
“Nomeda”, “TV pagalba”, “Lietu-
viškos grožybės”, “Farai” - tai tik 
keletas sėkmingų televizijos lai-
dų, kurias prodiusavo JUSTINAS 
MILUŠAUSKAS (37). Dvylika 
metų televizijos prodiuseriu dir-
bantis Justinas naujame TV3 se-
zone pristato pramoginį projek-
tą “Šok su manimi”. Debiutinę 
laidą žiūrovai galės išvysti jau šį 
šeštadienį, rugpjūčio 29-ąją.

Laima KARALIŪTĖ

- S kmingiausias vis  laik
tavo TV projektas?

- Sunku išskirti vien  vienintel .
Visi projektai kur  laik  b na s -
kmingi, o paskui baigiasi j  gyvavi-
mo laikas.

- Kod l ži rovai tur t si-
jungti “Šok su manimi”?

- Tod l, kad tai labai gražus pro-
jektas, kuriame kalba šokis. Esu 
sitikin s, kad juo galima daug k

pasakyti, o meluoti ne manoma. Ar 
žinote, kad visi projekto dalyviai 
dirba net naktimis tam, kad ži ro-
vams sukurt  regin . Jie renkasi 
muzik , kuria choreografij , šlifuo-
ja judesius ir t.t.

- Kuo šis projektas skirsis 
nuo kit  šoki  projekt ?

-  š  projekt  sud jome visk ,
kas buvo geriausia iki šiol buvu-
siuose: šmaikš i  komi-
sij , geriausius šok jus, 
žvaigždes, ved jus ir 
dekoracijas. Svarbiau-
sia, kad bus nauja balsa-
vimo sistema, kurios 
Lietuvos televizijose 
dar nebuvo. Mes j  va-
diname nekomerciniu 
balsavimu. Kiekviena šok j  pora 
tur s savo telefono numer . Už 
skambu ius ži rovai mok s tik 
apie 20 cent . Nenorime krautis 
pinig  iš ži rov  skambu i . Svar-
biausia, kad kiekvienas gal t  iš-
reikšti savo nuomon  apie kon-
kre i  por .

- Ar pats neabejingas šo-
kiams?

- Tikrai taip, nes šoku nuo maž
dien , tik neprofesionaliai.

- Kod l  “Šok su manimi” 
ved jos pozicij  pakviet te 
Jurgit  Jurkut , o ne profesio-
nal ?

- Sutinku, tai rizikingas suma-
nymas. Ta iau Jurgita yra žavi ir do-
mi asmenyb . Norisi jai suteikti 
nauj  amplua.

- S kmingos pramogin s lai-
dos formul ?

- Niekas tokios neišrado. Tam, 
kuris j  išras, bet kuri televizija 
sumok s ne vien  milijon . Kiek-
viena nauja laida - nuotykis. Laidos 
populiarum  lemia daugyb  dalyk
- transliacijos laikas, temos aktua-
lumas, atlikimas ir s km . B na, 
kad net labai geros laidos ži rovai 
neži ri, ir atvirkš iai - populiarumo 

sulaukia laida,  kuri  ned ta daug 
vil i .

- K  šiandien Lietuvoje reiš-
kia b ti TV prodiuseriu?

- Kiekvien  dien  užmigti su 
id ja ir atsibusti su dar geresne.

- Daugeliui žmoni  TV pro-
diuseris asocijuojasi su takingu
ir turtingu žmogumi. Ar tiesa?

- Manau, kad ne. 
Tokie prodiuseriai tik 
Holivudo filmuose eg-
zistuoja.

- Ar tavo d ka kas 
nors tapo žvaigžde?

- Manau, kad žvaigž-
de gimstama, j  tik rei-

kia atrasti ir suteikti tinkam  am-
plua. Pavyzdžiui, Nomeda Mar -
nait  išgars jo, kai prad jo vesti 
pokalbi  šou.

- Ar Lietuvoje lengva tapti 
žvaigžde?

- Manau, kad pas mus daug 
painiavos kalbant apie žvaigždes. 
B ti žvaigžde reiškia demons-
truoti savo talent . Pavyzdžiui, 

Arvydas Sabonis, Šar nas Mar-
iulionis, Andrius Mamontovas 

žvaigžd mis tapo d l savo talento 
ir darbo. Jiems nereikia pakli ti
žurnalo viršel , kad visi apie juos 
sužinot . Ties  sakant, nusifoto-
grafuoti žurnalui jie niekada ir ne-
siek .

- Kas tave žavi prodiuserio 
darbe?

- Tai, kad viskas priklauso nuo 
id jos. Pagal j  ir vertinamas pro-
diuseris.

- Ar šiandien TV prodiuseris 
privalo pataikauti provincijos 
skoniui?

- Nemanau. Bent jau man nieka-
da nepasisek  sukurti k  nors gero 
pataikaujant. Kuriu tai, kas man pa-
iam domu ir r pi.

- Tavo hobis?
- Kelion s, kitos kult ros, nau-

jos pažintys.

- M gstamiausias laisvalai-
kis?

- Vienam svajoti j ros vidury, to-
li nuo kranto.

“Kiekviena nauja laida - 
nuotykis”
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Justinas Milušauskas tikina, kad įtakingi ir turtingi prodiuseriai egzistuoja tik filmuose Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Už ką televizijos sumokėtų milijonus
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AR ŽINAI, kiek b gn  Lenkij  vešis S kla? 37-ame
puslapyje!

Atsakymus rasi

Silpnybę šunims jaučianti 
Rūta Mikelkevičiūtė 
neatsispyrė šokoladiniam 
labradoriukui

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

R.Mikelkevičiūtė 
“susigiminiavo” su G.Ruplėnu

R tos Mikelkevi i t s namuose 
- naujo gyventojo keliamas šurmulys. 
Ir taip gausi  televizijos laid  ved jos 
namini  gyv n  šeim , susidedan i
iš takso veisl s kalyt s Brukn s,
vilkšunio Bingo, dviej  paukšteli
amandin  ir pel s, papild  pusantro 
m nesio labradoriukas.

Šunelis atkeliavo iš Gintaro Ru-
pl no, vieno iš “Dvira io šou” k -
r j , nam . Jo labrador  Dor  atsi-
ved  6 šuniukus: tris baltus ir tris 
rudus. “Išsirinkome šokoladin , ma-
n me, gal tepsis mažiau”, - juok si
R.Mikelkevi i t . D l gražios ru-
dos spalvos šunytis gavo Marso, 
kaip šokoladas “Mars”, vard .

“Marsas labai aktyvus, jis daug 
žaidžia ir miega, nori nuolat b ti ant 
rank . Jei pritr ksta d mesio, pa-
kelia triukšm ”, - apie naujojo au-

gintinio b d  pasakojo naujos laidos 
“Valanda su R ta” ir populiariosios 
“Nuo... iki” ved ja.

Marsas savaip už m  sunkiai 
sirgusio šuns Pluto viet  - šis nu-
dv s  tos pa ios dienos, kai Mar-
sas sikraust  namus, nakt .
“Rusvas  labrador  labai panašus 
mišr nas Plutas prieš kelerius me-
tus atklydo  mano namus, - pasa-
kojo R.Mikelkevi i t . - Astrolog
Palmira Kelertien  sak , kad to-
kios spalvos šuo reiškia link jimus
iš aukš iau”.

Plutas, kaip ir kiti du šunys ir 
viena pel , palaidoti R.Mikelkevi-
i t s nam  kieme kurtose nami-

ni  gyv n li  kapin se. Beje, gy-
v nus, ypa  šunis,  mylin ios R.Mi-
kelkevi i t s namuose yra ir šiems 
keturkojams skirtas kambarys.
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Dar visai neseniai Godos Sabutyt s
kartota fraz gavo nauj  kontekst : dabar 
šia fraze savo santykius su krepšininku 
Simu Jasai iu (27) dangsto grup s “Olialia 
pupyt s” daininink  Oksana Pikul (25).

Peno pasklisti kalboms apie naujus 
romantiškus santykius dav  ir neseniai 
paaišk j s faktas apie O.Pikul ir jos drau-
go Stasio (37) skyrybas. Pusantr  met
kartu gyvenusi pora, pasak O.Pikul, san-
tykius nutrauk  merginos iniciatyva: “Abu 
jutome, kad prad jo kažko tr kti”. Ta iau
priežasties, kod l pora išsiskyr , daini-
nink  neatskleidžia: “Mudu su Stasiu su-
tar me, kad apie skyryb  priežastis nie-
kam nepasakosime. Galiu tik paneigti 
gandus, neva tai vyko d l aktyvios mano 
karjeros, kito vyro ar erotin s jaunyst s
fotosesijos”.

Dabar atlik ja džiaugiasi prieš pora 
m nesi  nusprendusi teisingai: “Jau iuosi 
puikiai! Važiuodama automobiliu dainuoju. 
Esu simyl jusi...”. Paklausta, k  ji simy-
l jusi, mergina pasak : “Gyvenim ”.

