ti šou dalyvi  “t velio” 
vaidmens. Vyriausias da-
lyvis pats, sako, mokysis 
iš jaunimo. Pats Atas 
daug visoki  moksl  iš-
kabin s, išragav s. Tra-
kuose b damas dešim-
ties met  lank  muzikos 
mokykl . Mok si forte-
pijono ir trimito. Trimitu 
susižav jo ir studijavo 
šio instrumento subtily-
bes dešimt met . Po de-
vyni  klasi stojo  M.
K. iurlionio men  gim-
nazij  ir j  baig . V liau
baig  Muzikos ir teatro 
akademij , dainavimo 
specialyb . Atas - diplo-
muotas tenoras.

EGL . Kristinos 
Agileros balsu Dievo ap-
dovanotai lietuvaitei 
svarbiausia išsaugoti vai-
kino meil . Unikalaus 
balso gražuol  iš Utenos 
rajono kaimo visai nesi-
jaudina d l to, kad netru-
kus ji atsidurs šimt
t kstan i  LNK “Muzi-
kos akademijos” ži rov
d mesio centre. Neramu 
tik d l vieno: kad neat-
šalt  santykiai su myli-
muoju. Eglei Jakštytei 
prieš kelias dienas suka-
ko 18 met . Jos gyveni-
mas - art janti dvylikta 
klas  mokykloje, geriau-
sia draug , mylimas vai-
kinas, šeima. Ta iau nuo 
rudens viskas jau bus ki-
taip. Egl  pateko  didži -
j  žvaigždži  mokykl .
Mokslus ir gyvenim
Utenos rajone mergina 
nuo šiol derins su tiesio-
gin mis televizijos trans-
liacijomis, repeticijomis, 
fotosesijomis Vilniuje.

ELDARAS. Užteko 
jam pasirodyti LNK 
“Pramog  traukinio” kli-
po filmavime, ir spauda 
suoš : Lietuva turi nauj
Radži. Eldaras Gadžije-
vas, naujasis “Muzikos 
akademijos” dalyvis, 
prieštarauja. “Mes visai 
skirtingi. Absoliu iai. Aš 
esu azerbaidžanietis. 
Mano kitoks balso tem-
bras. Mano visai kitokia 
muzika. Gal  gale visai 
kitokia išvaizda”, - sako 
26 met  Eldaras. Ta iau
vaikinas sutinka, kad jis 
lietuviams atrodo lygiai 
toks pat egzotiškas, kaip 
ir rom  tautyb s Radži. 
Nors Eldaro ir t tis, ir 
mama iš Azerbaidžano, 
vaikinas gim  Vilniuje ir 
ia užaugo. Savo t v

gimtin je jis buvo vos 
kelis kartus, bet iš t v
paveld jo tams  gym  ir 
temperament .

KAFKA.  Likimo 
sm gius vilnie io gyveni-
me kei ia “Muzikos aka-
demijos” spindesys. Tri-
mito genijumi d l trau-
mos netap s muzikantas 
ruošiasi dainomis užka-
riauti didži j  LNK “Mu-
zikos akademij ”. 23-ej
Edgaro Kapo iaus gyve-
nimo istorija pilna kon-
trast .  vaikino muzikin
trimitininko karjer  šei-
ma d jo viltis, o Edgaras 
dirbo, kartais iki nusilpi-
mo. Lemting  vakar  jis 
buvo 17 met . Jis koncer-
tavo su Balio Dvariono 
muzikos mokyklos orkes-
tru. Grojant solo partij
Verdžio operoje “Aida”, 
Edgaro l pa staiga pam -
lynavo, m  virp ti, per-
v r  skausmas. Trimito 
garsas tapo nešvarus, ins-
trumentas m  šnypšti. 
“Šiaip taip sugrojau k ri-
n  iki galo. Ir mano trimi-
tininko karjera baig si”,
- pasakoja “Muzikos aka-
demijos” dalyvis.
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” - šeštadieniais per LNK

MARIJA. Aukš iau-
sia “Muzikos akademijos” 
dalyv  Deiv  scenoje pa-
statyt  ant k dut s. 180 
centimetr gio gražuol
nutar  dalyvauti LNK 
“Muzikos akademijoje” 
d l to, kad, kaip pati sako, 
m gsta b ti d mesio cen-
tre ir nori išmokti profesi-
onaliai dainuoti. Garbanei 
Marijai Silickajai - 20 me-
t . Ji kilusi iš Radviliškio, 
šiuo metu Vilniaus kolegi-
joje studijuoja kult ros va-
dyb , bus tre iame kurse. 
Vasar  dirbo bat  parduo-
tuv je konsultante. Jos 
gyvenimas, kaip ir dar de-
vyni  b sim  žvaigždži ,
stipriai pasikeis. “Gal iau 
ir su Deiviu kaip Valins-
kien  padainuoti. Be pro-
blem . J  ant k dut s pa-
staty iau, ir pirmyn”, - hu-
moro nestokoja aukš iau-
sia iš vis  projekto dalyvi
mergina.

NERIJUS. Dainuo-
jantis teisininkas “Muzi-
kos akademijoje” žada 
numesti svorio. Kaip dai-
nuoja rimtas teisininkas, 
kai gr žta namo po darbo 
ir nusimeta veržiant
kostium ? Sužinosime, 
kai 21 met  Nerijus 
Stankus išgars s LNK 
“Muzikos akademijoje” 
ir baigs teis s studijas. 
Klaip dos socialini
moksl  kolegijoje vaiki-
nukas studijuoja teis .
Bus tre iame kurse. Gy-
venime save mato kaip 
teisinink . Dainuojant
teisinink . Elvis Preslis, 
Andr ja Bo elis, Tomas 
Džounsas - tai daininin-
kai, kuri  Nerijus klauso 
po ilg  studij  valand .

OLEGAS. Žmogus-
orkestras: ir dainuoja, ir 
groja, ir šoka. 18-metis 
vilnietis Olegas Jelenicas 
vardija didžiausi  savo 

pranašum  prieš kitus 
LNK “Muzikos akademi-
jos” dalyvius: “Esu uni-
versalus. Galiu daryti vis-
k . Bet noriu išmokti tik 
nepriekaištingai dainuoti”. 
Kad neb t  devyni ama-
tai, dešimtas badas, Ole-
gas užsibr ž  tiksl  ir iš 
vis  savo talent  pasirin-
ko vien  - dainininko. Ole-
gas šiemet stojo  Vilniaus 
kolegijos dainavimo spe-
cialyb . Moka jis ir šokti. 
Tai daro “street dance” 
stiliumi. Ir groti gali - pia-
ninu, gitara bei bosine gi-
tara. Be kita ko, vaikinas 
dar ir “beatboxeris” - vie-
nas iš t  keistuoli , l po-
mis sugeban i  atkartoti 
vis  instrument  garsus 
ir “sugroti” dain .

R TA. Šešiolikmetei 
prieš “Muzikos akademi-
j ” patarimus žarst  Vai-
das ir Donatas Baumilos. 
R ta Žibaityt  iš Vilniaus 
visai nesijaudina, kad ji 
LNK “Muzikos akademi-
joje” jauniausia. R ta d l
savo amžiaus mato ir pliu-
s , ir minus . R ta šiemet 
bus vienuoliktok . Savo 
klas s aukl tojai jau pra-
neš , kod l kartais  koki
pamok  neatvyks. R tos 
sesuo - dainininko Donato 
Baumilos žmona. Ir Dona-
tas, ir jo brolis Vaidas Bau-
mila, kadaise pats dalyva-
v s muzikiniame šou, 
žarst  R tai patarimus. 
“Svarbiausia, sak , kad 
neprikalb iau, ko nerei-
kia”. R tos šeimoje visi 
dainuoja. “T tis važin ja 
po vestuves, mama m gs-
ta dainuoti, abi seserys 
balsingos”, - vardija. Bet 
R ta vienintel  eina  di-
dži j  scen . “Atsakomy-
b ? Na, gal nepridarysiu 
g dos...” - ner pestingai 
nusijuokia.

VAIDA. Mergina ne 
pirm  kart  bando skin-
tis keli  didži j  scen .
Ji buvo patekusi  pirm -
j  LNK muzikos šou “Ke-
lias  žvaigždes”, ta iau 
dalyvauti atsisak , pasi-
rinkusi politikos moks-
lus. Neseniai ji gavo po-
litolog s diplom . “Rim-
ti mokslai baigti, laikas 
toliau gyvendinti savo 
svajones”, - sako Vaida. 
Šiuo metu žavioji Vaida 
vaikino neturi. “Vyrai bi-
jo graži  ir proting  mo-
ter !” - juokiasi Vaida. O 
dar ir dainuojan i ?..
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Anšlaginiai pasirodymai

Šie metai skandalingiausiai Lie-
tuvos grupei buvo itin s kmingi ir 
aktyv s: su koncertiniu turu SEL ke-
liavo ne tik po Lietuv , bet ir po Ai-
rij , Anglij  ir be paliovos stebino 
vienu po kito rekordiniais pasirody-
mais. Kai klubuose pasirodydavo 
SEL, šoki  aikštel je visuomet b -
davo sausakimša, o per “Olialia Cola” 
g rimo pristatym  sostin s klube 
“Pacha” susirinko beveik 2000 žmo-
ni ! “Tiek žmoni  “Pacha” nemat
net per atidarym ...” - prisimin  šio 
vakar lio organizatoriai. Jie jau siti-
kino: SEL garantuoja s kming  ir 
populiar  vakar l , kuriame geros 
emocijos liesis per kraštus.

Po Nauj j  - naujas albumas

O kitais metais, iš karto po Nau-
j j , SEL gerb j  laukia ir dar viena 
staigmena - naujas grup s albumas, 
kuris šiuo metu yra intensyviai raši-
n jamas. “Didžiuojuosi, kad ruošia-
me itin geros kokyb s album . J  ku-
riame kartu su labai gerais prodiuse-
riais, tarp j  ir takingiausiu muzikos 
prodiuseriu Lietuvoje Mario Basano-
vu. O baigiamieji rašymo darbai vyks 

vienoje didžiausi  muzikos raš  stu-
dij  JAV”, - aiškino E.Drag nas.

simintina kompanija - 
prieplaukoje

“Plan  turime labai daug, ta iau
šiuo metu daug galvoju apie rugs -
jo 4 d. “Combo” prieplaukoje Kaune 
vyksiant  SEL pasirodym . Kadangi 
dažniausiai m s  koncertai vyksta 
klubuose ir juose negali apsilankyti 
jaunesnieji gerb jai, tai nusprend -
me š  koncert  skirti b tent jiems 
ir koncerto pradži  padaryti kur kas 
anks iau”, - pasakojo grup s lyde-
ris. Jau nuo 19 val. ritminga hiphopo 
stiliaus muzika publik  vilioti prad s
vienas geriausi  Lietuvos hiphopo 
diskžok j  - DJ MIX. Dar po valan-
dos visus užlies tikr  tikriausia eu-
forijos banga - pasirodys Mario Ba-
sanovas, kas kart  stebinantis viena 
už kit  geresn mis melodijomis.

Na, o vakaras pasieks kulmina-
cij  21 val. - b tent tada ant scenos 
stos SEL, žadantys kelion  per vis
grup s k rybin  istorij . Dvi valan-
das truksiant  tikro garso pasirody-
m  baigs temperamenting j  “Mos-
quito” atlik j  komanda, ji gros iki 
pat vidurnak io. Nuo puikios muzi-

kos kaitusius melomanus vis  va-
kar  gaivins “Olialia Cola”.

Art ja aštuonioliktas 
gimtadienis

Muzikantas jau prad jo ruoštis 
ir grup s aštuonioliktojo gimtadie-

nio pamin jimui, kuris vyks lapkri-
io 21-22 d. sostin s “Forum Palace” 

r muose. Biliet  koncert  gerb jai 
gal s sigyti jau nuo spalio 1 d., o 
mums lieka tik sp lioti, kok  grei io
rekord  š kart pasieks SEL biliet
pardavimas...

Ta iau dabar skai iuokime die-

nas iki art jan io penktadienio, kai 
visi rinksim s paklausyti SEL 
“Combo” prieplauk . Sklando gan-
das, kad organizatoriai jau yra su-
planav  ir labai linksm  “afterpar-
ty”, apie j  bus paskelbta per pat
koncert .

“Laisvalaikio” inf.

Aštuonioliktieji SEL metai - rekordiniai
Egidijaus Dragūno vardą žino visi. Keturiasdešimtmečius gąsdina 
jo skandalai, trisdešimtmečiai kartu su juo augo, o dvidešimtme-
čiai šiandien iš jo mokosi. Ir dauguma jį myli. O juk mylėti yra už 
ką - E.Dragūnas muzikai skyrė net aštuoniolika metų ir su grupe 
SEL į Lietuvos muzikos istoriją įsiliejo amžiams.

Anšlaginius pasirodymus rengiantis 
Egidijus Dragūnas kupinas planų ateičiai

Grupės archyvo nuotr.
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Jau sutemus lyg iš niekur gatv -
je atsiras choreografo Andriaus Pul-
kauninko trup , kuri  pagonišk
eisen trauks ne tik šokius ir dai-
nas, bet ir fakyr  pasirodym . Ori-
ginalus savotiškas vaidinimas pri-
mins, kaip senov je žmon s maldo-
mis, dainomis ir užkalb jimais svei-
kindavo danguje užgimus  M nul .

Mokslininkas nagrin s
M nulio magij

Eisena vilnie ius ir miesto 
sve ius atves  ŠMC. Ten kino sa-
l je paskait  “M nulis. Magija ir 
realyb ” skaitys žymus Lietuvos 
etnologas profesorius Libertas 
Klimka.