Verslininko Stasio namuose Užupyje 
gyvenusi atlik ja sugr žo  savo but  An-
takalnyje. Prabangia “Mercedes-Benz 
CLK 200” važin janti mergina tvirtina 
visada pati save išlaikiusi, tod l po sky-
ryb  joki  nepatogum  nejau ianti. Da-
lintis taip pat nebuvo ko - pora bendro 
turto neužgyveno.

Paklausta apie santykius su S.Jasai iu
O.Pikul žinom  krepšinink  vadina tik 
draugu. Tiesa, nuo kada jie draugai - ne-
atsimena.

Laikas parodys, kaip viskas yra iš ti-
kr j . O šiandien O.Pikul pasklidusio gan-
do nei aiškiai paneigia, nei patvirtina. Gal 
visa tai t ra reklaminis triukas?..

Norvegijoje žavėjo 
vietos skanėstų reklama

“Snieguoti kalnai, veržl s kriokliai, melsvi le-
dyn  liežuviai, neapr piamos erdv s jausmas”, - 
restoran  tinklo “Da Antonio” direktor  Alvyda 
Eigminien  dar gyvena atostog  Norvegijoje vaiz-
dais. Rugpj t  su šeima ir draugais po ši  šal  au-
tomobiliais keliavusi moteris pasakojo, kad važia-
vo grož tis gamta, ta iau neišveng  ir kulinarin s
patirties.

Pakrant s mieste Bergene be perstojo pliau-
p s lietus nesutrukd  daugiau kaip dvi valandas 
praleisti garsiajame žuv  turguje. “Paskanauti iš-
sirinkome karališk j  kreve i , norvegiškos la-
šišos, ne tik tino dydžio j ros šuku i , bangini
m sos. Visk  mums vietoje pa irškino ant grote-
li . Paskui pakartojome to, kas labiausiai patiko 
- šuku i  ir kreve i . Šiek tiek pasivaikš ioj  v l
sugr žome kreve i ”, - smagumo turgaus šurmu-
lyje skanauti šviežiai sužvejot  g rybi  nepamirš-
ta A.Eigminien .

Keliaujant kaln  sl niais vietos skan st  ap-
tikti pad davo kelio ženklai su gaidelio simboliu. 
Tokiais visoje Norvegijoje žymimos savo produk-

tais prekiaujan ios fermos. “Pasuk s pagal ženklo 
nuorod , randi kel , kuriame ganosi karv s, avys 
ar ožkos, kieme kriuksi paršeliai, vaikštin ja viš-
tos. ia tave visuomet maloniai priims ir pakvies 
 nuosav  parduotuv l , galb t ir restoran l . Vie-

ni kiai specializuojasi gamindami pieno produk-
tus, kiti - m sos, žv rienos, uog  ar žuvies. do-
mu, kad parduodami savus gaminius, si lo ir iš 
gretim  ferm . Be to, teikia lankstinuk , infor-
muojant , kokius gaideliais paženklintus ferme-
rius pakeliui dar gali aplankyti”, - pasakojo ponia 
Alvyda.

Anot jos, lankantis tokiose fermose nesunku 
sitikinti, kad produktai gaminami ekologiškai ar-

ba laikantis l tojo maisto princip .
“Da Antonio” tinklo restoranuose si lome ra-

violi  su ekologiniame kyje užaugint  avi  m sa,
ta iau kol kas j  iš kito asortimento kaip nors ypa-
tingai neišskiriame”, - apgailestauja A.Eigminien .
Paakinta Norvegijos fermeri  produkt  reklamos, 
ji numato daugiau d mesio skirti ir savo vadovau-
jam  restoran  pranašumams išryškinti.

Bergeno turgaus krevetės Alvydai Eigminienei buvo 
skanesnės ir už ragautas Italijoje, ir už Kanarų salose

Asmeninio albumo nuotr.

O.Pikul: “Nieko nekomentuosiu”
Oksana Pikul 
nei paneigia, nei 
patvirtina apie 
ją ir krepšininką 
Simą Jasaitį 
pasklidusių 
gandų
Simono Švitros nuotr.

Pareng  Elena NIKONOVAIT  ir Ramun  ŽUKAUSKIEN





“Vyno Lounge” svečiams - 
vakarėlis su “De Phazz”

Trakuose, ant Galvės ežero 
kranto, įsikūrusi vyninė “Vy-
no Lounge” sulaukė ypatingų 
svečių - joje po koncerto Trakų 
pilies kieme vakarėlį surengė 
elektroninės muzikos grupė 
“De Phazz”. Nuo scenos pilies 
kieme nulipę defazai, kartu 
koncertavęs Kauno bigbendas 
ir žiūrovai, keliaudami per til-
tus ir pasigrožėję žvaigždėta 
naktimi, linksmybes pratęsė 
jaukioje kamerinėje “Vyno 
Lounge” aplinkoje. Šiek tiek 
pailsėjusi, prie “Vyno Loun-
ge” svečiams grojančio Kau-
no bigbendo prisidėjo ir “De 
Phazz” vokalistė Pet Eplton 
(Pat Appleton). Susirinkusie-
siems ji padainavo dainą, ku-
rios tekstą improvizavo tiesiog 
publikos akivaizdoje.

Elenos NIKONOVAITĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas
Ant Galvės ežero kranto įsikūręs 

“Vyno Lounge” lankytojus masina 
įspūdingu vaizdu į salos pilį

Draugiškas Agnės Armoškaitės-
Šemberienės ir atsikūrusios 
grupės "Empti" vokalistės Giedrės 
Kilčiauskienės pokalbis

Vakarėlyje 
“De Phazz” 
grupės 
narys Karlas 
Friersonas 
(Karl Frierson)
bendravo su 
gerbėjomis

Džiazo klausėsi dizainerė Jurgita 
Januškevičiūtė-Žiugždienė su vyru 
Audriumi Žiugžda, SEB banko prezidentu

Aktorė Eglė Jackaitė 
į vakarėlį užsuko 

trumpam - skubėjo 
grįžti pas anytos 
prižiūrimą sūnų

“Vyno Lounge” svečiai išgirdo originalias 
“De Phazz” vokalistės Pet Eplton ir 
Kauno bigbendo improvizacijas

 “Vyno Lounge” svečiams siūlomi 
retesni vynai ir prie jų derantys 
užkandžiai
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Verslininkas 
Algirdas 
Vaitiekūnas su 
žmona Daina 
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Vakarėlio svečius pasitiko TV3 
generalinė direktorė Laura 

Blaževičiūtė ir komercijos 
vadovas Aldas Juronis

Pašnekesys tarp UAB “Švyturys- Utena” 
generalinio direktoriaus Rolando 

Viršilos, jo žmonos Auksės ir aktoriaus 
Rimanto Bagdzevičiaus

Linksmai 
nusiteikusios 
viešnios - Jurgita 
Krivickienė... 

...ir Kristina 
Navickaitė - Tina

Elegantiškas sezono naujienos 
“Rožių kerai” pristatymas

Provokuojanti 
“Modilinos” vadovės 

Jolantos Sadauskienės 
palaidinė

Su nauju sezonu TV3 sveikino 
“Vičiūnų” vadovas Visvaldas 
Matijošaitis su žmona Irena

Seriale “Moterys meluoja 
geriau” Margaritą vaidinanti 
aktorė Jūratė Budriūnaitė

Viešos Rūtos 
Ščiogolevaitės ir 
Deivido Meškausko 
sužieduotuvės?

Užsisvajojusios “69 
danguje” vilioklės - Goda 

Sabutytė-Alijeva ir Ingrida 
Martinkėnaitė

Atsargus Audrės 
Kadabienės ir Kristupo 
Krivicko šokis

Šiltų jausmų neslepiantys 
- “Šok su manimi” vedėja 
Jurgita Jurkutė ir verslininkas 
Rytis Širvaitis
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Spalvingai, muzikaliai ir links-
mai - naująjį, šešioliktą, sezoną 
pristatė TV3. Šią savaitę starta-
vusiame sezone žiūrovai išvys 
net 20 naujų laidų. Jau dabar 
daugelis nekantriai laukia pa-
rodijų šou “Dar pažiūrėsim...” 
ir tobuliausios moters rinkimų 
“Rožių kerai”. Šį šeštadienį bus 
pristatytas grandiozinis šokių 
projektas “Šok su manimi”. Į TV3 
eterį sugrįžusią Nomedą Mar-
čėnaitę kiekvieną savaitę bus 
galima išvysti pokalbių šou “Be 
grimo”. Aktualiomis temomis ji 
diskutuos su ne ką mažiau žino-
ma moterimi Daiva Tamošiūnai-
te-Budre. Dar kelios intriguo-
jančios naujienos - informacinis 
šou su humoro prieskoniais “TV 
antis”, realybės šou “Lietuvos 
perlai. Šauniausios damos rin-
kimai”, šou “Lietuvos talentai”, 
“Ekstrasensų mūšis”, kulinarinė 
laida su Linu Samėnu, publicis-
tikos projektas “Prieš srovę” su 
Audre Kudabiene ir naujas lie-
tuviškas serialas “Emilija”.

Laimos KARALIŪTĖS ir 
Irmanto SIDAREVIČIAUS 
fotoreportažas

Mano, tavo ir jūsų TV3

Trijų vaikinų pasirodymas 
specialiai TV3 žiūrovams

Į ką užsižiūrėjo 
“Rožių kerai” 

vedėjas Leonardas 
Pobedonoscevas?

Originalus ir 
šmaikštus Agnės 
Jagelavičiūtės 
aksesuaras - pliušinė 
vudu lėlytė

Juodos spalvos pakerėtos - 
aktorės Rimantė Valiukaitė, 
Ineta Stasiulytė ir choreografė 
Anželika Cholina

Larisai Kalpokaitei 
ir Ramūnui Cicėnui 

tinka komiški 
vaidmenys
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Jubiliejinis penkioliktasis LNK sezonas pirmadienio vakarą sa-
vo žiūrovus pakvietė leistis į kelionę su LNK “Pramogų trauki-
niu”. Netikėti duetai, karštas “Olialia” mergaičių pagalvių mū-
šis, seni ir nauji veidai - visa tai atvežė naujas LNK sezonas. 
Iškilmingam renginiui vadovavo aktorė Inga Jankauskaitė, 
Rolandas Vilkončius ir naujas LNK veidas - asilas Antanėlis. 
Šis traukė per dantį žvaigždes ir drąsiai uždavinėjo joms pro-
vokuojančius klausimus. Nors LNK “Pramogų traukinys” lėkė 
visu greičiu, spėjo sustoti žadėtose stotelėse ir pristatyti nau-
jo sezono laidas - “Antanėlio Lietuva”, “Supertortas”, “Valanda 
su Rūta”, “Asistentai”, humoro šou Nr.1, “Karštas vakarėlis”, 
“Švarūs pinigai”, “Muzikos akademija” - tai tik kelios naujie-
nos, kurios visą rudenį džiugins LNK žiūrovus. Po spalvingų 
pasirodymų naujas LNK sezonas oficialiai atidarytas. Šventę 
baigė visi dainuojantys ir nedainuojantys laidų vedėjai už-
traukę dainą “Grįžtu namo”.

Erotika gali būti ne tik graži, bet ir juokinga. Tai 
įrodo nauja slaptos kameros žanro laida “Karš-
tas vakarėlis”. Kiekvieną trečiadienio vakarą 
22.30 val. LNK eteryje seksualiausias merginų 
trio “Olialia pupytės” ir džiugins akį, ir privers 
šypsotis net didžiausią niurzgalių.

At jote susileisti vaist , nusimaunate kelnes, at-
sigulate ir staiga prieš jus graži medicinos sesuo pra-
deda seksualiai nusirengin ti. Kaip reaguosite? Pri-
statydama valikl  mergina ant savo marškin li  užsi-
pila pomidor  padažo ir nusirengia tam, kad parodyt
jums, jog d m  puikiai išsiskalbs. K  darysite?

Kaip reagavo atsitiktinai  tokias situacijas pakliu-
v  laimingieji, parodys LNK vakaro desertas - nauja 
laida “Karštas vakar lis” su “Olialia pupyt mis”. Kie-
kvien  tre iadienio vakar  22.30 val. - tik per LNK.

Laisvalaikio inf.

LNK “Pramogų traukinys” atrūko visu greičiu

LNK sezono atidaryme “Olialia pupytės” su būriu 
“Olialia” mergaičių pristatė naują laidą “Karštas vakarėlis”

“Olialia” mergaites aprengė www.visuometsexy.lt
Stasio Žumbio nuotr.

Per LNK - “Karštas vakarėlis” su “Olialia pupytėmis”

LNK “Pramogų traukinys” 
atvežė naujuosius “Muzikos 
akademijos” dalyvius

Muzikinį talentą LNK sezono 
atidaryme atskleidė laidų vedėja 
Rūta Mikelkevičiūtė

“Olialia pupytės” naujame LNK sezone ne tik 
dainuos, bet ir pasirodys humoro bei seksualumo 

nestokojančioje laidoje “Karštas vakarėlis”

Dainininkas Linas Adomaitis - 
visada pasiruošęs

Dainininkei Džordanai Butkutei teko 
nelengvas išbandymas - išlipti iš 
ananaso imitacijos

Apie ką diskutavo 
Šv.Kristoforo kamerinio 

orkestro vadovas Donatas 
Katkus ir verslininkas 

Romas Bubnelis?

Sezono atidarymo vedėjų 
Ingos Jankauskaitės ir Rolando 
Vilkončiaus net ir techniniai 
nesklandumai neišmušė iš vėžių

“Mis Lietuva 
2008” Gabrielė 

Martirosianaitė 
scenoje jautėsi it 
žuvis vandenyje

Agnės VAITASIŪTĖS ir Stasio ŽUMBIO fotoreportažas
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Sunkmečiu 

Sumuštiniai, blyneliai, pi-
cos, mėsainiai... Tokį asor-
timentą siūlo dauguma iš 
vasarą sostinėje įsteigtų 
maitinimo verslo naujokų, 
patvirtinančių ekspertų 
pranašystes apie sun-
kmečiu ateisiantį greitojo 
maisto bumą. Vis dėlto 
smagu, kad kai kur net ir 
tokį maistą stengiamasi 
pateikti kuo natūralesnį 
ar su unikalia idėja. Įdo-
mybių galima dairytis ir 
ten, kur virtuvėse pluša 
Meksikos ar Lenkijos gas-
tronomijos meistrai. Vis 
daugiau maitintojų ger-
bėjų bendruomenes buria 
naudodamiesi socialinio 
interneto tinklalapio “Fa-
cebook” galimybėmis.

Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

“Café Libre”: 
laisv  rinktis ger  maist

Adresas: Aušros Vart  g.9
“Brangiai mok damas sve ias turi 

gauti tai, ko tikisi, o pas mus dažnai b na
priešingai, žmon s apgaudin jami. Kai-
nos išp stos, ypa  senamies io restora-
nuose. Normaliai, skaniai pavalgyti gali-
ma tik keletoje viet ”, - sitikin s resto-
rano “Café Libre” steig jas Dionizis Kis-
lovskis (Dionizy Kislovski).

Skoningai rengtas “Café Libre” vi-
duje gali priimti 38 žmones, dar tiek pat 
- vasaros lauko terasoje.

Stiprioji restoran lio pus , anot šei-
mininko, - geras maistas. Ir nors kainos 
ne iš maž j , pinigin  vert , pasak pono 
Dionizio, adekvati kokybei. Ja r pinasi iš 
Lenkijos atvyk s keletoje užsienio šali
stažav sis virtuv s šefas.

Birželio pabaigoje atidarytame “Café 
Libre” jau ruošiamas naujas meniu, vi-
liosiantis tigrin mis krevet mis, oma-
rais. Ta iau gurmanai dar gali sp ti pa-
skanauti su bulvi  ir triufeli  koše, ke-
pen l mis bei s rio ir džino padažu pa-
tiekiamo didkepsnio ar karštojo šokolado 
su aviet mis, aitriaisiais pipirais, romu 
ir razinomis. ia parduodamas ir retai 
kur Vilniuje pilstomas ekiškas “Ber-
nard” alus.

“Atidaryti restoran  rengiausi penke-
rius metus. O kad atidarymas sutapo su 
krize - atsitiktinumas. Kita vertus, sun-
kme iu maitinimo rinkoje lieka mažiau 
konkurent ”, - samprotavo “Café Libre” 
steig jas.

Restorano pavadinim , pasak jo, kiek-
vienas gali interpretuoti kaip tinkamas 
arba pritarti sumanytojams, teigiantiems 
laisv  rinktis ger  maist .

“Tres Mexicanos”: gomuriu pas actek
palikuonis

Adresas: Tilto g.2
Kriz  sužlugd  svajon  pakeliauti po Meksik ?

Ne b da. Kelion  gomuriu  ši  šal  galima surengti 
pa ioje Vilniaus širdyje. Priešais Arkikatedr  nedi-
delis restoran lis “Tres Mexicanos” rengtas pasi-
tinkant vasar . J , kaip ir skelbia pavadinimas, steig
trys meksikie iai. simyl j  Lietuv  (du iš j  suk r
ia šeimas) ir už ger  pri mim  nusprend  atsilygin-

ti tipišku meksikietišku maistu ir šilta atmosfera.
“Maistas - toks dalykas, kur  žmon s visuomet 

pirko ir pirks. Be to, meksikietiška virtuv  Vilniu-
je menkai žinoma ir tur t  dominti”, - trukdži
kurtis siviešpatavus krizei nemato restorano di-
rektorius ir virtuv s šefas Chos  C. De Leonas 
Padilja (Jose C. De Leon Padilla).

Kad ir k  šiame restorane ragautumei, pasak 
virtuv s šefo, viskas bus tokio pat skonio, kaip ir 
Meksikoje.

Prie tipiško maisto galima rinktis g li  skonio 
vaisinio g rimo, skirting  r ši  meksikietiško 
alaus ar specialiai šiam restoranui tiekiamos ypa-
tingos tekilos.

Dienos piet  restorane nesi loma. “Kad ir k
užsisakytum te, laukti ilgiau nei 15-20 minu i
nereik s”, - tikina personalas.