Tai neeilinis žmogus etnin je 
kult roje. domu tai, kad prof. 
L.Klimka savo mokslin  karjer  pra-
d jo kaip fizikas. Pasak jo buvusi
koleg , jis gal jo išgars ti ir šioje 
srityje, ta iau talenting  fizik  pa-
trauk  tautos savasties gelm s. Anot 
prof. L.Klimkos, kiekviename žmo-
guje yra gyvas istorin s atminties 
poreikis. Profesorius yra paraš s per 
aštuonis šimtus vairi  mokslo ir 
mokslo populiarinimo straipsni ,

bendradarbiauja su laikraš iais, žur-
nalais, dalyvauja televizijos laidose.

Devyni  meninink
fotoparoda

Šiek tiek palandžioj  po ŠMC 
užkaborius, renginio dalyviai atras 
fotografij  parod  “09.09.09”. Joje 
devyni skirting  specialybi  ir po-

m gi  žmon s parodys, kaip subti-
liai m nulio šviesoje skleidžiasi ir 
kei iasi grožio suvokimas. M nulio
burt  paveiktas akimirkas savo fo-
toaparatais užfiksavo dainininkas 
Rokas Radzevi ius (grup  “Sky-
l ”), nepriklausomas menininkas 
Art ras Moisejenka, daikt  dizai-
neriai Darius Petrulaitis ir Marty-
nas Kazimier nas, interjero dizai-
ner  Ona Jonutyt , kostiumo dizai-
neris Aloyzas Mikutavi ius, video-
meninink  Rasa Juškevi i t , skulp-
torius Andrius Duba ir diskžok jas
Eugenijus Konstantinovas.

L.Cic no “hepeningas” 
ŠMC languose

Vieni ne pras iausi  ŠMC vyk-
sian i  rengini  akcent  - tapytojo 
Lino Cic no atliekamas “hepenin-
gas” “M nulis - t velis” ir interak-
tyvi Barto Polonskio videoinstalia-
cija “Degan ios galvos”.

L.Cic no improvizacijas ant vi-
dinio ŠMC kiemelio lang  renginio 
dalyviai gal s steb ti vis  vakar .
Videoinstaliacij , kuri leis pamatyti 
save šiek tiek kitaip, galima bus už-
tikti antrame ŠMC aukšte.

Renginio kulminacija - 
“M nulio ritmu”

Ar žinojote, kad senov je lietu-
vi  savait  buvo devyndien ? M s
senoliai skai iuodavo tik tris M nu-
lio ciklus: priešpiln , jaunat  ir del-
i . Kiekvien  j  žmon s sveikinda-

vo maldomis, dainomis ir rateliais.
Siekdami atgaivinti senuosius 

ritualus, skirtingus muzikos ir šoki
stilius propaguojantys atlik jai “Ata-
lyja”, “Driezhu”, Mario Basanov bei 
Andriaus Pulkauninko ir Agnijos 
Šeiko šoki  trup s suk r  trij  dali
muzikos, vaizdo ir šokio spektakl
“M nulio ritmu”. Jis taps viso ren-
ginio kulminacija.

Atlik jai improvizuos M nulio 
ciklo kait . Priešpilnio metu A.Pul-
kauninko šok j  trup  pagal grup s
“Atalyja” grojam  folkroko muzik
lyg senov s lietuviai aukos M nu-
liui. Agnijos Šeiko šok j  trup  su 
“Driezhu” garbins pilnat . O del i
pasitiks A.Pulkauninko šokio tea-
tras ir visiems gerai paž stamas mu-
zikos prodiuseris Mario Basanov.

“SupaDevynios” kvie ia po šio 
spektaklio pa i  improvizuotais šo-
kiais toliau pagerbti M nul  ir tris 
devynetus. Iki gilios nakties ritua-
linius šokius atlikti pad s Mario Ba-
sanov.

Bilietus platina “Tiketa”
www.supadevynios.lt

 “SupaDevynios” pilnatis švies Šiuolaikiniame meno centre
Devintų metų devinto mėnesio devintą dieną, kai pilnaties šešėliai apgaubs Vilniaus stogus, paslap-
tys ir mistika užlies Vokiečių gatvę ir Šiuolaikinį meno centrą (ŠMC). Čia originalių vakarėlių ženklas 
“SupaDevynios” su magiškais Mėnulio užkalbėjimais, aukomis pilnačiai ir pusbalsiu šnabždamais 
burtais bei užkeikimais minės 09 09 09 datą, kuri būna tik kartą per šimtą metų.

Iki gilios nakties ŠMC 
susirinkusią publiką 
linksmins Mario Basanov

Organizatorių nuotr.

Agnijos Šeiko šokėjų 
trupė muzikos, vaizdo 
ir šokio spektaklyje 
“Mėnulio ritmu” 
garbins pilnatį



Cezarijai Evorai suteiktas aukščiausias Prancūzijos ordinas
Rudenį Lietuvoje koncertuosian-
čią Cezariją Evorą visai neseniai 
įvertino ne tik muzikos kritikai, 
bet ir Prancūzijos valdžia. Iš Žalio-
jo Iškyšulio salų, esančių Vakarų 
Afrikos pakrantėje, kilusi atlikėja 
apdovanota aukščiausiu Pran-
cūzijos civiliniu apdovanojimu 
– Garbės legionieriaus ordinu. Jį 
atlikėja gavo už pasiekimus mu-
zikos srityje ir visuomeniniame 
gyvenime.
Simonas KUPRYS

Napoleono Bonaparto 
steigtas apdovanojimas

Visame pasaulyje žinoma Ceza-
ria Evora šiemet apdovanota iškil-
mingoje ceremonijoje Paryžiuje. 
Ordin  dainininkei teik  Pranc zi-
jos kult ros ministr  Kristina Alba-
nel (Christine Albanel).

Garb s legionieriaus ordinas – tai 
aukš iausias Pranc zijos apdovanoji-
mas, teikiamas civiliams gyventojams, 
1802-aisiais j steig  imperatorius 
Napoleonas Bonapartas. Per kelis 
šimtus met  šiuo medaliu apdovano-
ti labiausiai Pranc zijai ir visam pasau-
liui nusipeln  asmenys. Pranc zijos 
garb s legionieriais tituluoti: JAV pre-
zidentas Dvaitas Eizenhaueris 
(Dwight D. Eisenhower), japon  kino 
režisierius Akira Kurosava (Akira Ku-
rosawa), JAV kino žvaigžd  Klintas 
Istvudas (Clint Eastwood), Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas ir 
daug kit  iškiliausi  meno, politikos 
bei mokslo atstov .

Gars ja ne tik dainomis, bet 
ir labdara

Cezaria Evora dainuoja mornas 
– tradicines savo gimtin s dainas, 
kuriose  visum  darniai susilieja Va-
kar  Afrikos ritmai, brazil  melodi-
jos, portugal  fadai ir angl  j reivi
dainos. Mornos atliekamos gitara, 

fortepijonu, smuiku ir altu. Pirm j
savo album , pavadint  „La Diva 
Aux Pieds Nus“ (liet. „Basakoj  dei-
v “), Cezaria Evora Pranc zijoje iš-
leido 1988 metais, b dama 47-eri .
Vos debiutavusi egzotiškoji atlik ja
peln  Europos muzikos kritik  sim-
patijas, o su tre iuoju darbu „Mar 
Azul“ (liet. „Žydra j ra“), išleistu 

savo penkiasdešimtme io proga, pa-
kilo  pasaulio muzikos žvaigždži
Olimp . Žaibiškai išgars jusi daini-
nink  didžiojo pripažinimo sulauk
2003 metais, kai jos albumas 
„Voz´DAmor“ (liet. „Meil s bal-
sas“) buvo vertintas prestižiniu 
„Grammy“ apdovanojimu. Unikaliu 
balso tembru dainuojanti atlik ja ži-

niasklaidos dar vadinama „Juod ja
Edita Piaf“.

Pranc zijoje portugal  ir kreol
kraujo turinti Cezaria Evora yra 
ypa  populiari, ta iau aukš iausias 
šios šalies apdovanojimas daini-
ninkei suteiktas ne tik už muziki-
nius nuopelnus. Visame pasaulyje 
garsi daininink  b dama vos sep-

tyneri  neteko t vo ir užaugo vai-
k  namuose, kur ir gavo pirm sias 
muzikos pamokas, tod l dabar už-
siima labdaringa veikla. Kur bekon-
certuot  – t kstantin ms minioms 
milžiniškose filharmonijose ar nedi-
deliame bare – scenoje garsioji Ce-
zaria Evora visuomet pasirodo basa. 
Taip ji deklaruoja savo solidarum
skurde gyvenan ioms motinoms ir 
vaikams. D l originalaus sceninio 
vaizdžio Cezari  Evor  gerb jai 

pramin  „basakoje deive“.

Lapkri io 25 dien  Cezaria 
Evora dainuos Vilniuje 

Iš Žaliojo Iškyšulio sal  kilusi Ce-
zaria Evora yra viena žymiausi  ši
dien  vokalin s muzikos atlik j . 68-
eri  daininink  nuolat koncertuoja di-
džiausiose metropoli  arenose ir 
atokiausiuose pasaulio kampeliuose, 
o jos albumai nuolat sulaukia ger  kri-
tik  vertinim  ir pelno prestižinius 
prizus. Daininink  yra išleidusi 10 stu-
dijini  album , naujausias – „Roga-
mar“ (liet. „Malda j rai“) – pasirod
prieš trejus metus. Cezarijos Evoros 
k ryba yra vertinta net 6 „Grammy“ 
statul l mis, „World Music“ ir daugy-
be kit  apdovanojim .

Lapkri io 25 d. Vilniuje, „Ute-
nos pramog  arenoje“, Cezaria 
Evora surengs vienintel  pasiro-
dym  m s  šalyje. Bilietus  ren-
gin  jau galima sigyti visose 
BILIETAI LT kasose ir internetu. 
Cezarijos Evoros koncert  Lietu-
voje organizuoja Ryt  ir Vidurio 
Europoje pirmaujanti koncertin
agent ra „Makroconcert“.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Cezarijai Evorai įteiktas Garbės legionieriaus ordinas – tai 
aukščiausias Prancūzijos apdovanojimas – teikiamas 

civiliams gyventojams. Šiuo  imperatoriaus Napoleono 
Bonaparto įsteigtu ordinu apdovanojami tik labiausiai 

Prancūzijai ir visam pasauliui nusipelnę asmenys

Iš Žaliojo Iškyšulio salų 
kilusi Cezaria Evora yra 
viena žymiausių šių 
dienų vokalinės muzikos 
atlikėjų. Lapkričio 25 
dieną ji surengs vienintelį 
koncertą Vilniuje

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 3 d.24 Scena  www.makroconcert.lt

 Simonas KUPRYS

Verka Serdiu ka: „Lietuvoje 
pasilinksminsiu ir skleisiu 
pozityvias emocijas!“

A. Danilko kol kas neatskleidžia, 
koki  program  parodys koncertuo-
damas Lietuvoje, ta iau prižad jo,
kad tai bus visiškai naujas ir dar ne-
matytas muzikinis-humoristinis 
šou. Komikas bei dainininkas taip 
pat pažad jo, kad m s  šalyje vyk-

sian iuose renginiuose tikrai ne-
tr ks ger  emocij  bei subtilaus 
rusiško humoro.

„Šiais laikais estradoje labai pa-
sigendu subtilaus ir prasmingo hu-
moro. Jei sek iau kai kuri  ypa
populiari  koleg  pavyzdžiu, nesi-
vargin iau rengdamas koncertines 
programas. Scenoje užtekt  pasta-
tyti kokias nors visiškai kvailas de-
koracijas, pavyzdžiui, milžinišk
unitaz  ir dalyti autografus, pasira-
šytus ant tualetinio popieriaus. Tai 

ne mano kelias. Ruošdamas naujau-
sius numerius galvoju apie savo ži -
rovus, noriu jiems padovanoti 
kokybišk  vaidinim , kuris b t  pras-
mingas ir ilgam išlikt  atmintyje“, 
– apie ruošiamus šou pasakojo Ver-
kos Serdiu kos pseudonimu prisista-
tantis aktorius Andrejus Danilko. 
„Žinoma, sutinku, jog mano pasiro-
dymuose visuomet labai daug ki o ir 
grotesko, ta iau visi šie blizgu iai pa-
deda sukurti šventin  nuotaik , o 
nuo virtin s r pes i  pavargusiems 

Lietuvoje – „pasaulinė“ naujosios Verkos Serdiučkos programos premjera
ži rovams suteikia kelias valandas 
ner pestingo poilsio. Tokia yra Ver-
kos misija – pasilinksminti pa iai ir 
skleisti pozityvias emocijas visiems 
aplinkui.“

Daina apie 
„Dolce & Gabanna“ ir duetas 
su Borisu Moisejevu

Šiuo metu Rusijoje sklando gan-
dai, kad vos prieš metus išleidusi 
album  „DoReMi DoReDo“, Verka 
Serdiu ka ir v l užsidar raš  stu-
dijoje. Visas su naujausia k ryba su-
sijusias detales kruopš iai slepiantis 
atlik jas nepaneig  ši  gand , bet 
neatskleidžia, kokios dainos pateks 
 nauj j  rinkin .

Ištikimiausi Verkos Serdiu kos 
gerb jai jau sp jo vertinti kelis nau-
jausius skandalingojo atlik jo k ri-
nius. Keliuose koncertuose Verka 
pristat  ypa  didelio ži rov  palai-
kymo sulaukusi  dain  „Dolce & 
Gabanna“, o duetu su Borisu Moi-
sejevu atliko dar niekad negird t
komišk  balad  „Bokal Liubvi“ (liet. 
„Meil s bokalas“). Kol kas neaišku, 
ar šie k riniai pateks  nauj j  atli-
k jo album , ta iau jau visai netru-
kus tur t vykti j  premjera 
Ukrainos radijo sto i  eteriuose. 
Dabar Rusijoje spar iai populiar ja
kitas Verkos b simasis hitas – per-

dirbta kultin  Irinos Alegrovos dai-
na „Vsie my baby stervy“ (liet. 
„Visos mes bobos kekš s“). J  tei-
giamai vertino ir pati k rinio auto-
r , garsi Rusijos estrados atlik ja 
Irina Alegrova. 