Kainynas

Užkandžiai - 17-24 Lt
Salotos - 9-28 Lt
Karštieji patiekalai - 19-65 Lt
Sald siai - 9-24 Lt
Kava 7-16 Lt
Vynas taur mis 150 ml/8-24 Lt
Alus 6-7 Lt

Restorano “Café Libre” 
terasa prisėsti vilioja ir 
vilniečius, ir turistus

Kainynas

Užkandžiai - 8-10 Lt
Sriubos - 6-8 Lt
Salotos - 14 Lt
Karštieji patiekalai - 14-22 Lt
Desertai - 6-8 Lt

Restorane karaliauja 
meksikietiška atmosfera

“Dineris”: greitas, bet naminis

Adresas: A.Smetonos g.3-50
“Kai vieni užsidaro, kitiems geriausias metas 

atsiskleisti”, - mano renginiuose maitinim  orga-
nizuojan ios, o ši  liep  ir stacionari  maitinimo 
mon  atidariusios bendrov s “Id jinis meniu” ben-
draturtis Paulius Anuškevi ius.

Ši kompanija atsiskleisti m gina gyvenamojo 
namo pusr syje rengtame originalios koncepcijos 
sumuštini  bare “Dineris”. Šmaikš iai “kiaulai-
niais”, “jautainiais”, “kalakutainiais” ir pan. vadi-
nami sumuštiniai ia ruošiami su bare pa i  kepta 
balta duonele. Šviežia m sa jiems perkama iš Lie-
tuvos augintoj , iš j  atkeliauja ir šviežios sezoni-
n s daržov s. Sumuštiniams taip pat naudojamas 
konservuotas tunas ir mocarela. Su šiais ingredi-
entais ruošiamos valgyti vietoje bei išsinešti skir-
tos salotos. Tad si lom  maist  bare dirbantieji 
dr siai vadina “nat raliu” ir “naminiu”.

Nors “Dineris” dar neturi ryškios iškabos ant 
namo sienos, valgytoj , kaip teigia savininkai, ne-
tr ksta. Socialiniame interneto tinklalapyje “Face-
book” užsiregistrav s baras turi daugiau kaip 100 
gerb j . Juos pirmuosius pasiekia informacija apie 
“Dineryje” organizuojamus renginius. Iki šiol daž-
niausiai tai buvo TV transliuojam  krepšinio var-
žyb  steb jimo vakar liai, ta iau rudeniui at jus
penktadieniais planuojami ir kamerinei auditorijai 
skirti tikro garso muzikos koncertai.

Kainynas

Karšti sumuštiniai - 6,50 Lt
Dienos sriuba - 4 Lt
Salotos - 7,50 Lt

Paulius Anuškevičius su seserimi 
Giedre Lebedeviene vilniečiams 
ruošia greitą, bet natūralų maistą

Apie naujokus trumpai

Užtaisas iki sutem

Sul i  baro “SUMIS JUICE-
BAR” steig jus suviliojo gera 
vieta, užtikrintas praeivi  srau-
tas ir geras kontraktas su pro-
dukt  tiek jais.  liep  Trak  g.8 
atidaryt  bariuk  vitamin  doz s
šiokiadieniais galima užsukti nuo 
9 val. ryto iki devyni  vakaro. At-
sigaivinti tiks šviežiai spaustos 
sultys, trint  vaisi  ir ledo kok-
teiliai, vitamin  g rimai su im-
bierais bei citrinomis, pasišildyti 
- išsinešama kava, arbata.

Pamaloninti šokoholikai

Rankomis Lietuvoje paga-
mintais belgiškos žaliavos šoko-
ladiniais saldainiais jau kelet  sa-
vai i  prekiaujama PC “Gedimi-
no 9”. Naujos “AJ ŠOKOLADAS”
šokoladin s steig jai kriz s ne-
jau ia. Prekybos ploto kainos kri-
to, o jei iki 10 Lt už 100 g pabran-
gusio šokolado neišperka vietos 
smaližiai, j  lauktuv ms išgraibs-
to užsienio turistai.

Premjera Vilniuje

Rugs jo 16 d. PC “Akropolis” 
oficialiai bus atidarytas 8-asis 
greitojo maitinimo tinklo 
“McDonald’s” restoranas. Greta 
jo - ir pirmoji Vilniuje šio tinklo 
kavin “McCAFÉ”. Joje ketina-
ma si lyti ne tik tradicini  popu-
liari  kavos g rim , bet ir vai-
riais priedais paskanintos šaltos 
kavos, arbatos, paskanauti karš-
to šokolado. Kaip ir g rimai, taip 
ir konditerijos gaminiai bei de-
sertai, bus patiekiami keramiki-
niuose induose. Šiuo metu pa-
saulyje veikia daugiau kaip 13 
000 “McCafé” kavini .

Pagal standartus

Biržel  Vokie i  g.13 atidary-
ta blynin “TIKO” si lo sriub ,
salot , 16 r ši  blyn  (3,89-4,89 
Lt), taupantieji gali rinktis ši
valgi  kompleksus (8,29-8,59 
Lt). Maistas užsakomas prie vi-
trinos, v liau patiekiamas pagal 
numer l . Valgoma iš vienkarti-
ni  ind  su vienkartiniais ran-
kiais, blynai atnešami susukti 
servet les.



AR ŽINAI, koks kostiumas pad jo G.Titeniui? 37-ame
puslapyje!

Atsakymus rasi

per Vilnių ritasi greitojo maisto banga

“Pizza&Coffee”: steigtas
palankiausiu metu

Adresas: Savanori  g.176
Praalkusiems prekybos centro 

lankytojams arba ieškantiems užkan-
dži  išsigabenti prieš sprunkant iš 
miesto.  toki  sve i  auditorij  tai-
kosi prieš tris savaites miesto gale, 
naujajame PC “Norfos baz ”, atida-
rytas greitojo maisto restoranas 
“Pizza&Coffee”.

Asortimentas lakoniškas, aiškus, 
ir, anot savinink , populiarus ir ska-
nus. Kaip ir skelbiama antrašt je, ia
ruošiamos tik picos ir kava. Pirm j
už fiksuot  kain  galima rinktis dvie-
j  dydži  ir 20 pavadinim .

Picos vidutinio storumo padu iš-
kepamos per 10-15 min. Nors tei-

giama, kad tešlai naudojami ypatingi 
ingredientai, jos recept ros kep jai 
neišduoda. Ta iau atskleidžiama, 
kad tradiciniams bei sirupais pagar-
dintiems kavos g rimams naudoja-
mos šviežiai skrudintos braziliškos 
pupel s, perkamos iš gamintoj
“Šviežia kava”.

“Dabar pats palankiausias metas 
steigtis. Vieni per krizes žlunga, kiti 
iškyla. Žmon s apeina brangias maiti-
nimo mones ir renkasi pigias”, - spren-
dim  sunkme iu imtis verslo komen-
tavo vienas restorano steig j . Skelbti 
pavard s nepanor s vyriškis tvirtino, 
kad tarp konkurent  stengsis išsiskirti 
aukš iausios kokyb s maistu, parduo-
damu dideliais kiekiais už nedidel  kai-
n . Ar tai tiesa, galima patikrinti pic
biur  ar namus užsisakius telefonu.

“Art Cafe Creperie”: 
sovietinis autobusas su 
pranc ziškais blynais

Adresas: Aušros Vart  g.4
“Pirmoji mintis buvo rengti ka-

vin  autobuse ir pastatyti j  kur 
nors miesto centre. D l to beveik 
metus der jom s su Kult ros pa-
veldo departamentu, bet leidimo 
taip ir negavome. Teko autobusui 
vietos ieškoti patalpose”, - blynin s
“Art Cafe Creperie” gimimo istori-
j  prisimena viena iš jos steig j
verslinink  R ta Elkimavi i t .

Kit  idee fixe ji ir šio verslo 
partner  Kristina Ivan enko gy-
vendino Pranc zijos Bretan s re-
gione. Ten iš vietin s moter l s
lietuv s s m si autentišk  pran-
c zišk  blyneli , kitaip krep , ke-
pimo paslap i .

Abi id jos nuo liepos vidurio 
tarpsta mažyt se senamies io patal-
pose. Blynin je panaudotas ne tik 

sovietinio autobuso “Ikarus” šonas, 
kuris r mina virtuv  ir prekystal .
Sve iams taip pat si loma pris sti 
ant tikr  autobuso s dyni , o prisi-
minimui servet l se palikti žym
ant sien  pritvirtintais komposte-
riais. Prie tokios autobusin s este-
tikos itin dera vienkartin s kartoni-
n s l kštel s ir mediniai rankiai.

Krepai išties skiriasi nuo kitur 
Vilniuje kepam . Jie trašk s, o ir 
dar  komponentai pranoksta dau-

gelio blyneli  kep j  fantazij :
menk s kepen l s, džiovinti po-
midorai, marinuotos sardin s. Ta-
iau blynin s savinink s rezultatu 

patenkintos ne visiškai. S riems
blyneliams “galette” gaminti Lie-
tuvoje nepavyksta rasti reikiamo 
rupumo griki  milt ...

Studentai ir pensininkai “Art 
Cafe Creperie” jau pam go. D l
organizuojam  meno parod  šiai 
vietai pranašaujama ir bohemiškos 
publikos antpl dis.

“In Riva al Tappo D’oro”: 
vyno pirko net narai

Adresas: Rinktin s g.2 
(Neries krantin )

Gera vieta ilgai tuš ia neb -
na. Nuo vasaros vidurio gyveni-
mas v l šurmuliuoja pra jusiais
metais Neries krantin je, prie 
Mindaugo tilto, rengtame 
“Kultflux” paviljone. veikusi 
biurokratines kli tis sezonin
b stin ia sireng  populiarioji 
sostin s vynin  “Tappo D’oro”.

“Sekasi gerai ir bus dar ge-
riau”, - pasibaigus atostog  me-
tui, ruden  sulaukti dar daugiau 
sve i  tikisi vynin s vadovas Rai-
mondas Pranka. Pasak jo, dabar 
krantin s naujok  šturmuoja iš-
tikimi “Tappo D’oro” gerb jai, 
taip pat jau iantieji nostalgij
“Kultflux” veiklai ir nauja publi-
ka. Traukos šaltinis - ne tik vyno 
meniu, bet ir nemokami rengi-
niai. Tikro garso muzikos atlik jai 
arba diskžok jai publik  kiekvie-
n  vakar  linksmina nuo 21 val.

“Dirbti up s t km je labai 
smagu, - sve i  sulaukiame ne 
tik nuo kranto bet ir iš vandens. 
Ne kart  pro langus vyn  parda-
v me baidarininkams, syk  jo 
pirko ir vienas naras”, - prisime-
na R.Pranka.

Kainynas

 Vynas taur mis - 150 ml/4-7 Lt 
buteliais - 24-34 Lt
 Šaltieji užkandžiai - 6-8 Lt

Neries krantinėje vyninė 
gyvuos, kol visiškai atšals orai

Kainynas

Kava - 2,50-5,50 Lt
Didel s picos - 11,99 Lt
Šeimynin s picos - 18,99 Lt

Kainynas

S rieji krepai - 6,70-14,90 Lt
Saldieji krepai - 2,80-7,50 Lt
Imbierinis alus - 5 Lt
Nat ralus sidras - 300 ml/5,80 Lt
Nam  vynas - 150 ml/5 Lt

Naujosios “Norfos bazės” 
lankytojams siūloma greitai 
užkąsti picų ir paskanauti kavos

Blyninė autobuse - naujas galerininkės 
Rūtos Elkimavičiūtės verslas

Apie naujokus trumpai

Su kava po “Akropol ”

“M s  kavini  turi b ti b ti 
daug, matom  ir patogiose vieto-
se”, - maitinimo tinklo “VERO CA-
FE” strategij  aiškino viena jo stei-
g j  Laima V želien . Lietuviams 
prot  gurkšnoti kav  einant skie-
pijantis tinklas, pasak jos, nepatyr
nei dideli  pakilim , nei su krize 
susijusi  nuosmuki . Tod l jo pl -
tra nuosekli ir gerai apskai iuota: 
liep  PC “Akropolis” atidaryta jau 
8 tinklo kavin  pagal plot  pati di-
džiausia “Vero Cafe” sostin je.

Sriub  ir muzikos kokteilis

Biržel  PC “Gedimino 9” 
ženg s specializuotas sriub  res-
toranas “Irmanto sriubos” ši  va-
sar  išsipl t  ir iki šalia esan ios 
lauko terasos. Ta iau vakarin
sriub  garnyr  nutarta patik ti ra-
dijui “Opus 3”. Publikos anšlago 
sulaukiama kiekvien  ketvirtadie-
n , kai “OPUS 3” TERASOJE mu-
zikuoja jaunos grup s ir atlik jai. 

Atgim  “Tores”

Skeptikai per anksti palaidojo 
buvus  populiar  Užupio restoran
“TORES”. Po pusme io pertrau-
kos veikl  tose pa iose patalpose 
tuo pa iu pavadinimu atgaivino 
nauji savininkai. J  teigimu, norin-
i j  iš restorano terasos pasigro-

ž ti senamies io panorama ir pa-
skanauti naujo meniu patiekal
netr ksta. O kur dar specialiai 
šiam restoranui verdamo tamsiojo 
ir šviesiojo alaus m g jai.

Naktipie iams su muzika

Išnyk s iš Šv.Ignoto gatv s
baras “BRIUSLY” su naujais 
užmojais atgims 4 numeriu pa-
žym tame name Islandijos ga-
tv je. Tose pa iose patalpose, 
kur nes kmingai veik  restora-
nas “Starz”, v liau j  pakeit s
baras “Funky Munky”. Pirmta-
k  dalia “Briusly” tinklo k r j
nebaugina. Publik  jie žada vi-
lioti geros kokyb s azijietišku 
maistu, ruošiamu net po vidur-
nak io, taip pat - diskžok j  pa-
sirodymais ir kitais renginiais. 
kurtuves planuojama šv sti 

rugs jo 5 dien .

Simono Švitros nuotr.



KAIP SUKURTI 
“CZARINNA” VAIZD

Oda - šviesi, matin ,
blizgi tik tiek, kad atrodyt
nat raliai.

Akys - išlieka madingas 
pad mavusi  aki  makia-
žas. Šiam efektui išgauti 
naudojamas minkštas juo-
das pieštukas ir šeš liai: 
tams s rudi, smaragdo ža-
lumo, violetiniai ir švieses-
ni rusvi, rausvi.

Blakstienos - jos dažo-
mos gausiai, sp džiui susti-
printi galima prid ti ir dirb-
tini  blakstien . Tušo spalva 
- juoda, si loma ir violetin .

Antakiai - jie kiek pa-
ryškinami. Išlaikoma nat -
rali forma.

L pos - ryškiai raudo-
nos arba violetin s, net per-
einan ios  tamsiai vyšnin .
L p  kont ras kruopš iai 
apvedamas pieštuku. Gali-
ma naudoti ir blizg , bet 
žvilgesio šio rudens makia-
že nedaug.

Skaistalai - j  tepama 
vos vos.

Nagai - šiemet nag  la-
ko spalva v l pradedama de-
rinti prie l p  ar aprangos 
detali . Madingiausios spal-
vos - auksin  ir violetin .

14 Stilius  

Rudens makiažas pagal
“Make Up Store”

Šį rudenį švedų kosmetikos kompanija “Make Up Store” kviečia moteris 
susikurti elegantišką “Czarinna” įvaizdį, įkvėptą carinės Rusijos valdovių. 
Naujajai šaltojo sezono tendencijai būdinga šviesi veido oda, tamsios pa-
dūmavusios akys ir ryškiai raudonos arba violetinės, vyšninės lūpos. Visus 
šiam makiažui sukurti reikalingus produktus jau rasite Vilniuje ir Klaipėdo-
je įsikūrusiose “Make Up Store” parduotuvėse.

Klasikinį “Czarinna” įvaizdį 
demonstruoja televizijos 
laidų prodiuserė Gintarė 
Gurevičiūtė

“Make Up Store” archyvo nuotr.

Elena NIKONOVAITĖ
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- Jonai, kod l j s  bat  raiš-
teliai skirting  spalv ?

Jonas Kriš i nas (J.K.):
Kiekvienas savaip t  stili  kuria. 
(Juokiasi.) Aš batraiš i  spalvas 
renkuosi pagal Pauliuko (dizaine-
rio Pauliaus Budrikio) sukurt  fir-
mos vaizd , jau iu silpnyb  tam 
tikr  firmini  ženkl  drabužiams: 
“Rip Curl”, “Billabong”, “Val-
com”, “Vans”. “X-Pro” si lomi 
drabužiai performuoja lietuvi
skon  ger  pus .

- Dariau, o jums svarbus 
vaizdis?

Darius Mikelionis (D.M.):
Man patinka rengtis patogiai ir sti-
lingai, bet kulto iš to nedarau. (Šyp-
sosi.)

- Bet didel  dal  j gos aitvar
sporto propaguotoj  išduoda sa-
vita apranga?

D.M.: J gos aitvar  sportas - 
labai jauna sporto šaka: pirmieji j -
gos aitvarai atsirado 2000 metais, 
tod l kalb ti apie atskir  jos stili
gal kiek per anksti - jis dar tik for-
muojasi. Pasaulyje yra vadinamoji 
“surf” kult ra, jungianti banglen i ,
burlen i , o dabar ir j gos aitvar
sporto šakas. Ši  sporto šak  atsto-
vus galima atskirti iš drabuži , ku-
riuos jie d vi. Tai “Quiksilver”, “Rip 
Curl”, “O’Neill”, “Billabong”, “Ani-
mal” firm  r bai. Šiuos kokybiškus 
savito stiliaus drabužius m gsta ir 
j gos aitvar  sporto atstovai.

J.K.: Šis sportas n ra vien spor-
tas - tai kult ra: žmogus pradeda 

rengtis visai kitaip, visai kitaip šne-
k ti, galb t netgi keiktis. (Juokia-
si.)