Rusijos estrados žvaigžd  – 
Klaip doje, Kaune ir Vilniuje

Aktorius Andrejus Danilko Ver-
kos Serdiu kos personaž  kuria jau 
ilgiau nei dešimtmet . Už nuopelnus 
scenoje jam suteiktas nusipelniusio 
Ukrainos artisto vardas. Šiuo metu 
Verka Serdiu ka yra laikoma viena 
populiariausi  Ryt  Europos estra-
dos personaž , o be skandalingojo 
persireng lio Rusijoje neapsieina n
vienas didelis muzikos renginys. 
Vienoje scenoje su Verka yra daina-
v s Filipas Kirkorovas, Ala Puga io-
va, Borisas Moisejevas ir daugelis 
kit  garsiausi  šalies atlik j .

Spalio 7–9 dienomis skandalin-
giausia Rusijos estrados žvaigžd
atvyksta  Lietuv . Gero rusiško hu-
moro kupinus šou Verka Serdiu ka 
surengs Klaip doje, Kaune ir Vil-
niuje. Bilietus  renginius galima si-
gyti visose BILIETAI LT kasose. 
Verkos Serdiu kos pasirodymus 
Lietuvoje organizuoja Ryt  ir Vidu-
rio Europoje pirmaujanti koncerti-
n  agent ra „Makroconcert“.

Jau spalio pradžioje Lietuvą aplankys, ko gero, 
skandalingiausias visos Rytų Europos atlikėjas, 
antrosios vietos „Eurovizijoje“ laimėtojas Andre-
jus Danilko su savo garsiausiu personažu Verka 
Serdiučka. Net 3-juose mūsų šalies miestuose 
garsusis komikas ir dainininkas pristatys pačią 
naujausią koncertinę programą ir atliks popu-
liariausius savo hitus. Ekstravagantiškoji Verka 
Serdiučka spalio 7 d. koncertuos „Žvejų kultūros 
rūmuose“ Klaipėdoje, spalio 8 d. – Kauno spor-
to halėje ir spalio 9 d. – „Utenos pramogų are-
noje“ Vilniuje.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Verka Serdiučka savo 
gerbėjams žada, kad 
naujoje jo koncertinėje 
programoje netrūks 
teatrališkumo, o Lietuvoje 
įvyksiantys pasirodymai 
bus prasmingi ir ilgam išliks 
atmintyje
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Tango melodijos Lietuvoje – su „Grammy“ apdovanotu 
orkestru iš Argentinos „Sexteto Mayor“

Simonas KUPRYS

Humoras prieštarauja 
musulmoniškai moralei

Dagestano aukš iausi j  šventi-
k  taryba paskelb , kad  Lietuv  at-
vykstan i  „Novyje Ruskie Babki“ 
ir kai kuri  kit  populiari  Rusijos 
atlik j  pasirodymai prieštarauja mu-
sulmoniškai moralei. „Atminkite, 
kad dagestanie iai j s  k ryb  su-
pranta ne kaip men , bet kaip išš k
didžiausioms vertyb ms ar net as-
menin žeidim , musulmoniškos 
garb s bei orumo paniekinim “, – 
teigiama Dagestano valdžios išpla-
tintame pranešime.

Be scenoje moterimis persiren-
gin jan i  vyr , humoro dueto „No-
vyje Ruskie Babki“,  Dagestane 
nepageidaujam  atlik j  s raš  pa-
teko: šiemet  Lietuv  atvykstanti 
Verka Serdiu ka, Borisas Moiseje-
vas, Filipas Kirkorovas, mergin
grup s „Via Gra“, „t.A.T.u.“ bei ne-
mažai kit  ryškiausi  rus  estrados 
žvaigždži . Uždrausti ši  atlik j
pasirodymus svarstoma ir kitose 
musulmoniško regiono valstyb se 
– jose Rusijos estrada yra pakanka-
mai populiari. Patys „Novyje Ruskie 

„Novyje Ruskie Babki“ negalės koncertuoti musulmonams
Babki“ komikai toki  draudim  ne-
bijo. Jie koncertuoja su garsiausiais 
Rusijos estrados atlik jais, yra nuo-
lat kvie iami  prabangiausius priva-
ius vakar lius, kur už vienintel

pasirodym  duetui mokama iki 25 
t kst. JAV doleri . Šiuo metu „No-
vyje Ruskie Babki” yra ypa  popu-
liar s Rusijoje ir kitose Ryt
Europos valstyb se, taip pat ypa
dažnai koncertuoja didžiuosiuose 
Vokietijos miestuose. 

Nauj  program  pristatys 
Vilniuje ir Klaip doje

Lietuvos ži rovams puikiai paž s-
tami „Novyje Ruskie Babki“ m s
šalyje surengs net du šou. Papild s
program   šiandienines aktualijas aš-
triai pašiepian iais anekdotais komik
duetas lapkri io 24 dien  pasirodys 
Vilniuje, „Utenos pramog  arenoje“, 
o lapkri io 25 dien  Klaip doje, Žvej
kult ros r muose.  

Bilietus  renginius jau dabar ga-
lima sigyti visose BILIETAI LT ka-
sose ir internetu. „Novyje Ruskie 
Babki“ pasirodymus Lietuvoje or-
ganizuoja pirmaujanti Ryt  ir Vidu-
rio Europoje koncertin  agent ra 
„Makroconcert“.

Lapkričio 24-25 dieną net 2 pasirodymus Lietuvoje surengs garsus rusų komikų duetas „Novyje Ruskie Babki“. 
Jie yra vieni populiariausių ir brangiausiai apmokamų Rusijos komikų, nuolatos gastroliuojantys ne tik Rytų, 
bet ir Vakarų Europos šalyse. Tačiau panašu, kad nuo šiol „Novyje Ruskie Babki“ pasirodymų nebegalės išvysti 
kai kurių buvusių Tarybų Sąjungos musulmoniškų valstybių žiūrovai. Sparčiai regione populiarėjantys atlikėjai 
uždrausti Dagestane, panašių veiksmų ketina imtis ir kitų regiono šalių vyriausybės.

Organizatorių nuotr.

Simonas KUPRYS

Už pasiekimus muzikoje 
apdovanotas „Grammy“

„Tango Pasion“ pasirodymo me-
tu ži rovai gal s pasim gauti net tik 
geriausi  tango meistr  šokiais, bet 
ir autentiškomis argentinietiškomis 
melodijomis. Vienas svarbiausi  „Ul-
timo Tango“ šou akcent  – viso 
spektaklio metu skambanti gyva mu-
zika.  Lietuv  specialiai renginiui iš 
Argentinos atvyksiantis orkestras 
„Sexteto Mayor“ ži rovams atliks 
geriausias vis  laik  tango melodijas: 
Karloso Gardelio (Carlos Gardel), 
Astoro Piacolos (Astor Piazzolla) ir 
kit  klasikini  bei šiandienos kom-
pozitori  k rinius. Už savo pasieki-
mus muzikoje 2003-aisiais „Sexteto 
Mayor“ apdovanotas Lotyn  Ameri-
kos „Grammy“ statul le.

Unikaliomis muzikin mis inter-
pretacijomis visame pasaulyje gars -
jantis orkestras groja labiausiai tango 
charakter  atspindin iais instrumen-
tais - smuiku, pianinu, bosu, violon-
ele. „Sexteto Mayor“ vadovauja 

bandeono (iš Vokietijos kilusi akor-
deono atmaina – senovinis instru-
mentas, kuriuo dažnai atliekamos 
pagrindin s tango k rini  partijos) 
meistras Luiz Stazo. Jis laikomas vie-
nu paskutini j  bandeono virtuoz
pasaulyje.

Pasaul  sužav j s šokio 
spektaklis – Vilniuje

Pirmuosius pasirodymus suren-
g  „Brodv jaus“ scenose, „Tango 
Pasion“ šok jai koncertuoja visame 
pasaulyje, o j  pasirodymus nuolat 
lydi susižav jusios publikos ovacijos 

Jau spalio 29 dieną vienintelį pa-
sirodymą Vilniuje surengs visame 
pasaulyje garsi argentinietiško 
tango trupė „Tango Pasion“. Mū-
sų žiūrovai turės galimybę išvysti 
pasaulinį pripažinimą pelniusį 
šokio spektaklį „Ultimo Tango“. 
Renginio metu šokėjams gyvai 
akompanuos specialiai į Lietuvą 
iš Argentinos atvyksiantis orkes-
tras „Sexteto Mayor“.

ir ypa  teigiami kritik vertinimai. 
Su „Ultimo Tango“ spektakliu 
„Tango Pasion“ trup  aplank  Niu-
jork , London , Paryži , Ciurich ,
Berlyn  ir netgi tolim j  Šanchaj ,
o dabar, atnaujin  program , toliau 
t sia gastroles Europoje. Spal   gar-

sieji „Tango Pasion“ šok jai pirm
kart  m s  šalyje parodys tango 
šokio spektakl  „Ultimo Tango“. 
Šis šou buvo pristatytas daugelyje 
pasaulio šali , kur sulauk  milži-
niškos s km s. Paryžiuje demons-
truoto „Tango Pasion“ šokio ir 

muzikos spektaklio „Ultimo Tan-
go“ paži r ti susirinko daugiau nei 
25 t kst. ži rov .

Spalio 29 dien  Kongres
r m  sal je, Vilniuje, „Tango 
Pasion“ surengs vienintel  pasi-
rodym  Lietuvoje. Bilietus 

rengin  jau dabar galima sigyti
visose BILIETAI LT kasose ir 
internetu. „Tango Pasion“ pasi-
rodym  Lietuvoje organizuoja 
Ryt  ir Vidurio Europoje pir-
maujanti koncertin  agent ra 
„Makroconcert“.

Organizatorių nuotr.
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Mindaugas Stasiulis kol kas striptizo nešoksLNK studijoje, humoro šou „Nr.1“ 
filmavime, žiniasklaidos tikrai ne-
trūko, tačiau iki šiol toli gražu ne 
visi žino, kodėl Juozas Gaižauskas 
ir Darius Petkevičius atskubėjo pas 
Mindaugą Stasiulį į grimo kambarį 
ir kodėl tarp jų gerą pusvalandį vyko 
intensyvios derybos.  Prie diskusijos 
prisijungė ir M-1 radijo laidų vedė-
jas Gintas Vaičikauskas, „ereliai“ Sa-
kalas Uždavinys ir Vytautas Rašimas. 

Vilma ALIŠAUSKAITĖ

M. Stasiul  kalbina šokti 
striptiz

„Striptizo ereliai“ atskleidžia, kad 
planuoja pristatyti kultin s komedijos 
t sin . Šiuo metu vienintelis dalykas, 
kurio jie neslepia, yra tai, kad jie taps 
kitokios profesijos atstovais. Aktoriai, 
paklausti apie k  kalb jo su Mindaugu 
Stasiuliu, m slingai tarstel jo, kad su 
juo buvo aptariamos bendradarbiavi-
mo galimyb s. Ar jie si l  M. Stasiu-
liui prisijungti prie „Striptizo ereli “
ir sušokti viliotin , vyrai neprasitar .

„Mindaugas, Aistis ir visas M-1 ko-
lektyvas yra labai k rybingi žmon s. 
Manau, kad mes tikrai gal tume su-
kurti bendr  projekt , ta iau apie tai, 
koks jis bus, kalb ti dar anksti“, – pa-
sakojo aktorius Darius Petkevi ius. 

„Kol kas su „ereliais“ nusprend -
me nešokti striptizo prieš žurnalistus 
ir neapnuoginti savo paslap i . Galiu 
pasakyti tik tiek, kad m s  naujasis 
susitarimas stebins ne mažiau nei 
spektaklio „Striptizo ereliai“ kulmina-
cija“, –  derybas pakomentavo radijo 
laid  ved jas Mindaugas Stasiulis. 

Sakalas Uždavinys ir 
Mindaugas sukirto rankomis

Kad ir kaip nenoriai aktoriai pa-
sakoja apie vykusias derybas, foto-
kameros sp jo užfiksuoti, kad 
pokalbiui einant  pabaig  Sakalas 
Uždavinys ir Mindaugas Stasiulis su-
kirto rankomis, taip patvirtindami 
vykus  susitarim . Nei D. Vai ikaus-
kas, nei Mindaugas Stasiulis vykusio 
pokalbio daugiau nekomentuoja, ta-
iau neneigia fakto, kad planuoja ben-

dradarbiauti su „Striptizo ereliais“. 
Fotoreportaž , deja, teko nutrauk-

ti, nes D. Petkevi ius, išvyd s fotogra-
f , papraš  daugiau nefotografuoti ir 
savo pe iais uždeng  visus diskusijos 
dalyvius. Visi atsakymai: si l  „ere-
liai“ Mindaugui sušokti striptiz  ar ne, 
o  gal atvirkš iai – aktoriams pranešus 
apie planus keisti profesij ,  M-1 ra-
dij  juos pakviet  M. Stasiulis, liko už 
Dariaus Petkevi iaus pe i .

Rūtos Kuzmaitės nuotr.