- Nuo ko prasid jo “X-Pro” 
verslas?

D.M.: Kai sik r me, j gos ai-
tvar  sportu net nekvep jo - buvo 
burlent s ir nardymo ranga. Su 
broliu nuo vaikyst s plaukdavome 
burlent mis, iš pradži  su “Mus-
tang”, “Windglider”, v liau iš už-
sienio atsivež me firmin s rangos 
sau, tada parduoti, ir visa tai per-
augo  versl . Dabar turime 3 “X-
Pro” parduotuves Kaune, Vilniuje 

ir Klaip doje. Prekiaujame burlen-
t mis, j gos aitvarais, snieglent -
mis, “Rip Curl” firmos drabužiais, 
organizuojame vis  min t  sporto 
šak  kursus.

- Jonai, papasakokite apie 
prieš kelis m nesius kurt  “Bo-
ard Sports”.

J.K.: Manome, kad Lietuvai 
pats metas pasi lyti platesn , stilin-
gesn  ir dar profesionalesn  inven-
tori . Atstovaujame kultiniams pre-
k s ženklams, si lome visišk  nau-
jien  Lietuvai. Pradedame nuo j -
gos aitvar , ateityje prekiausime 
burlent mis, riedlent mis, snie-

glent mis - viskuo kas susij  su 
lenta. Stengiam s nepasidaryti ko-
merciniai, tiek kainos, tiek koky-
b s, tiek vaizdo santykis yra suba-
lansuotas. Yra keturios veiklos, ku-
rias puosel sime: “Boardsports 
TRAVEL”, “Boardsports STUFF”, 
“Boardsports SCHOOL”, “Boards-
ports TEAM”. Turime dideli  am-
bicij . Kol kas prekyba vyksta in-
ternete, bet tik laiko klausimas, ka-
da pakviesime  stabilios vietos ati-
darym , nes šis jud jimas gauna 
didel  pagreit , sportas labai auga - 
vien matyti, kiek automobili  su 
lipdukais važin ja.

- K  manote apie tokius, ku-
rie tik d l mados užsiklijuoja fir-
min  lipduk  ant automobilio, 
stoviniuoja ant kranto, bet ne-
plaukia?

J.K.: Yra žmoni , kurie simyli
pa i  kult r , bet gal bijo vandens, 
dar ko nors... O yra žmoni , kurie 
simyli sport , bet negali pak sti vi-

sos šitos kult ros.
D.M.: Visada reikia pirmo žings-

nio. Prad ti galima ir nuo lipduko 
ant automobilio. (Šypsosi.)

- Koks j gos aitvaras šian-
dien yra madingiausias?

J.K.: “Board Sports” importuo-
jama ranga, apie tai - svetain je 
www.boardsports.lt.

D.M.: Pasaulyje (ir Lietuvoje) 
yra seniausi žinomi gamintojai, 
rinkos lyderiai: “Cabrinha”, 
“North”, “Best”, “Slingshot”, 
“Naish”. Negaliu pasakyti, kad ši
gamintoj  j gos aitvarai yra ma-
dingiausi, tiesiog j  yra daugiau-
sia. Kiekvienais metais rinkoje at-
siranda tikrai neblog  nauj  j gos 
aitvar  gamintoj . Yra gerai, kai 
žmon s gali rinktis. “X-Pro” par-
duotuv se jau greitai tur sime ne 
tik “Cabrinha”, bet ir kit  gamin-
toj  j gos aitvar .

- Už kiek galima sigyti j gos
aitvar  sporto inventori ?

D.M.: Šiandien galima nusipirk-
ti ir pad v t  ger rang , nes dalis 
žmoni  m gsta greitai atsinaujinti. 
Ger  j gos aitvar  galima nusipirk-
ti už pusantro t kstan io lit , lent
- už šešis šimtus, hidrokostium  - 
nuo trij  šimt  lit .

- Dariau, rengiate individua-
lias j gos aitvar  pamokas. Kiek 
reikia toki  pamok , kad skrie-
tum vandens paviršiumi, ir kiek 
jos kainuoja?

D.M.: Išmokti yra visai nesun-
ku, reikia tik noro. Šeši -aštuoni
valand  individuali  pamok  su 
instruktoriumi daugeliui pakanka, 
kad išmokt  plaukti pirmyn ir at-
gal. Optimaliausia yra trys dienos 
užsi mim  po dvi valandas, nes po 
dviej  valand  pratyb  žmogus jau 

b na pavarg s nuo nauj sp dži ,
nemažo fizinio kr vio. Tre i  die-
n  devyniasdešimt procent  “stu-
dent ” jau “stojasi” ant lentos ir 
savarankiškai nuplaukia pirmuo-
sius metrus. Individualaus darbo 
su instruktoriumi valanda kainuo-
ja 150 lit .

- Ar moterims sunkiau skrie-
ti j gos aitvaru nei vyrams?

J.K.: Ne, merginos netgi grei-
iau nei vyrai išmoksta plaukti. Šiam 

sportui nereikia j gos - plauki, ir vis-
kas, gali nešokin ti, nenardyti, plau-
kioti techniškai, gražiai, jei baisu.

- Dariau, turite viešbut  Bra-
zilijoje?

D.M.: Ten ne viešbutis. Tiesiog 
prieš ketverius metus nusipirkome 
nam  netoli vandenyno, šalia toje 
pa ioje žem je pastat me dar kelis 
namelius. Dabar prat sti sezono ten 
važiuojame patys, kvie iame drau-
gus, klientus.

- Ten žiemas ir leidžiate?
D.M.: Vienas žurnalas raš ,

kad mes ten nuolat b name, gr ž-
tame  Lietuv  tik reikal  sutvar-
kyti ir v l atgal... (Juokiasi.) Ke-
liaujame daug, bet iš ties  daugiau-
sia laiko praleidžiame Lietuvoje - 

n ra ia taip jau blogai. Brazilijoje 
gyvename kelet  m nesi  - nuo 
lapkri io iki sausio, kai ten b na 
stipriausias v jas.

- Vandens sporto sezonas 
Lietuvoje neilgas, kur žiemas 
leidžiate j s, Jonai?

J.K.: Yra žmoni , kurie plaukio-
ja ištisai. Mano sezonas Lietuvoje 
kokie septyni m nesiai, nors esu 
plauk s ir gruod . M gstu ir žiemos 
sport , šalt j  sezon  padaliju per 
pus , leisdamas ir ant vandens, ir 
ant sniego.

- Verslus valdote su broliais 
Arniu Mikelioniu ir Antanu Kriš-
i nu. Ar teko susipykti d l

sprendim ?
J.K.: Žinome, kas k  geriau iš-

mano, tad pasidalijame darbais.
D.M.: Ne, apsitryn  esame. 

(Juokiasi.)

Jėgos aitvarų verslas brolių rankose
Jėgos aitvarų sportas prie vandens telkinių suburia vis daugiau sporto 
aistruolių, gatvėse daugėja automobilių, papuoštų firminiais lipdukais. Sportas 
ar tik madingas įvaizdis? “Laisvalaikis” kalbasi su didžiausio ekstremaliojo 
vandens sporto prekybos tinklo “X-Pro” bendraturčiu DARIUMI MIKELIONIU 
ir ką tik įkurtos jėgos aitvarais prekiaujančios firmos “Board Sports” bendraturčiu 
daugkartiniu burlenčių čempionu Lietuvoje JONU KRIŠČIŪNU.

Genutė ŽALIENĖ

“ Gerą jėgos aitvarą 
galima nusipirkti už 
pusantro tūkstančio litų”

Darius Mikelionis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“ Šis judėjimas įgauna 
didelį pagreitį, sportas 
labai auga - vien matyti, 
kiek automobilių su 
lipdukais važinėja”

Jonas Kriščiūnas

Aš irgi labai 
mėgstu plaukioti 
ir skraidyti - man 

mokytis nereikia...

Darius Mikelionis

Jonas Kriščiūnas

AR ŽINAI, kas yra didžiausios LKL žvaigžd s? 37-ame
puslapyje!

Atsakymus rasi



Kaip jau rašėme, pramogų ir 
verslo centre “Forum Palace” 
visai netrukus, rugsėjo 4 dieną, 
wap. alfa lt. pristato 
grožio kon-
kursą “Miss-
internet.lt” 
(“Miss inter-
net Lietuva”). 
Norinčios iš-
mėginti savo 
sėkmę vis dar 
gali išbandyti jėgas ir įdėti sa-
vo fotografiją į anketą, kuri yra 
adresu www.missinternet.lt.

Per rengin  taip pat vyks koncertas 
- tikro garso pasirodym  surengs “lati-
no” virtuozas Eduardas Chimenesas 
(Eduardo Gimenez) su grupe. Mergi-
nos taip pat demonstruos naujausi ,
specialiai renginiui kurt  Jurgitos Sta-
kauskait s apatini  drabuži  kolekcij .

Renginio ved jas ALGIS GREI-
TAI, tiksliau, jo k nijamas persona-
žas Masonas tikrai neleis ži rovams 
nuobodžiauti.

Na, o po viso 
šou lankytoj  ir 
dalyvi  laukia 
“After Party” va-
kar lis, kur sek-
suali  atmosfer
užtikrins iš Tur-
kijos parskren-
dantis DJ Sezzy.

Projekto or-
ganizator  ir 
viena iš komisi-
jos nari VAIDA 

ŽIDONYT  sutiko atsakyti  kelet
klausim .

- Kaip kilo id ja rengti “Miss 
Internet” grožio konkurs ?

- Pasaulyje yra vairi  konkurs
- pavyzdžiui, “Miss Internet World” 
konkursai vyksta jau ne vienus me-
tus, tod l gav  pažad , jog tarptau-
tiniai partneriai m s  finalinink
priims tiesiai  pasaulinio konkurso 
final , net nedvejodami m m s šio 
konkurso. Juolab kad tai bus pirma-

sis tokio pob džio konkursas Lietu-
voje.

- Kuo “Missinternet.lt” rinki-
mai skiriasi nuo kit  grožio kon-
kurs ?

- Stengiam s, kad renginio dalyvi
kelias  konkurs  b t  prad tas b tent 
internete, t.y. kiekviena turi galimyb
užpildyti nesud ting  form , esan i
www.missinternet.lt, tada steb ti, kaip 
kei iasi j  pozicijos. Planuojame, kad 
60 geriausi  mergin  rengin  ir va-
kar l  pateks nemokamai, na, o 20 iš 

j  taps konkursant mis.
- K  dar gauna šio konkurso 

dalyv s ir nugal toja?
- Pagrindinis prizo steig jas “Fizz” 

steigia kelioni ek  dviem asmenims, 
nugal toja, be titulo, taip pat tur s ga-
limyb  išsirinkti kelion  pasirinkt
šal . Taip pat pasaulinio masto kanalas 
“Fashion TV” mielai sutiko rodyti m -
s  rengin  savo kanalu, tad visoms da-
lyv ms tai puiki galimyb  pademons-
truoti save prieš dideles auditorijas.

“Laisvalaikio” inf.

Interneto gražuolės rinkimai 
“Miss Internet Lietuva” konkurse

Renginio partneriai: 
sidras “Fizz”, 

wap.alfa.lt, 
portalas “Draugas.lt”, 

“GerasFM”, 
“CTV.lt”.

Bilietais prekiaujama 
“Forum Palace”, 
visose “Tiketa” 

prekybos vietose.

“Miss Internet 
Lietuva 2009” - 

rugs jo 4 d. “Forum 
Palace”, “Terrazza”.

Jurgita Stakauskaitė 
(dešinėje) pristatys 

apatinio trikotažo 
kolekciją

Vaida Židonytė

Su “Laisvalaikio” 
kortele

-15%
nuolaida 

dviem bilietams
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Daugiau kaip trys tūkstančiai 
rankų plojo praėjusį penkta-
dienį klube “Combo” ir jo pri-
eigose. Tradicinis, jau šeštasis, 
įrašų ir renginių kompanijos 
“RyRalio” vasaros palydėtuvių 
festivalis buvo įvertintas lanky-
tojų gausa bei pakilia nuotaika. 
“RyRalio Summer End Festival 
2009” subūrė skirtingų skonių 
muzikos mėgėjus vienai ne-
pakartojamai nakčiai Nemuno 
pakrantėje. Renginys vyko pen-
kiose skirtingose erdvėse, jame 
svečiai linksminosi iki anks-
tyvo ryto. Daugiau fotografijų 
ir filmuotos medžiagos rasite 
www.ryralio.lt.

“RyRalio” palydėjo vasarą Nemuno pakrantėje
Ignas linksmino 

vakaro svečius 
iki ankstyvo ryto

Susikaupę “Metal 
on Metal” vyrukai 
varė minią iš proto 
savo tikro garso 
pasirodymu

Britas Milton 
Jackson gerbėjus 

linksmino 
pačiame 

vakarėlio 
įkarštyje

“RyRalio” renginių organizatorius Laurynas 
Lisauskas (viduryje) dalijosi įspūdžiais su 

“Laisvalaikio” projektų vadove Lauryna Anusevičiūte 
ir “Mosquito” projektų prodiuseriu Ryčiu Kuzmenka

“RyRalio” kompanijos vadovas ir 
renginio organizatorius Šarūnas 
Karalius pasirodymus stebėjo 
patogiai įsitaisęs

Renginyje netrūko keistenybių ir 
geros nuotaikos 

“RyRalio” archyvo nuotr.
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“Jogl ” - visada pakeliui

“Jogl s” klientams jau prasta,
kad jei atsidaro naujas prekybos cen-
tras, jame b tinai yra ir m s  švaru-
mo centras”, - sak  “Jogl s” direkto-
r  Ilona Ra kauskien . Jau keturio-
liktus metus veikianti mon  nuolat 
ple iasi ir didina drabuži  pri mimo 
centr  skai i . “Stengiam s, kad kli-
entui b tume pakeliui  jam svarbias 
vietas: namus, darb , mokykl , vaik
daržel , prekybos centr , sporto klu-
b , - “Jogl s” strategij  d st  I.Ra -
kauskien . - Taip taupome m s  pas-
laugas besirenkan i j  laik ”.

Naujasis “Jogl s” švarumo cen-
tras Vilniuje bus ypa  patogus ke-
liaujantiems Geležinio Vilko ir Ozo 
gatv mis, gyvenantiems Baltupi ,
Santariški  mikrorajonuose, Rieš -
je, taip pat sik rusiems Žali j  eže-
r  apylink se.

R pinamasi aptarnavimu

PC “Ozas” švarumo centras si-
k r s pirmajame prekybos centro 

aukšte, vos keliolika metr  nuo au-
tomobili  aikštel s, tad drabuži  ne-
reik s toli nešti, gal site juos atiduo-
ti “Jogl s” darbuotojai vos j  pre-
kybos centr  ar atsiimti išeidami. 
“Daug d mesio skiriame centr  in-
terjerui. Stengiam s sukurti jauki ,
šilt  aplink , kad klientams b t  ma-
lonu lankytis”, - sak  už “Jogl s” cen-
tr  atidarym  atsakinga j  interjer
kurianti vadybinink  Žydr n  Ziba-
lien . Ji pabr ž , kad “Jogl ” ypatin-
g  d mes  skiria maloniam ir profe-

sionaliam klient  aptarnavimui.
“Jogl s” švarumo centro darbo 

laikas sutampa su PC “Ozas” - lan-
kytojai laukiami nuo 10 valandos ry-
to iki 22 valandos vakaro.

Paslaugos vertintos
aukso medaliu

Ypa  kokybiškomis paslaugomis 
gars janti “Jogl ” yra vienintel  iš va-
lymo paslaugas teikian i moni , ap-
dovanot  Lietuvos pramoninink  kon-

federacijos steigtu aukso medaliu - 
“Lietuvos met  gaminio 2005” nomi-
nacija. “Siekdama išlaikyti pažangiau-
sio cheminio valymo paslaug  teik jo 
pozicijas, nor dama savo klientams 
pasi lyti kokybiškesnes ir ekologiš-
kesnes paslaugas, “Jogl ” investuoja 
ne tik  nauj  drabuži  pri mimo cen-
tr  atidarym , bet ir  valymo proceso 
modernizavim  - nuolat diegiamos 
naujov s”, - sak  I.Ra kauskien .

Daugiau informaci jos 
www.jogle.lt.

Julija ŽIL NIEN ,
drabuži  dizainer

Renkuosi “Jogl s” švarumo 
centro paslaugas d l poži rio
klient . Ne tik aš, bet ir mano ma-
dos namai, ir klientai naudojasi 
“Jogl s” paslaugomis. Pavyzdžiui, 
jei yra nežinomas audinys ar šva-
rumo centro darbuotojai abejoja 
d l išvalymo kokyb s, jie kreipiasi 
 mus, vežame audinio gabal l  pa-
bandyti - kad drabužio nesugadin-
t . “Jogl ” r pinasi žmogumi ir 
labai saugo kliento drabuž . N ra 
pasitaik , kad “Jogl s” švarumo 
centre b t  ko nors neišval . Ne-
same tur j  joki  problem .

Aida ŽILI T ,
muzikos vadybinink

Naudojuosi “Jogl s” paslau-
gomis, nes ji - patikimiausia. Ne-
sugadina daikt , kaip man yra nu-
tik  nunešus daiktus  kit  valykl
- pamenu, padaviau balt  megzti-
n , o atsi miau spalvot . (Juokia-
si.) O “Jogl ” išvalo visk , ne tik 
asmeninius drabužius, bet ir atli-
k j  kostiumus - juos ir išvalyti 
ne taip paprasta, jie turi vairiau-
si  detali . “Jogl ” dirba greitai ir 
kokybiškai. Jos paslaugas vertinu 
10 bal . O kadangi turiu “Laisva-
laikio” kortel , tai ir paslaug  kai-
na esu labai patenkinta.