Filmavimo pertraukos 
metu D. Petkevičius ir 
J.Gaižauskas derybas

su M. Stasiuliu pradėjo 
grimo kambaryje

Kokias bendradarbiavimo 
galimybes svarstė 

M. Stasiulis ir J. Gaižauskas, kol
kas nė vienas jų neatskleidžia

M-1 komanda M. Stasiulis ir G. Vaičikauskas
bei “Striptizo erelių” trupė: D. Petkevičius, 
J. Gaižauskas, S. Uždavinys ir
V. Rašimas koridoriaus gale, toliau nuo 
žiniasklaidos, tarpusavyje
diskutavo ilgiau nei pusvalandį

Kokias “erelių” mintis užsirašė 
G. Vaičikauskas?

M. Stasiulis ir S. Uždavinys slaptą 
susitarimą patvirtino rankų
sukirtimu 

Fotografę pamatęs Darius 
Petkevičius, pečiais uždengė 
vykusią diskusiją ir
paprašė daugiau 
nebefotografuoti
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Su “Laisvalaikio” kortele darbo dienomis į 
“Forum Cinemas Akropolis”, “Forum Cinemas 

Vingis” ir “Forum Cinemas Kaunas” 
kino teatrus bilieto su nuolaida kaina  

15Lt
Nuolaida 1 bilietui
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Ketvirtasis filmas “Galutinis tiks-
las” sugr žta  kino teatrus. Š  kart
trima io kino technologijos režisie-
rius Deividas R.Elisas (David R.El-

Rugs jo pabaigoje kino teatrus pa-
sieks “Vaško nam ” režisieriaus Chau-
m s Kol -Seros (Jaume Collet-Serra) 
psichologinis siaubo trileris “Našlait ”.

 “Galutinis tikslas 

 “Vaško namų”  
Įsivaikintoji angeliškos 
išvaizdos Estera (Izabelė 
Furman) yra visai ne tokia, 
kokia dedasi 

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Našlait ” - kino teatruose 
nuo rugs jo 25 d.

Psichologinis siaubo trileris. JAV, 
Kanada, Vokietija, Pranc zija

Režisierius Jaume Collet-Serra
Vaidina: Vera Farmiga, Isabelle 

Fuhrman, Peter Sarsgaard ir kiti

Siaubo filme mirtis medžioja 
savo aukas visur - net 
žmonių pilname kino teatre 

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Galutinis tikslas 4” - jau 
rodomas kino teatruose

Spec. efekt  siaubo trileris. JAV
Režisierius David R.Ellis

Vaidina: Krista Allen, Nick Zano, 
Mykleti Williamson ir kiti

Tarp filmo aktori  išvysime ir Ver
Farmig  (Vera Farmiga), vaidinusi
filmuose “Šalis, kurios niekada nebu-
vo”, “Berniukas dryžuota pižama”, o 
demoniškosios Esteros personaž
puikiai perteik  jauna aktor  Izabel
Furman (Isabelle Fuhrman).

Šokiruojan io ir intriguojan io psi-
chologinio trilerio centre - planuoto 
vaikelio netekusi šeima, kuri sivaiki-
na kiek vyresn  mergait . Be t v
užaugusi Estera tik iš pradži  elgiasi 
gražiai, nuoširdžiai ir draugiškai, kol 

pradeda demonstruoti demonišk
charakter , gimt  sugeb jim  mani-
puliuoti r pestingais vyresniaisiais ir 
apsimetin ti nekalta mot s nem gs-
tama dukrele. Angeliškoji mergait
yra visai ne tokia, kokia atrodo iš pir-
mo žvilgsnio. vaikintoji turi tamsi
paslap i . Filmo siužetas painus ir 
bauginantis. Kulminaciniu momentu 
režisierius nustebina netik ta stai-
gmena ir padaro staig  pos k , kuris 
smarkiai pašiurpina ži rovus.

“Gars  pasaulio raš ” inf. 

Su “Laisvalaikio” kortele savaitgaliais ir švenčių 
dienomis į “Forum Cinemas Akropolis”, 

“Forum Cinemas Vingis” ir “Forum Cinemas 
Kaunas” kino teatrus bilieto su nuolaida kaina

17Lt
Nuolaida 1 bilietui

Su “Laisvalaikio” 
kortele į kino centrus 
“Cinamon” bilieto su 

nuolaida kaina

13Lt
Nuolaida 2 bilietams
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4”: kirtikliai atskrieja iš ekrano

režisierius pristato “Našlaitę”

lis) mirt  leis pajusti visai iš arti.
3D technologijos filmo k r jams su-

teik  daugiau galimybi  sukurti šiurpi
atmosfer  ir sud lioti trasoje netradici-
nio žiaurumo stoteles, kai negailestin-
goji mirtis pasitinka nelaimingas aukas 
netik iausiose situacijose grožio salo-
ne, automobili  plovykloje, atvirame 
lauko baseine, remonto dirbtuv se ir 
net kino teatro sal je, kur rodomas siau-
bo filmas. J s ži rite  ekran  ir miršta-
te minkštoje k d je. Pati geriausia ir 
efektingiausia atrakcija už 24 Lt.

Šiurpiame trileryje visagal  mirtis 
vejasi pab gusius lenktynininkus, ku-
rie atsitiktinai išsigelb jo nuo supla-
nuotos kelion s Anapilin. Košmariš-
koje vizijoje siaubingos avarijos žiedi-
ni  lenktyni  trasoje pasekmes pama-
t s jaunuolis išsiveda draugus ir kelis 
atsitiktinius nepaž stamuosius iš tri-
b nos. Po keli  akimirk  ten siš lsta
daugyb  auk  pasiglemžianti mirtis. 
Filmo herojai per stebukl  išvengia 
likimo išdaigos, bet tik neilgam.

“Gars  pasaulio raš ” inf.
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Su aktoriais kalb josi Ingrida 
Ba elyt

- Papasakokite, kokia Anže-
lika kaip choreograf ?

Leonardas: Jos aura tokia, kad no-
risi save suvaldyti ir b ti paklusniam, 
bet ji n ra tokia griežta, kad bijotum. 
Pasitikiu ja, klausau choreografini  nu-
rodym  100 procent , bet ji uždega 
žali  švies  ir improvizuoti. Dar ji mo-
ko mus b ti praktiškais, nev luoti, 
laikytis disciplinos. Ties  sakant, visi 
mes tur jome slapt  nekalt  nor
dirbti su A.Cholina, lygiai kaip ir su 
O.Koršunovu ar E.Nekrošiumi.

Kirilas: Pirm  kart  su ja dirbu 
ir galiu pasakyti, jog ji žiebia nor
gerai atlikti darb , sukelia azart ,
žodžiu, uždega.

Tadas: Anželika labai reikli, ir 
tas man patinka, nes taip pradedi 

daugiau reikalauti iš sav s. Pvz., iš 
pradži  prieš repeticijas net neap-
šildavau, dabar stengiuosi kaskart 
tai daryti.

Audrius: Ji yra kategoriška, k -
rybiška, domi. Nepasaky iau, kad 
griežta, daugiau - reikli. Ji yra savo 
srities profesional .

Mantas: Dar b damas studentu 
matydavau Anželikos k rinius. Ga-
lima sakyti, išmaldavau j  paimti 
mane šokti, nes prieidavau prie jos, 
kur tik susitikdavau, ir sakydavau 
- “noriu šokti”. (Juokiasi.) Dabar la-
bai džiaugiuosi šia galimybe. Anže-
lika yra labai jautri asmenyb , bet 
kaip choreograf  - labai reikli. Tiesa, 
mums, aktoriams, ji leidžia daugiau 
improvizuoti nei balerinoms, nes fi-
ziškai nesame taip prisitaikantys. 

- Kaip sekasi šokti su žavio-
siomis balerinomis?

Mantas: Su balerinomis puikiai 
sutariame. Jos yra savo srities pro-
fesional s, bet labai šiltos, žmoniš-
kos, nestokoja ir humoro jausmo. 
Judesiai kartais susiderina, kartais 
išsiderina. (Juokiasi.) Kartais atro-
do, kad galiu nepataikyti  ritm , ta-
iau nesutrinku, nes jau pradedu 

suprasti choreografin  tekst .
Tadas: Šokti su balerinomis la-

bai domu. Seniau, ži r damas kit
šok , matydavau, kad tarp partneri
nieko nevyksta, tr kdavo ryšio, vi-
daus. Juk svarbu ne judesi  sud -
tingumas, o tai, kas yra viduje. To 
mus moko Anželika, be to, ir bale-

rinos yra labai jautrios. Besilygiuo-
jant  jas, did ja reiklumas sau. Ka-
dangi niekad nešoksiu kaip tikras 
baleto šok jas, stengiuosi judes  už-
pildyti savimi, vidumi, jausmu.

Kirilas: Poroje susiderinti man 
n ra sunku. Malonumas, šokant su 
balerinomis, yra tiek fizinis judant, 
tiek estetinis žvelgiant. Jos yra jau-
trios, siklausan ios, r pestingos.

Leonardas: Jos tikrai labai darbš-
ios, stropios. Malonu matyti, kaip ba-

lerinos supranta Anželik  vos iš vie-
nos užuominos ir padaro tai, ko ji pra-
šo. Mokom s vieni iš kit , papildome 
vienas kit  savo profesijomis. Mums, 
R.Tumino mokyklos aktoriams, labai 
domus judesio pasaulis, šokis, kuo 
gyvena balerinos, Anželika. O joms 
domu, kaip išlipti iš balerinos stereo-
tipo ir pab ti organiškoms.

- Kaip jums patiems sekasi 
šokti?

Mantas: Tiek prakaito gyveni-
me dar nesu išliej s, bet tai yra sal-
dus prakaitas.

Audrius: Tai man visiškai nau-
ja patirtis. Labai domu pažinti daug 
nauj  dalyk , susijusi  su judesiu. 
Ta iau tai yra tas pats teatras, jame 
yra gyvi žmon s, o ne tik atliekamos 
choreografin s schemos. Galb t
kartais skauda kojas (juokiasi), bet 
tai, kas tau yra domu, tu darai su 
malonumu ir tai n ra sunku.

Leonardas: Špagat  kol kas dar 
neteko daryt, bet iki premjeros dar 
yra laiko, gal dar ir teks... (Juokiasi.) 

Anželika turi savo vizij , kai kurie 
pratimai galb t ir nepriimtini vyr
fiziologijai, bet choreograf  reika-
lauja, ir mes padarome. Vyksta ben-
dras darbas. Pavyzdžiui, vienam iš 
m s  nety ia išeina koks judesys, 
Anželikai patinka, ir tada visi vyrai 
turi atkartoti... (Juokiasi.)

- Anželika d l blogos pabai-
gos vadina š  spektakl  tragedija. 
O kaip manote j s?

Kirilas: Taip ir yra. Nors pats 
spektaklis iš paži ros labai links-
mas, duetai komiški, bet iš ties
mes b name kartu, vaikštome, gy-
vename šalia vienas kito, bet taip ir 
nesusitinkame iš esm s, liekame 
tokie vieniši, kokie ir gim me.

Audrius: Spektaklyje daug tra-
gikomišk  situacij , kurios gal ir at-
rodo juokingos, bet kai susim stai
apie prasm , gali prad ti byr ti aša-
ros. Daug humoro, bet daug ir žmo-
ni  nesusikalb jimo, nors, atrodo, 
kalbame ta pa ia kalba... Mes skir-
tingai suprantame moteris, o jos 
mus, d l to kyla drama.

Leonardas: Vaizduojami santy-
kiai kartais komiški, kartais lyriški. 
Kiekvienas iš m s  daro klaid , be 
j  b t  ne domu gyventi. Tokia m -
s  žmogiškoji prigimtis - klaid  yra, 
buvo ir bus. O tai, kad mes vis  gy-
venim  bandome mokytis iš savo 
klaid  ir nepasimokome, jau yra tra-
gedija... (Juokiasi.)

- Kaip jums atrodo, apie k
iš ties  yra šis spektaklis?

Tadas: Jau pats pavadinimas 
diktuoja, kad tai spektaklis apie vy-
r  ir moter  santykius. Išskir iau
tai, kas man domiausia: apie susi-
tikim , flirt , apie tai, kokia b na 
pradžia. Ji, kaip ir gyvenime, pati 
aštriausia, karš iausia, bet v liau 
pereinama  buit . Žmon s susitinka 
iš vienatv s, bet b dami kartu tam-
pa tokie vieniši, kad vyksta trage-
dija - arba reikia nutraukti santy-
kius, arba prisitaikyti. Spektaklis 
taip pat yra apie vidin  grož , apie 
trauk , ugn .

Mantas: Man atrodo, kad jis 
apie mane. Nes ži riu per savo priz-
m , patirt . Visuose spektaklio vy-
ruose, j  santykiuose su moterimis 
žvelgiu save. O kas d l moteriško-

sios linijos, tai žinoma, spektaklis 
labiausiai apie pa i  Anželik ...

Leonardas: Spektaklyje paro-
domas m s  vis  tikrasis gyveni-
mas. Kiekvienas jame gali atrasti 
atpaž stam  scen  ir pasakyti - “o, 
ir man taip buvo”... 

Audrius: Tai pasakojimas apie 
žmones, j  santykius, j  gyvenim ,
susižav jimus, simyl jimus, nusivy-
limus... Apie vis  jausm  spektr .

Kirilas: Spektaklis yra apie tra-
gišk  nesusikalb jim . ia tikt  re-
žisieriaus Vong Kar Vajaus (Wong 
Kar Wai) žodžiai, sakantys, kad kie-
kvien  dien  sutinkame t kstan ius 
žmoni , kurie gali tapti m s  gyve-
nimo dalimi, bet mus skiria 6 mili-
metrai - atstumas minioje...

OKT/Vilniaus miesto teatras be galo džiau-
giasi artėjantį 11-ąjį sezoną pradėdamas 
savo “namuose” - vis svarbesniu sostinės 
kultūrinio vyksmo ir teatro mėgėjų trau-
kos centru tampančioje Teatro arenoje.

 nauj  gyvavimo etap ženg s teatras su 
džiaugsmu praneša: vis  dešimtmet  trukusios 
klajon s po vairias Vilniaus scenas baig si.
Atsiradus nuolatinei vaidybos aikštelei ir dar 
trejiems metams pelnius garbing  Vilniaus 
miesto teatro vard , OKT pagaliau gali gy-
vendinti tai, ko taip nirtingai ir ryžtingai buvo 
siekta vis  dešimtmet : funkcionuoti kaip nor-
malus repertuarinis teatras ir džiuginti ži ro-
vus nuolat rodomais spektakliais.

Nors dar prieš pusmet  buvo iškilusi gr sm
atsisakyti daugelio publikos pam gt  spekta-
kli , pavasar vykusio OKT jubiliejinio festiva-
lio metu nuo ži rov  l žusi Teatro arena nutei-
k  itin viltingai. Tod l nauj j  sezon  OKT pra-
deda su 8 spektakliais: “Shopping and Fucking”, 
“Vasarvidžio nakties sapnu”, “Ugnies veidu”, 
“ stabi ja ir graudži ja Romeo ir Džuljetos is-
torija”, “Vaidinant auk ”, “Uždaru vakaru” ir 
naujausiais - “Hamletu” bei “D de Vania”.

OKT/Vilniaus miesto teatras visada buvo 
atviras naujov ms, savitos teatrin s kalbos 

paieškoms. Tikim s, kad naujut lait se admi-
nistracin se patalpose sikursianti kamerin
repeticij  sal  taps puikia erdve meniniams 
ieškojimams, naujoms teatrin ms iniciatyvoms. 
Jau visai netrukus ia prad s repetuoti du jau-
ni ir talentingi k r jai: Olga Generalova, pri-
statysianti spektakl  “Publika”, pagal skanda-
ling j  Peterio Henk s (Peter Handke) pjes
“Publikos išpl dimas”, ir Art ras Areima, ren-
giantis spektakl  “Prakeiktieji” pagal Aischilo 
ir Judžino O’Neilo (Eugene O’Neill) dramas.

Naują sezoną rugsėjo 
9 d. pradeda Teatro 
klubas, Kauno ir Vil-
niaus restoranuose 
pristatantis naujausią 
savo spektaklį - Inos 
Pukelytės komediją 
“Brendžio trims!”

Tai beveik dokumentin  pjes  apie tris 
drauges, kurias vaidina aktor s Ieva Ze-
lionkait , Migl  Pauliukaityt  ir Birut
Prekevi i t . Kabaretinio stiliaus spekta-
kl  Teatro klubas rugs j  rodys restoranuo-
se “St.Michel” (Vilniuje) ir “Sadut ” (Kau-
ne) ir “In Tilsit” (Kaune).

Moteriška fantazija turb t neturi ri-
b , ypa  kai kalbama apie vyr  ir moter
santykius. Tre ioji klas s draug s san-
tuoka, moteriško patrauklumo paslaptys 
ir kitos brandaus amžiaus moter  proble-
mos - ko tik neprikalbama prie brendžio 
ir kavos! “Brendžio trims!” - sušunka 
trys buvusios bendraklas s, susitikusios 
kavin je išsiaiškinti, kod l  tre i sias 
savo vestuves j  klas s draug  nuspren-
d  pakviesti jas. Ir ne šiaip sau - pamer-

g mis... O dar domiau - kas gi naujasis 
jos vyras, vestuv ms skiriantis milijon ?
sivažiavusios aiškintis, moterys sutrin-

ka, nes, pasirodo, kvietimo  vestuves n
viena neturi...

“Brendžio trims!” - jau tre iasis kau-
niškio Teatro klubo spektaklis, skirtas ma-
žoms erdv ms.

“Brendžio trims!”: rugs jo 9 ir 
23 d. “Sadut ” (Rotuš s a. 4, Kaunas), 
rugs jo 16 d. “St.Michel” (Algirdo g. 
24, Vilnius), rugs jo 24 ir spalio 8 d. 
“In Tilsit” (Vytauto pr. 32, Kaunas)

Bilietus platina “Tiketa”. 

6 milimetrai iki meilės
Su “Laisvalaikio” kortele

-15%
nuolaida 2 bilietams

Spektaklis bus rodomas:

Rugs jo 19 d. 20 val. - prem-
jera Teatro arenoje, Vilniuje

Rugs jo 23 d. 20 val. - Girs-
tu io kult ros r muose, Kaune

Spalio 10 d. 19 val. - Rus
dramos teatre

Spalio 14 d. 18 val. - J.Mil-
tinio dramos teatre, Panev žyje

Spalio 19 d. 18 val. - Šiauli
dramos teatre

Spalio 23 d. 19 val. - Žvej
kult ros r muose, Klaip doje

11-asis OKT sezonas: nauja pradžia

Scena iš spektaklio “Hamletas”
Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

-20%
nuolaida 2 bilietams

Teatro klubo premjeroje - moteriška “Logika”

Tris klasės drauges vaidinančioms 
aktorėms buvo smagu kurti šmaikščius, 

ironizuotus personažų charakterius
Remio Ščerbausko nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

-20%
nuolaida 2 bilietams

Scena iš spektaklio 
“Vyrai ir moterys”

Teatro archyvo nuotr.

A|CH teatro premjeroje “Vyrai ir 
moterys” choreografė Anželika 
Cholina vėl sujungia skirtin-
gas patirtis scenoje. Naujajame 
spektaklyje Moterų vaidmenis 
atlieka baleto artistės, o Vyrų - 
Vilniaus mažojo dramos teatro 
aktoriai: Leonardas Pobedonos-
cevas, Audrius Bružas, Mantas 
Vaitiekūnas, Tadas Gryn ir Kirilas 
Glušajevas.
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Atrodo, kvailiausia kada nors 
matyta verslo id ja internete. 
Svetain  “Yournameonatoast.
com” kvie ia paaukoti šiek tiek 
pinig  ir tavo vardas ar svetai-
n s adresas atsiras ant skrebu-
io. Tikras duonos skrebutis bus 

nufotografuotas, o nuotrauka 
kelta  svetain . O kas iš to? Ta-

vo vardas bus ant duonos skre-
bu io...

Rezultatai? Svetain  jau 
yra surinkusi 11 500 JAV dole-
ri , apie j  savo tinklaraštyje 
paraš  Setas Godinas. Nepavy-
d kite, visi pinigai pervedami 
labdarai - šiuo metu su skurdu 
kovojan iai “Oxfam-Ireland” or-
ganizacijai. Aukoti su šypsena 
tiesiog smagiau. Be to, atrodo, 
žmon s m gsta duonos skrebu-
ius - prieš penkerius metus 

skrebutis, kuriame, pasak par-
dav jo, apsireišk  Šven iausio-
ji Mergel  Marija, “eBay.com” 
nupirktas už beveik 30 000 JAV 
doleri .

Kad ir kokia gera b t  id ja, “start-up” moni  išgyvenimo tikimyb  yra mažesn  nei 10 proc. bet kurioje srityje. Vieniems pavyksta parduoti ir duonos skrebut ,
kitiems - ne. Kalbant apie Lietuv , rinka yra labai maža. Nemažai tenka bendrauti su b simais interneto verslininkais, kurie užsispyr  tvirtina, kad “pabandysime ia, o 
jau v liau eisime  didesnes rinkas”. Dažnai verslas taip niekada ir ne sisuka. Tod l sugalvojus k  nors, ko anks iau nebuvo, patartina iškart bandyti pritaikyti užsienyje.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

K r jams: vietoj išvad

Darius Bagdži nas,
“Gaumina”, verslo pl tros vadovas

Kaip užsidirbti pinig  internete? Bandym  daug, s kming  - vienetai. 
Trys netik tos id jos, kurios jau pavirto  pinigus arba išpopuliarino k r jus
pasaulyje.

El. reklama: trys netikėti interneto verslai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Tavo piniginė 
“Twitter”

www.twitpay.me 

Kaip sukurti technologij
kompanij  per savaitgal ? 32 
met  JAV programuotojas vien  sa-
vaitgal  suk r  tai, apie k  jau pa-
raš  “CNN.com”, “Time.com” ir 
“The New York Times”. “Twitpay” 
yra “start-up”, kuris leidžia perves-

ti pinig  sum  tiesiog per “Twitter” 
žinut . Pavyzdžiui, penktadienio 
vakaras - neturi gryn j , kavin
nepriima korteli , draugas užmoka 
už tave. Tereikia parašyti jam 
“Twitter” žinut  “twitpay $10 for 
a coffee” (pradžioje parašai draugo 
“Twitter” vard , pridedi žod  “twit-
pay”, tada sum , kuri  nori jam per-
vesti ir už k  - pavyzdžiui, kavos 
puodel ) ir suma bus pervesta. Pra-
d ti naudotis paslauga labai papras-
ta - tereikia b ti užsiregistravusiam 
“Twitter” ir “PayPal” svetain se.
Už kiekvien  1 JAV doler , viršijan-

t  pavedim , “Twitpay” pasiima fik-
suot  5 cent  mokest .

Rezultatai? Paslauga kontro-
versiška, kokia tik gali b ti, kai 
kalbama apie pinig  pervedim .
Finansiniai rezultatai dar neskel-
biami, bet jau šiandien vyrukas 
garsus visame pasaulyje - apie 
inovatyv  versl  paraš  didieji ži-
ni  gigantai, jis pristatytas keliose 
pasaulin se inovacij  konferenci-
jose. Akivaizdu, kad žmon ms r -
pi papras iau pervesti pinigus in-
ternetu.

Šeima, draugai, teatras, futbolas, 
televizorius, vakar liai, katinas - viso 
šito dažnai turi atsisakyti, jei dirbi re-
klamoje, iki v lumos s di biure ir ban-
dai sugalvoti “Kan  Li t ” laim sian-
i  id j . “D mesio, visi reklamos spe-

cialistai, - gr žkite  gyvenim , eikite 
ir vokite m s  id jas!” Taip pasak  du 
vyrukai iš Niujorko ir paleido svetain
“Stealourideas.com”. Si skite k rybi-

n  užduot , jie savo id jas paskelbs 
svetain je ir gal site jas... tiesiog pa-
vogti. Oficialiai ir nemokamai. 

Rezultatai? Žini  netrukus pasi-
gavo reklamos spauda ir šiandien 
vyruk  pašto d žutes pl sta reklamos 
agent r  užduotys ir pasi lymai iš vi-
so pasaulio. Prigalvoj  id j  nuo “Cha-
nel” iki Malaizijos mobili j  telefon
kompanijos, vyrukai jau dvi savaites 
“atostogauja”, tiksliau - iš jo “šiek 
tiek” užsidirbti. Neišsig skite - nuo 
rugs jo jie gr žta - ir v l gal site ne-
mokamai gauti id j , kurias, kaip jie 
patys sako, v liau galite savo vardu 
registruoti reklamos festivaliuose ar 
tiesiog pasiimti laisvadien  ir susiras-
ti mažiau varginan i  profesij .

Tavo vardas ant skrebučio
www.yournameontoast.com

Pavok mūsų idėjas!
www.stealourideas.com

Nori tapti modeliu? Tau 13-24 metai? Esi aukštesn  nei 1,70 m? 
Užsuk www.olialiamodels.lt, pildyk registracijos anket  ir galb t
tau bus suteikta galimyb silieti  išsvajot j  modeli  pasaul .
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Video dienoraš i
naujienos

Tik www.olialia.lt galite iš 
ar iau pažinti visas “Olialia” 
mergaites, sužinoti j  gyvenimo 
naujienas bei užduoti joms klau-
simus,  kuriuos atsakymus iš-
girsite video dienoraš iuose. 
Paskutinioji mergina, prista iusi
savo video dienorašt  yra viena 
“Olialia” projekto veterani  - 
Aurelija Jacenka. Kaip jai sek si 
tapti “Olialia” mergaite, kaip 
tai reagavo jos artimieji bei ko-
kia jos stulbinamos fig ros pa-
slaptis - tie klausimai labai do-
mino portalo lankytojus. Aureli-
ja pasisteng  juos atsakyti, tad 
apsilankykite www.olialia.lt ir 
visk  sužinosite. O galb t norite 
k  nors paklausti skandalingo-
sios Vaidos Kisieli t s? Šiuo 
metu ji laukia J s  klausim  ir 
netrukus taip pat rengiasi pri-
statyti video dienorašt . Juos ga-
lite užduoti www.olialia.lt.

Karšta “Olialia” dovana 
primins vasar

Paskutin mis vasaros die-
nomis www.olialia.lt pateik  la-
bai seksuali  dovan , kuri tikrai 
privers prisiminti maloniausias 
bei karš iausias vasaros akimir-
kas. Net dešimt “Olialia” mer-
gai i  prieš m nes  žav jo Pa-
lang , o mes Jums parod me 
vis  serial  “Olialia nuotykiai 
papl dimyje”. Dabar pristatome 
pa ius seksualiausius vaizdus, 
kuriuos mat  tik keli laimingie-
ji. Apsilankykite www.olialia.lt
ir ži r kite, kaip visas pulkas 
seksuali j  “Olialia” papl di-
mio siren  savo tobulus kaitu-
sius k nus band  atgaivinti po 
v siu fontanu.

SAVAITĖS MODELIS

SAVAITĖS VEIDAS TRUMPAI

Puslap  pareng  Aušra 
PRASAUSKAIT

 “Olialia Models” pristato: Eglė Skukauskaitė “Mis Šiaulių kraštas 2009”

“Jau beveik trejus metus gyvenu 
JAV. Dar prieš išvažiuodama nujau-
iau, kad man ia labai patiks, ir ne-

apsirikau. Ši šalis skirta žmogaus 
patogumui, be to, džiugina ir nuos-
tabus oras, švieži vaisiai bei daržov s
visus metus! Kada noriu ir kur tik 
noriu keliauju, dažniausiai tai b na 
Los Andželas, Holivudas, Santa Bar-
bara ar Las Vegasas. Pastar j  paž s-
tu kaip savo penkis pirštus”, - 
džiaugsmingai pasakojo Nerija,  JAV 
išvykusi pas savo mam  ir artimus 
draugus. “Be to, esu žmogus, kuris 
nestovi vietoje, noriu visko ir daug!” 
- savo išvykimo priežastis aiškino 
legendin  “Olialia” mergait .

Šiuo metu Nerija su vyru Dariu-
mi, trylikamete dukra Kotryna Ga-
briele bei aštuonme iu s numi Titu 
Klaidu gyvena Nevadoje ir tobulina 
savo nam . “Viskas tam, kad mus 

lankantiems sve iams iš Lietuvos 
b t  patogiau”, - nusišypsojo N.Pa-
ciukonien . JAV jai tenka ir labai ak-
tyviai darbuotis garsiajame “Eldora-
do” kazino, taip pat kai kuriuose Ka-
lifornijos vakar liuose Nerij  galima 
išvysti šokan i  go go, ji dirba ir mo-
deliu didžiausioje pasaulio modeli
agent roje “One Model Place”. “O 
visai neseniai paž stamas prodiuse-
ris Silkas Kocartas (Cylk Cozart) 
mane pakviet  filmuotis kino filme”, 
- domiomis galimyb mis pasidžiau-
g  Nerija.

“Svajoju rasti laiko ir atl kti  Lie-
tuv ! O tada jau pasiausime su mer-
gait mis!” - malon s prisiminimai 
apie gimt j  šal  užvald  Nerij .

“Su didele nostalgija vis dar pri-
simenu “Olialia” laikus, tai buvo labai 
linksmas ir domus mano gyvenimo 
etapas. Vakar liai, darbas televizijoje, 
fotosesijos, reklamos, vaizdo klipai 
ir, žinoma, mergait s! Dalydavom s
mus  per pus ... Tai yra vienintelis 
dalykas, kurio man taip tr ksta JAV... 
Gerai nors tiek, kad turime galimyb
bendrauti internetu, bet labai nor -
iau ir su jomis susitikti. Kur nors 

- galb t, Amerikoje, o gal ir Lietu-
voje. Kažkas man min jo, kad mano 
veid  vis dar galima išvysti “Olialia” 
picerijos valgiaraštyje - tai labai ma-
lonu. Gird jau ir kad mergai i  da-
bar žymiai daugiau - tikrai labai pa-
siilgstu šio projekto...” - nostalgiš-

ka buvo “Olialia” žvaigžd . “Juk aš 
vis dar esu 2005 m. “Vakaro žini ”
kalendoriaus mergait !” - džiaugs-
mingai pokalb  užbaig  charizmatiš-
koji Nerija.

Daugiau N.Paciukonie-
n s  nuotrauk  ieškokite 
www.olialia.lt.

Nerijai Paciukonienei Amerikoje 
labiausiai trūksta... “Olialia” mergaičių!
Apie vieną garsiausių “Olialia” 
mergaičių Neriją Paciukonienę 
prieš kelerius metus galėjote 
išgirsti vos ne kasdien, o pasta-
ruoju metu ji - kažkur pradingu-
si... Tačiau mes ją suradome ir 
viską išsiaiškinome!

gis 174 cm
Kr tin  84 cm
Liemuo 62 cm
Klubai 91 cm
Batai 38
Akys žalios
Plaukai rudi

A. Bako nuotr.(fotostudija “Ciklopas”)

“Svajonių šalyje” Nerija ne tik 
daug dirba modeliu, 
bet ir mėgaujasi 
maloniu gyvenimu



Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Duburys” (drama, Lietuva) - 4-10 d.
11.40, 15, 18, 21.15.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 4-10 d. 10.45, 13.30,
16.20, 19, 21.30.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 3 d. 10.30,
13.15, 16, 18.30, 21.15. 4-10 d. 10.30,
13.15, 16, 18.30, 20.45.

“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 3 d. 10.15, 12.30, 14.30,
17, 20. 4-10 d. 10.15, 12.30, 14.45, 17, 20.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 3 d. 11, 13.30, 16.15, 18.50, 21.30. 
4-10 d. 12.45, 15.40, 18.45, 21.45.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) - 
3 d. 12.15, 14.45, 18, 20.45. 4-10 d. 12,
14.30, 17.45, 20.30.
“Negarbingi ßunsnukiai” (karinis veiksmo
f., JAV, Vokietija) - 3 d. 10.45, 14.15,
17.30, 21. 4-10 d. 13.50, 17.30, 21.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 3 d.

11.45, 17.15. 4-10 d. 11.10, 16.45.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 3 d. 11.15, 14,
16.40, 19.15, 21.45. 4-10 d. 14.15, 20.15.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 3 d. 15, 20.30.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 3 d. 15.15, 20.15.
“Bruno” (komedija, JAV) - 3 d. 12.45, 18.15.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Duburys” (drama, Lietuva) - 4-10 d.
11.30, 14.40, 18, 18.30, 21, 21.50 (4 d.
18, 21 val. seansai nevyks; 18.30 ir 21.50
val. seansai vyks 4 d.).

“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 3 d. 23. 4-10 d. 12, 14.20,
18.20, 21.40.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 4-10 d. 11, 14, 16.40,
19.20, 22 (4 d. 14 val. seansas nevyks; 11
val. seansas vyks 5, 6 d.).
“Toska” (opera, originalo k., komp. DΩ.Pu-
çinis) - 10 d. 19.30 (tiesiogin∂ transliacija
iß Niujorko metropolitano operos).
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 3 d. 11, 14,
17.10, 20.20. 4-10 d. 11.30, 14.50, 17.15,
20.40 (4 d. 17.15 val. seansas nevyks).
“Negarbingi ßunsnukiai” (karinis veiksmo
f., JAV, Vokietija) - 3 d. 11.15, 14.30, 18,
21.15. 4-10 d. 11.45, 15, 18.15, 21.30.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 3 d. 11.30, 14.15, 16.45, 19.15, 21.50,
23.59. 4-10 d. 13.40, 16.10, 19, 21.20.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 3 d. 16, 21.20, 23.30. 4-10 d.
13.20, 15.40, 18, 20.20.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 3 d. 11, 13.30,
16.10, 18.45, 21.30, 23.50. 4-10 d. 16,
18.40, 21.15.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 4-10 d. 12.10, 14.20,
16.30 (12.10 val. seansas vyks 5, 6 d.).
“Lornos tyl∂jimas” (drama, Belgija, Italija,
PrancΔzija, Vokietija) - 3 d. 13, 15.30,
18.15, 21, 22.45. 4-10 d. 18.40.
“Èsileisk mane” (romantin∂ siaubo drama,
Ívedija) - 3 d. 18.20, 21, 23.40. 4-10 d. 21.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 3 d.
11.45, 15. 4-10 d. 12.30.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 3 d. 12, 14.20,
16.50, 19.20, 21.45, 23.55.
“Kelion∂ ^ M∂nul^” (animacinis 
nuotyki¨ f., dubliuotas lietuvißkai, Belgija,
3D) - 3 d. 12.20.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) - 
3 d. 13.20, 18.40.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 3 d. 14.45, 17.40,
20.40, 23.20.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Keista BendΩamino Batono istorija”
(fantastin∂ drama, JAV) - 3 d. 16.
“Pilietis Keinas” (drama, JAV) - 3 d. 19.
“LΔßnyn¨ milijonierius” (drama, JAV) - 
3 d. 21.15.

“PrancΔzijos 1-oji programa” (Tarptauti-
nis maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis “Tinklai”,
PrancΔzija, 2009) - 4 d. 16. 6 d. 20.
“Ívedijos film¨ programa” (Tarptautinis
maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis “Tinklai”, Íve-
dija, 2009) - 4 d. 18.30. 9 d. 21.20.
“Vokietijos 1-oji film¨ programa” (Tarp-
tautinis maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis “Tin-
klai”, Vokietija, 2009) - 4 d. 20.10.
“Lietuvos film¨ programa” (Tarptautinis
maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis “Tinklai”, Lie-
tuva, 2009) - 4 d. 21.40. 7 d. 21.20.
“Specialioji film¨ programa “Negalia -
ne kliΔtis” (Tarptautinis maΩ¨j¨ kino for-
m¨ festivalis “Tinklai”, 2009) - 5 d. 15.
“Suomijos film¨ programa” (Tarptautinis
maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis “Tinklai”,
Suomija, 2009) - 5 d. 16.50.
“Vokietijos specialioji “Interfilm” pro-
grama (Tarptautinis maΩ¨j¨ kino form¨
festivalis “Tinklai”, Vokietija, 2009) - 5 d.
18.30. 10 d. 21.
“PrancΔzijos 2-oji film¨ programa”
(Tarptautinis maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis
“Tinklai”, PrancΔzija, 2009) - 5 d. 20.20.
“Lenkijos film¨ programa” (Tarptautinis
maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis “Tinklai”, Len-
kija, 2009) - 5 d. 21.50.
“Latvijos film¨ programa” (Tarptautinis
maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis “Tinklai”, Lat-
vija, 2009) - 6 d. 15.20.
“Airijos film¨ programa” (Tarptautinis
maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis “Tinklai”, Airi-
ja, 2009) - 6 d. 16.40.
“Norvegijos film¨ programa” (Tarptauti-
nis maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis “Tinklai”,
Norvegija, 2009) - 6 d. 18.10.
“Nosferatu” (siaubo f., Vokietija) - 6 d.
21.30.
“Italißkos vedybos” (komedija, PrancΔzija,
Italija) - 7 d. 15.
“Jungtin∂s karalyst∂s film¨ programa”
(Tarptautinis maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis
“Tinklai, D.Britanija, 2009) - 7 d. 17.20.
“Delta” (drama, Vengrija, Vokietija) - 
7 d. 19.
“Serbijos film¨ programa” (Tarptautinis
maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis “Tinklai, Ser-
bija, 2009) - 9 d. 17.
“Vengrijos film¨ programa” (Tarptautinis
maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis “Tinklai,
Vengrija, 2009) - 9 d. 18.20.
“Çekijos film¨ programa” (Tarptautinis
maΩ¨j¨ kino form¨ festivalis “Tinklai, Çeki-
ja, 2009) - 9 d. 19.50.
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“Sveiki atvyk´, pone Marßale” (komedija,
Ispanija) - 10 d. 17.
“Laisvas kelias” (dokumentika, D.Britani-
ja) - 10 d. 19.

OZO KINO SALÎ
“Sveiki atvyk´, arba Paßaliniams ^∂jimas
draudΩiamas” (komedija, SSRS) - 8 d. 18.
“Keisçiau nei rojuje” (komißka drama,
JAV) - 9 d. 18.
“DraudΩiami Ωaidimai” (karin∂ drama,
JAV) - 10 d. 18.
“Rokas ir jo broliai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 11 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Duburys” (drama, Lietuva) - 4-10 d.
11.15, 14.30, 17.30, 20.30. 4, 5 d. 23.45.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo trile-
ris, JAV, 3D) - 3 d. 23.59. 4-10 d. 16.
18.45, 21.20. 4, 5 d. 23.59.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 4-10 d. 13.30, 16.20,
19.20, 22.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 3 d. 23.30. 4-10 d. 21.35. 4, 5 d. 23.30.
“Sapnas” (romantin∂ drama, Piet¨ Kor∂ja)
- 3 d. 23. 4, 5 d. 22.45.
“Pasikalb∂k su ja” (drama, Ispanija, Kito-
kio kino klubas) - 8 d. 17.30.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 3 d. 11, 14.45, 18, 21.30.
4-10 d. 11, 14.45, 18, 21.05.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 3 d. 12.30,
18.15, 21.15. 4-10 d. 10.15, 13.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 3 d. 10.45,
13.30, 16, 18.30, 20.45. 4-10 d. 11.30,
14.10, 16.40, 19.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) - 
3 d. 17.15, 19.40, 22. 4-10 d. 12.30,
18.30. 4, 5 d. 23.15.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 3 d. 11.15, 13.45, 16.15, 19, 21.45. 
4-10 d. 15.15, 17.45, 20.15 (8 d. 17.45
val. seansas nevyks).
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 3 d. 11.45,
14.30, 17.30, 20.30. 4-10 d. 15.30, 20.50.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 5-10 d. 10.45, 12.45.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 3 d.
10.30, 14. 4-10 d. 10.30.
“Kelion∂ ^ M∂nul^” (animacinis nuotyki¨
f., dubliuotas lietuvißkai, Belgija, 3D) - 
3 d. 10.15.

“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 3 d. 12, 
16.30, 21.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 3 d. 14.15, 18.45.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - iki 3 d. 15.30.

CINAMON
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 4-6 d. 22.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
4-6 d. 20. 7-10 d. 20, 22.
“Íokis hiphopo ritmu” (muzikin∂ drama,
JAV) - 4-7, 9 d. 18.30.
Eurobasket 2009 rungtyn∂s
Lietuva - Turkija (nemokamai didΩiajame
kino ekrane) - 7 d. 22.15.
Lietuva - Lenkija (nemokamai didΩiajame
kino ekrane) - 8 d. 19.15.
Lietuva - Bulgarija (nemokamai didΩiaja-
me kino ekrane) - 9 d. 22.15.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - iki 10 d. 10.45, 13.35,
16.25, 19.20, 22.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - iki 10 d. 10.40,
12.50, 15, 17.10, 19.25, 21.35.
“9-asis rajonas” (trileris, JAV) - iki 10 d.
12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 3 d.
14.45, 17.45. 4-6 d. 12.20, 15.15, 20.30.
7-9 d. 12.20, 15.15.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - iki 10 d. 11.45, 13.45,
15.45, 18.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 3 d. 20, 22.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 3 d. 12, 20.45.

KLAIPÎDA

CINAMON
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 4-6 d. 22.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo trile-
ris, JAV) - 4-10 d. 12, 14, 16, 18, 20, 22.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 4-10 d. 11.15, 13.45,
16.15, 18.45, 21.15.
Eurobasket 2009 rungtyn∂s
Lietuva - Turkija (nemokamai didΩiajame
kino ekrane) - 7 d. 22.15.
Lietuva - Lenkija (nemokamai didΩiajame
kino ekrane) - 8 d. 19.15.
Lietuva - Bulgarija (nemokamai didΩiaja-
me kino ekrane) - 9 d. 22.15.

“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - iki 10 d. 10.45, 13.35,
16.25, 19.20, 22.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 3 d. 10.40,
12.50, 15, 17.10, 19.25, 21.35. 4-10 d.
10.40, 12.50, 15, 17.10, 19.25, 21.35.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 3 d. 12.30, 14.45, 17.15, 19.30, 21.45.
4-6 d. 14.45, 17.15, 19.30. 7-10 d. 14.45,
17.15, 19.30, 21.45.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 3 d. 13.15,
15.45, 18.15, 20.45. 4-6 d. 15.45, 20.30.
7-9 d. 15.45.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) - 
3 d. 11, 18.45, 21. 4-7, 9 d. 12.15, 18.15.
8 d. 12.15.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 3 d.
14, 17. 4-10 d. 12.45.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 3 d. 11.45, 20, 22.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 3 d. 12.15, 14.30, 16.45.

ÍIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo trile-
ris, JAV, 3D) - 3 d. 20.15. 4-10 d. 13.10,
19, 21.50.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 4-10 d. 12.30, 15, 17.10, 19.20,
21.30.
“Negarbingi ßunsnukiai” (karinis veiksmo
f., JAV, Vokietija) - 3 d. 11, 14.30, 18,
21.20. 4-10 d. 11.10, 14.40, 18, 21.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., JAV,
dubliuotas lietuvißkai, 3D) - 3 d. 10.45, 14,
17.15, 20.15. 4-10 d. 10.15, 15.50.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., JAV,
dubliuotas lietuvißkai) - 3 d. 10.20, 13,
15.30, 18.20, 20.45. 4-10 d. 11.20, 13.45,
16.10, 18.50.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 3 d. 11.20, 13.40, 16.10, 18.40, 21. 
4-10 d. 15.15, 18.20, 20.45.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 3 d. 21.40. 4-10 d.
21.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 3 d. 12, 14.15, 16.30. 
4-10 d. 12.05.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 3 d. 18.55.

Teatras
VILNIUS

Vilniaus maΩasis 
teatras

9, 10 d. 18.30 val. - Andriaus Ûebrausko
improvizacijos mokykla pristato improvi-
zacij¨ ßou “Kitas kampas”.

Rus¨ dramos 
teatras

5 d. 12 val. - J.Íçiuckio “Trys parßiukai”.
ReΩ. J.Íçiuckis.
6 d. 12 val. - J.Íçiuckio “Raudonkepurai-
t∂”. ReΩ. J.Íçiuckis.
8 d. 12 val. - S.Prokofjevos, G.Sapgiro
“Batuotas katinas”. ReΩ. J.Popovas.
9 d. 12 val. - S.Marßako “Kat∂s namai”.
ReΩ. A.Uteganovas (Sankt Peterburgas).
10 d. 12 val. - J.Ívarco “Pelen∂”. 
ReΩ. J.Popovas.

Vilniaus teatras “L∂l∂”
DidΩioji sal∂

6 d. 12 val. - S.Siudikos “Trys parßiukai”.
ReΩ. A.Mikutis, dail. A.BagoçiΔnait∂,
komp. O.Ditkovskis.

MaΩoji sal∂
5 d. 12 ir 14 val. - “Pasaka apie v∂Ωliukå”.
Û.Gryvos knygel∂s motyvais. ReΩ. ir dail.
A.Mikutis, komp. A.Jegeleviçius.
6 d. 14 val. - K.Ksato “Senel∂s pasaka”.
ReΩ. K.Ksato, dail. J.Skuratova, komp.
T.Rosz.

Raganiuk∂s teatras
5 d. 12 val. - “Princes∂ ir Nykßtukas”.
ReΩ. R.UrbonaviçiΔt∂.
5 d. 13 val. - “Geriausias ßuo Ferdis”.
ReΩ. K.Grabnickien∂.
6 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis “Pino-
kis”. ReΩ. R.UrbonaviçiΔt∂.
6 d. 13 val. - “Dråsioji Pupul∂”. Vienos
dalies spektaklis vaikams nuo 3 met¨.
ReΩ. R.UrbonaviçiΔt∂.

“Domino” teatras
4 d. 19 val. - “Laukin∂ moteris”. 
ReΩ. K.Smoriginas.
10 d. 19 val. - Premjera! “Mano Ωmonos
vyras”. ReΩ. K.Smoriginas.

OKT/Vilniaus miesto 
teatras

4 d. 19 val. Teatro arenoje (Olimpieçi¨
g.3) - V.Íekspyro “Hamletas”. 
ReΩ. O.Korßunovas.
5 d. 19 val. Teatro arenoje (Olimpieçi¨
g.3) - V.Íekspyro “VasarvydΩio nakties
sapnas”. ReΩ. O.Korßunovas.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
3 d. 19 val. MaΩojoje scenoje - J.Smuulo
“Sveçiuose pas pulkininko naßl´”. Spektak-
lis skirtas aktor∂s Mil∂s Íablauskait∂s 
65-ojo gimtadienio proga. ReΩ. D.Juronyt∂.
4 d. 18 val. Ilgojoje sal∂je - B.Srlbjanoviç
“Sk∂riai”. ReΩ. R.AtkoçiΔnas.
5 d. 19 val. MaΩojoje scenoje - M.von
Majenburgo “Bjaurusis”. ReΩ. V.Mali-
nauskas.
6 d. 15 val. Tavernos sal∂je - J.Smuulo
“Sveçiuose pas pulkininko naßl´”. 
ReΩ. D.Juronyt∂.
6 d. 19 val. MaΩojoje scenoje - E.E.Ímito
“SmulkΔs vedybiniai nusikaltimai”. 
ReΩ. R.Banionis.
10 d. 18 val. Ilgojoje sal∂je - B.M.Kolteso
“Sugr^Ωimas ^ dykumå”. ReΩ. A.Areima.

ÍIAULIAI

Íiauli¨ dramos teatras
5 d. 18 val. - G.Solovskio “Skiriama prin-
cesei”. Dviej¨ dali¨ pasaka vaikams. 
ReΩ. J.Javaitis. Spektaklis skiriamas akto-
r∂s Linos Bocyt∂s jubiliejui.
8 d. 18 val. - M.Gavrano “Mano Ωmonos
vyras”. ReΩ. K.Smoriginas (“Domino” 
teatras).
9 d. 18 val. - S.Parulskio “Vilnius - 
Dakaras”. ReΩ. K.Smoriginas (“Domino” 
teatras).

Íiauli¨ kultΔros centras
4 d. 18 val. - Miuziklas “ParyΩiaus katedra”.

PANEVÎÛYS

Panev∂Ωio l∂li¨ veΩimo 
teatras

3 d. 18 val. - L∂li¨ teatro festivalio “Laga-
minas 9” atidarymas. “Çigonai”. ReΩ. V.Bu-
gajevas. L∂li¨ teatras “Ravlyk” (Ukraina).
4 d. 11 val. - “Mano pasakos”. ReΩ.
A.M.Ílemer. Íeß∂lini¨ l∂li¨ teatras (Vo-
kietija).
4 d. 15 val. - “Sesuo Elenyt∂ ir broliukas
Joniukas”. ReΩ. I.Çabanovas. Naujasis
Maskvos l∂li¨ teatras (Rusija).
4 d. 19 val. - “Pilipka ir ragana”. 
ReΩ. E.Pliutova. Gardino apskrities l∂li¨
teatras (Baltarusija).
4 d. 21 val. - “Stalelis, oΩkel∂ ir klaband∂-
liai”. ReΩ. A.Markuckis. Panev∂Ωio l∂li¨
veΩimo teatras (Lietuva).

Redakcija uΩ repertuaro 
pakeitimus neatsako
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Jean-Paul Sartre

ÍLEIKÍTULYS

“Vaga”

“Šleištulys” - pirmoji J.P. Sartre’o 
prozos knyga, laikoma egzisten-
cialistin s filosofijos Biblija. Ro-
manas parašytas absoliu ios 
laisv s siekian io individo die-
noraš io forma. Pagrindinis ro-
mano veik jas Antuanas Rokan-
tenas, met s istorijos d stytojo 
darb  koledže, nutrauk s ryšius 
su mylim ja Ani, pasiduoda 
šleikštulio jausmui, kur  jam ke-
lia absurdiška gyvenimo bepras-
myb .

Muriel Maufroy

RUMIO DUKRA

“Vaga”

“Rumio dukra” - tai subtiliai pa-
pasakotas jaunos moters dvasinis 
pabudimas, poetin  k rybiškos 
vaizduot s dovana. Pagrindin s
knygos heroj s Kimijos istorija 
trauks, sujaudins, privers susim s-

tyti. Šiandien Rumis yra laikomas 
vienu didžiausi  vis  laik  poet
mistik . Jis buvo ryški fig ra, o ne-
tradicinis jo poži ris  meil  ir šian-
dien daro milžinišk  poveik . Ta iau
apie jo gyvenim  žinoma labai ne-
daug.

Niccolo Machiavelli

VALDOVAS

“Vaga”

Niccolo Machiavelli (1469-
1527) - žymus renesanso epochos 
filosofas ir politikas. “Valdovas” - 
vienas svarbiausi  jo politini  trak-
tat , kuriame vaizduojamas sti-
prios respublikos idealas. Šiame 
k rinyje išd stytos tiesos ir m s
laikais išlieka originalios bei ver-
tingos. Su šiuo k riniu siejamas ir 
politikoje egzistuojantis suprati-
mas - makiavelizmas - valdžios sie-
kimas ir išlaikymas bet kuriomis 
priemon mis.

Sam Savage

FIRMINAS

“Vaga”

Šmaikštus ir naiviai ironiškas pa-
sakojimas apie erudito Firmino gy-
venim  viename Bostono knygyne. 
Firminas - ne žmogus, jis - roman-
tiškas, sentimentalus ir labai savi-
kritiškas žiurkinas, vienišas diene-
les leidžiantis knygyne, kur godžiai 
ryja knygas ir pavydžiai stebi žmoni
- skaitytoj , rašytoj  ir šiaip keistuo-
li  gyvenim . Knygoje atskleidžia-
mas subtilus nestandartinis jo poži -
ris  garsiausi  pasaulio rašytoj ,
aktori  k ryb  ir gyvenim .

M. Scott Peck

NEPRAMINTUOJU 

TAKU

“Vaga”

 Šis k rinys autoriui atneš  pa-
saulin  šlov . Jame aprašoma, kas 
padaro žmog  visaver iu, remiantis 
autoriaus kaip psichiatro patirtimi. 
Pirmoje knygos dalyje autorius kal-
ba apie disciplin , kuri yra emoci-
n s, dvasin s ir psichologin s svei-
katos pagrindas ir dvasin s evoliu-
cijos priemon . Antroje svarstoma 
apie meil s prigimt , paneigiami pa-
grindiniai mitai apie meil .

 “Gundytoja” (“Obsessed”)
Romantin  drama (2009), rež. Stivas Šilas (Steve Shill), JAV

Kol j s tai slepiate - esate nekaltas! Kai demaskuojate save - j s d l visko kaltas! O 
tiesa gl di kažkur per vidur . Ar verta žaisti žaidim , kuris griauna realyb ? Klestintis 
finans  vadybininkas - verslo ryklys, turintis gražuol  žmon , - staiga tampa naujos firmos 
darbuotojos ne veikiamos aistros objektu. Likimas nepaj gus atsispirti 
intriguojantiems ir audringiems vyki  pos kiams, kol tarnybinis flirtas 
perauga  pavoj  keliant  teror ! Ar manoma nusp ti pabaig , jei realy-
b  ir faktus kei ia fantazija, akla aistra, aps dimas? Filme pagrindin
moters vaidmen  suk r  žinoma daininink  - žavioji Bejons  Noulz (Be-
yonce Knowles).

“Poniut∂ kaime” (“New in the town”)
Romantin  komedija (2009), rež. Džonas Elmeris 

(Jonas Elmer), JAV
Lius  Hil, kuri  vaidina Oskaro laureat  aktor

Ren  Zelv ger (Renee Zellweger), - ambicinga ir veikli 
Majamio moteris. Labiau už brangius batelius ir nuos-
tabi  mašin  j  džiugina tik kopimas karjeros laiptais. Kart  gavusi pasi ly-
m  reorganizuoti gamykl  kažkur tolimoje Minesotoje, Lius  žino - ia jos 
didžioji galimyb  b ti paaukštintai. Ta iau ji n  nenutuokia,  kok  li n
(tiksliau,  pusn ) kiša galv ... Juk Lius  - tikras Majamio vaikas, ji pripratu-
si prie puikaus oro, puodelio espreso pakeliui  darb , kin  maisto.

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” 
kortele

-18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms

  KNYGOS

 NAUJAUSI DVD

 Kod l senberniai yra lieknesni 
už vedusius vyrus? Senberniai 
vakarais gr žta namo, pažvelgia 
šaldytuv , neranda nieko gero ir 
eina  lov . Ved  vyrai vakarais 
gr žta namo, pažvelgia  lov , ne-
mato ten nieko gero ir eina  šal-
dytuv .

 Mažoji Zuzi ant savo t vo smil-
kini  pamato pirmuosius žilus 
plaukus. “T veli, tu prad jai pely-
ti”, - išsig sta ji.

 Ant m rin s tvoros tupi du 
paukš iai. Staiga pro juos pra-
skrenda naikintuvas. Vienas sa-
ko: “Bet jis ir greitas!” Kitas: 
“Tau uodega degt , irgi taip l k-
tum”.

 Metro traukinyje berniukas 
klausia senelio: “Seneli, kod l tos 
tetos koj  nagai nudažyti tokia 
ryškiai raudona spalva?” Senelis 
atsako: “Kad niekas ant j  neuž-
mint !”

 Bigi savo draug ms: “Kit  sa-
vait  aš jau ketvirt  kart  b siu 
vedama prie altoriaus”. - “Žinai, 
keli  bažny i  gal tum ir pati si-
d m ti”.

 Gydytojas susir pin s aiškina 
pacientui: “J s privalote liautis 

gerti. J s  paskutinis kraujo m -
ginys išgaravo dar prieš man j  iš-
tiriant!”

 “Na, kaip vertinate savo nauj
gydytoj , ponia Hubert?” - “Nela-
bai juo pasitikiu. Visi jo pacientai 
yra ligoniai”.

 “Jei tai sužinot  j s  t vas, - 
sako našl  dedekl  savo viš iu-
kams, - jis ant kepimo groteli  ap-
siverst ”.

 Gražuol  Ana po apsilankymo 
pas ginekolog  skambina  poli-
klinik : “Pone daktare, ar aš pas 
jus nepalikau savo liemen l s?” 
Gydytojas apsižvalgo ir atsako: 
“Ne, ia jos n ra”. - “Atleiskite, 
daktare, tai aš grei iausiai lieme-
n l  palikau pas stomatolog ”.

 Pareig nas stebisi, kad jo ko-
lega jau prieš pietus yra darbe: 
“Maniau, kad šiandien tavo uoš-
v s laidotuv s!” - “Tu juk žinai 
mano pagrindin  princip : iš pra-
dži  darbas ir tik po to malonu-
mai!”

 Susijaudin s sutuoktinis žadina 
savo žmon : “Budinkis, grei iau, na-
mas dega! Grei iau renkis!” - “Švie-
siai žali  suknel  ar m lyn ?”

  ANEKDOTAI
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Prognoz∂ savaitei
2009 09 03-10

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

Tel. 260-92-97, (8-685) 11-431

AVINAS. Ketvirtadienis tinkamas re-
klamai, bendrauti, galima ißbandyti
laim´ loterijose. Penktadienio pilnatis
nepalanki aktyviai veiklai, venkite svai-
gal¨. Sekmadienis ir darbo savait∂s
pradΩia tinkami aktyviai veiklai, siekti
tikslo. Treçiadien^ bΔkite praktißkesni.

JAUTIS. Ketvirtadien^ bΔkite diploma-
tißkesni. Penktadienio pilnatis gali su-
kelti neadekvaçi¨ emocij¨ ir lΔkesçi¨,
venkite svaigal¨. Sekmadienis ir darbo
savait∂s pradΩia aktyviai veiklai nepa-
lankΔs. Treçiadien^ bΔkite atkaklesni.

DVYNIAI. Ketvirtadienis tinkamas
mokslams, keliauti, bendrauti, galima
ißbandyti laim´ loterijose. Penktadie-
nio pilnatis gali sukelti konfliktini¨ si-
tuacij¨ su virßininkais, kolegomis -
bΔkite diplomatißkesni. Sekmadien^ ir
darbo savait∂s pradΩioje tinka ben-
drauti, siekti populiarumo. Treçiadien^
nesivelkite ^ intrigas.

VÎÛYS. Ketvirtadien^ nerizikuokite pi-
nigais. Penktadienis, ßeßtadienis tin-
kami mokslams, bendrauti, keliauti.
Sekmadien^ ir darbo savait∂s pradΩio-
je bΔkite diplomatißkesni. Treçiadienis
tinkamas reklamai, vießumui.

LIÔTAS. Ketvirtadienis nepalankus
spr´sti juridinius reikalus, aißkintis
santykius. Penktadienio pilnatis gali
skatinti ißlaidauti, neprotingai rizikuo-
ti. Nevartokite svaigal¨! Sekmadienis
ir darbo savait∂s pradΩia tinkami ke-
liauti, siekti Ωini¨, bendrauti. Treçia-
dien^ bΔkite sukalbamesni.

MERGELÎ. Ketvirtadien^ patausokite
nervus. Penktadienio pilnatis gali su-
kelti kivirç¨ ßeimoje, juridini¨ proble-
m¨. Galimi panikos priepuoliai. Nevar-
tokite svaigal¨. Sekmadienis ir darbo
savait∂s pradΩia aktyviai veiklai nepa-
lankios dienos. Treçiadienis bus har-
moningas.

SVARSTYKLÎS. Ketvirtadienis tinka-
mas meilei, galima ißbandyti fortΔnå
loterijose. Penktadienio pilnatis gali
neigiamai paveikti sveikatå, venkite
svaigal¨. Sekmadien^ ir darbo savait∂s
pradΩioje bΔkite d∂mesingesni partne-
rio poreikiams. Treçiadien^ nerizikuo-
kite pinigais.

SKORPIONAS. Ketvirtadien^ daugiau
d∂mesio skirkite ßeimai. Penktadienio
pilnatis gali sukelti jausm¨ audrå,
venkite svaigal¨. Sekmadienis ir dar-
bo savait∂s pradΩia - aktyviai veiklai
nepalankios dienos. Treçiadien^ venki-
te problem¨ su teis∂sauga.

ÍAULYS. Ketvirtadien^ tinka tvarkyti
dokumentus, bendrauti, galima ißban-
dyti laim´ loterijose. Penktadienio pil-
natis gali sukelti ^tampå ßeimoje, ne-
palanku tvarkyti nekilnojamojo turto
reikalus. Sekmadienis ir darbo savai-
t∂s pradΩia - harmoningos dienos.

Skirkite pasimatymus, pramogaukite.
Treçiadien^ patausokite sveikatå.

OÛIARAGIS. Ketvirtadien^ bΔkite prak-
tißkesni. Penktadienio pilnatis nepalanki
keliauti, bendrauti, reik∂t¨ susilaikyti
nuo svaigal¨. Sekmadien^ ir darbo sa-
vait∂s pradΩioje daugiau d∂mesio skirki-
te ßeimai. Treçiadienis tinkamas meilei.

VANDENIS. Ketvirtadienis - aktyvi diena.
Galima ißbandyti laim´ loterijose. Penk-
tadienio pilnatis gali sujaukti finansinius
reikalus - bΔkite apdairesni. Sekmadien^
ir darbo savait∂s pradΩioje tinka ben-
drauti, siekti Ωini¨, keliauti. Treçiadien^
skirkite praktißkiems, Δkio darbams.

ÛUVYS. Ketvirtadien^ venkite intrig¨.
Penktadienio pilnatis vyks jΔs¨ Ωenkle,
nepasiduokite emocijoms, venkite
svaigal¨. Sekmadien^ ir darbo savait∂s
pradΩioje bΔkite praktißkesni. Treçia-
dien^ tinka vykti ^ komandiruotes,
siekti Ωini¨.

Teisingai ißsprend´ kryΩiaΩod^ galite laim∂ti sportin^ 
akrobatin^ aitvarå “Jamaica”.

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki rugs∂jo 8 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390.
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂tojas - Dainius Dirg∂la iß Vilniaus. 
Jam bus aitvaras “Jamaica”. 

D∂l priz¨ teiraukit∂s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14.

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Ûiurk∂s. ElΩbieta. Ißtek∂ti. Onis. Ignalina. Aus¨. SMS. Kim. Opalina. Sulig. LaΩinosi. Ra. Otai.

DΩo. Jakas. Nißa. Ksi.
Horizontaliai: Repeticija. Ufonautai. Ûetonas. Ena. Asirija. Ißkila. Luna. Kraßte. Îsi. Skilo. DKK. Naminis.

“Ûas”. Skarlatina. Smaginosi.
PaΩym∂tuose langeliuose: CEMENTAS .
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T kstan iai gerb j  nušvilp
Madon  (Madonna) per koncert
Bukarešte, kai daininink  pareišk
esanti prieš igon  diskriminacij
Vidurio ir Ryt  Europoje.

Madona nutrauk  2,5 valandos 
trunkant  koncert , kad pasakyt
60- iai t kstan i  ži rov , jog ro-
mai Vidurio ir Ryt  Europoje yra 
diskriminuojami. Daininink  pri-
d r , kad tai j  li dina ir kad nie-

kas neturi b ti diskriminuojamas. 
Po ši  žodži  dalis minios nušvilp
popmuzikos žvaigžd , bet ši  tai 
nereagavo.

Madonos koncerte dalyvavo 
igon  kilm s muzikantai ir šok -

jai. Publika labai šiltai sutiko j  pa-
sirodym . Oficialiais duomenimis, 
Rumunijoje gyvena 500 t kstan i
igon , bet iš tikr j  j  gali b ti 2 

milijonai.

Rumunija: Madona 
nušvilpta už čigonų gynimą

EPA-Eltos nuotr.

“Laisvalaikio” forumas
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Vitalijus COLOLO, 
aktorius

Vietas, kur si lomos “Laisvalaikio” 
nuolaidos, ne visuomet pastebiu, nes ten, 
kur einu, stengiuosi b ti nepasteb tas ir 
daug nesidairau. Ta iau kartais mane vis 
d lto pastebi ir primena, kad tokios korte-
l s galioja. O dar dažniau nesivargina pri-
minti. Vis d lto kortel  dažniausiai naudo-
ju kine - su dukra Evita pigiau sigyjame 
ne tik biliet  animacinius filmukus, bet ir 
spragint  kukur z . Labai m gstu “Spal-
vot  kvap ” muilus ir druskas voniai, ku-
riems taikoma “Laisvalaikio” nuolaida. Pa-
sinaudoju ja ir restorane “Legenda” Kaune. 
Kai b na jo savininkas Gediminas Juodeika, 
jis pavaišina, kai jo n ra, gelbsti “Laisva-
laikio” kortel .

Gediminas JUODEIKA, 
Kauno restorano “Legenda” savininkas, aktorius

Man patinka, kad pirkdamas koncert , kino ar koki
nors rengini  bilietus su “Laisvalaikio” kortele gaunu di-
del  nuolaid . Neseniai labai maloniai nuteik  15 proc. nuo-
laida “Elektromarkt” parduotuv je, kur sigijau mikrobang
krosnel . Dabar joje pasišildau tai, k  parsivežu iš restora-
no. Ji - vienas svarbiausi  aparat  namie. Tik k  atnaujin s
naryst  sveikatingumo centre “Hermis” su kortele gavau 
20 proc. nuolaid  m nesio abonementui. Reikia susiimti, - 
juk per vasar  priaugau iki 105 kilogram . Kiekvieno gim-
tadienio proga, važiuodamas  kok  nors pob v  ar nor damas 
padaryti staigmen  žmonai užsuku  salon  “Tarp g li ”. 
Ten yra ne tik g li , bet ir linksm  suvenyr , kurie mane 
gelbsti, jei neturiu dovan . Keliaudamas su šeima visuomet 
naudojuosi kelioni  agent ros “ZIP travel” paslaugomis. 
j  v l kreipsim s netrukus,- norime išvažiuoti ir pails ti.

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

 Kino teatre “Forum Cinemas Kaunas”
 Parduotuv se “Spalvoti kvapai”
 Kauno restorane “Legenda”

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” KORTELE 
NAUDOJASI:

 Pirkdamas koncert  ir kino bilietus
 Kauno sveikatingumo centre “Hermis”
 Kauno salone “Tarp g li ”
 Kelioni  agent roje “ZIP travel”Redakcijos archyvo nuotr. Viktoro Purio nuotr.
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Šios savaitės pretendentė - po Skorpiono ženklu gimusi 23-ejų Simona Giedraitienė iš Šiaulių. “Esu jauna, graži, seksuali mamytė, ko-
munikabilus ir prisitaikantis žmogus”, - prisistato ji.

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 3 d.42 Beprotiškas pasaulis  

MANIJA. Velionio Jungtinių Valstijų popdainininko Maiklo Džeksono (Michael Jackson) 
gerbėjai Meksikoje savo dievaičio garbei pasiekė pasaulio rekordą, kuris bus įrašytas į Gineso 
rekordų knygą. Daugiau nei 13 tūkst. įvairaus amžiaus žmonių šeštadienį sušoko “gyvų 
numirėlių” šokį iš garsiojo M.Džeksono dainos “Thriller” vaizdo klipo. Dauguma šokėjų buvo 
apsirengę kostiumais, kuriuos M. Džeksonas vilkėjo per savo koncertus ar vaizdo klipuose.

EPA-Eltos nuotr.

TAI BENT. San Paule (Brazilija) vyksta tarptautinis renginys kirpėjams “Hair Fashion Show” 
- tarp naujų mados tendencijų ir meistriškumo demonstravimo galima ir pasimesti.

EPA-Eltos nuotr.

PARODA. Kijeve surengta 
gėlių paroda.

EPA-Eltos nuotr.

TOMATINA. Ispanijoje surengtas tradicinis pomidorų mūšis 

“Tomatina”. Šventėje kasmet dalyvauja apie 40 tūkst. žmonių, 

joje sunaudojama 110 tūkst. kilogramų pomidorų. “Tomatina” 

rengiama jau 64 metus iš eilės.
EPA-Eltos nuotr.