“Joglės” švarumo centras klientų laukia PC “Ozas” Klientų atsiliepimai

“Joglė” nuosekliai vykdo savo 
klientams duotą pažadą - ar-
tėti prie jų sulig kiekvienu ati-
daromu drabužių priėmimo 
centru. Naujausias, Vilniuje jau 
devynioliktas, “Joglės” švarumo 
centras duris atvėrė prekybos 
ir pramogų centre “Ozas”. Ati-
darymo proga “Joglės” švaru-
mo centre teikiamos ypatingos 
nuolaidos. Iki rugsėjo 10 dienos 
visi “Laisvalaikio” kortelių sa-
vininkai, atnešę drabužius į PC 
“Ozas” įsikūrusį “Joglės” švaru-
mo centrą, valymo paslaugomis 
naudosis net 30 proc. pigiau!

ŠVARUMO CENTRO “JOGL ” PASLAUGOS:

 drabuži  valymas, skalbimas, lyginimas; 
 odini  ir kailini  gamini  valymas, impregnavimas, at-

naujinimas;
 skubus drabuži  valymas; 
 kilim , žaliuzi  valymas; 
 plunksn  ir p k  valymas, impil  keitimas; 
 smulkus drabuži  taisymas; 
 gamini  pa mimas iš kliento nam  ir parvežimas (tel. 

Vilniuje 233 01 55 264 91 64); 
 skalbimo paslaugos viešbu iams, restoranams, sporto 

klubams ir t.t. 
 staltiesi , servet li , patalyn s, rankšluos i , chalat

nuoma ir pardavimas; 
 gamini  minkštinimas ir sendinimas.

Ilona Račkauskienė pabrėžia nuolat 
gerinamą “Joglės” paslaugų bei 
klientų aptarnavimo kokybę

Mykolo Ambrazo nuotr.

Žydrūnė Zibalienė kviečia 
pasinaudoti “Joglės” švarumo centre 

“Laisvalaikio” kortelės teikiamomis nuolaidomis

Su “Laisvalaikio” kortele iki rugsėjo 10 d.

30%
nuolaida paslaugoms 

PC “Ozas” švarumo centre
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“Jogl ” - visada pakeliui

“Jogl s” klientams jau prasta,
kad jei atsidaro naujas prekybos cen-
tras, jame b tinai yra ir m s  švaru-
mo centras”, - sak  “Jogl s” direkto-
r  Ilona Ra kauskien . Jau keturio-
liktus metus veikianti mon  nuolat 
ple iasi ir didina drabuži  pri mimo 
centr  skai i . “Stengiam s, kad kli-
entui b tume pakeliui  jam svarbias 
vietas: namus, darb , mokykl , vaik
daržel , prekybos centr , sporto klu-
b , - “Jogl s” strategij  d st  I.Ra -
kauskien . - Taip taupome m s  pas-
laugas besirenkan i j  laik ”.

Naujasis “Jogl s” švarumo cen-
tras Vilniuje bus ypa  patogus ke-
liaujantiems Geležinio Vilko ir Ozo 
gatv mis, gyvenantiems Baltupi ,
Santariški  mikrorajonuose, Rieš -
je, taip pat sik rusiems Žali j  eže-
r  apylink se.

R pinamasi aptarnavimu

PC “Ozas” švarumo centras si-
k r s pirmajame prekybos centro 

aukšte, vos keliolika metr  nuo au-
tomobili  aikštel s, tad drabuži  ne-
reik s toli nešti, gal site juos atiduo-
ti “Jogl s” darbuotojai vos j  pre-
kybos centr  ar atsiimti išeidami. 
“Daug d mesio skiriame centr  in-
terjerui. Stengiam s sukurti jauki ,
šilt  aplink , kad klientams b t  ma-
lonu lankytis”, - sak  už “Jogl s” cen-
tr  atidarym  atsakinga j  interjer
kurianti vadybinink  Žydr n  Ziba-
lien . Ji pabr ž , kad “Jogl ” ypatin-
g  d mes  skiria maloniam ir profe-

sionaliam klient  aptarnavimui.
“Jogl s” švarumo centro darbo 

laikas sutampa su PC “Ozas” - lan-
kytojai laukiami nuo 10 valandos ry-
to iki 22 valandos vakaro.

Paslaugos vertintos
aukso medaliu

Ypa  kokybiškomis paslaugomis 
gars janti “Jogl ” yra vienintel  iš va-
lymo paslaugas teikian i moni , ap-
dovanot  Lietuvos pramoninink  kon-

federacijos steigtu aukso medaliu - 
“Lietuvos met  gaminio 2005” nomi-
nacija. “Siekdama išlaikyti pažangiau-
sio cheminio valymo paslaug  teik jo 
pozicijas, nor dama savo klientams 
pasi lyti kokybiškesnes ir ekologiš-
kesnes paslaugas, “Jogl ” investuoja 
ne tik  nauj  drabuži  pri mimo cen-
tr  atidarym , bet ir  valymo proceso 
modernizavim  - nuolat diegiamos 
naujov s”, - sak  I.Ra kauskien .

Daugiau informaci jos 
www.jogle.lt.

Julija ŽIL NIEN ,
drabuži  dizainer

Renkuosi “Jogl s” švarumo 
centro paslaugas d l poži rio
klient . Ne tik aš, bet ir mano ma-
dos namai, ir klientai naudojasi 
“Jogl s” paslaugomis. Pavyzdžiui, 
jei yra nežinomas audinys ar šva-
rumo centro darbuotojai abejoja 
d l išvalymo kokyb s, jie kreipiasi 
 mus, vežame audinio gabal l  pa-
bandyti - kad drabužio nesugadin-
t . “Jogl ” r pinasi žmogumi ir 
labai saugo kliento drabuž . N ra 
pasitaik , kad “Jogl s” švarumo 
centre b t  ko nors neišval . Ne-
same tur j  joki  problem .

Aida ŽILI T ,
muzikos vadybinink

Naudojuosi “Jogl s” paslau-
gomis, nes ji - patikimiausia. Ne-
sugadina daikt , kaip man yra nu-
tik  nunešus daiktus  kit  valykl
- pamenu, padaviau balt  megzti-
n , o atsi miau spalvot . (Juokia-
si.) O “Jogl ” išvalo visk , ne tik 
asmeninius drabužius, bet ir atli-
k j  kostiumus - juos ir išvalyti 
ne taip paprasta, jie turi vairiau-
si  detali . “Jogl ” dirba greitai ir 
kokybiškai. Jos paslaugas vertinu 
10 bal . O kadangi turiu “Laisva-
laikio” kortel , tai ir paslaug  kai-
na esu labai patenkinta.

“Joglės” švarumo centras klientų laukia PC “Ozas” Klientų atsiliepimai

“Joglė” nuosekliai vykdo savo 
klientams duotą pažadą - ar-
tėti prie jų sulig kiekvienu ati-
daromu drabužių priėmimo 
centru. Naujausias, Vilniuje jau 
devynioliktas, “Joglės” švarumo 
centras duris atvėrė prekybos 
ir pramogų centre “Ozas”. Ati-
darymo proga “Joglės” švaru-
mo centre teikiamos ypatingos 
nuolaidos. Iki rugsėjo 10 dienos 
visi “Laisvalaikio” kortelių sa-
vininkai, atnešę drabužius į PC 
“Ozas” įsikūrusį “Joglės” švaru-
mo centrą, valymo paslaugomis 
naudosis net 30 proc. pigiau!

ŠVARUMO CENTRO “JOGL ” PASLAUGOS:

 drabuži  valymas, skalbimas, lyginimas; 
 odini  ir kailini  gamini  valymas, impregnavimas, at-

naujinimas;
 skubus drabuži  valymas; 
 kilim , žaliuzi  valymas; 
 plunksn  ir p k  valymas, impil  keitimas; 
 smulkus drabuži  taisymas; 
 gamini  pa mimas iš kliento nam  ir parvežimas (tel. 

Vilniuje 233 01 55 264 91 64); 
 skalbimo paslaugos viešbu iams, restoranams, sporto 

klubams ir t.t. 
 staltiesi , servet li , patalyn s, rankšluos i , chalat

nuoma ir pardavimas; 
 gamini  minkštinimas ir sendinimas.

Ilona Račkauskienė pabrėžia nuolat 
gerinamą “Joglės” paslaugų bei 
klientų aptarnavimo kokybę

Mykolo Ambrazo nuotr.

Žydrūnė Zibalienė kviečia 
pasinaudoti “Joglės” švarumo centre 

“Laisvalaikio” kortelės teikiamomis nuolaidomis

Su “Laisvalaikio” kortele iki rugsėjo 10 d.

30%
nuolaida paslaugoms 

PC “Ozas” švarumo centre

Naujienos 19“Laisvalaikis”, 2009 m. rugpjūčio 27 d.

09 09 09 - tik kas šimt  met

Daugelyje taut  devynetas tur jo trigubos 
Trejyb s, visumos prasm . Senoji lietuvi  sa-
vait  buvo devyniadien , o pats devynetas 
kadaise buvo paskutinis skai ius. Taip pat ro-
m n  kalendoriaus pagrind  sudarydavo 9 
par  M nulio savait . Jiems buvo itin svarbios 
9 paros iki priešpilnio. Jie tik jo, kad nuo 
priešpilnio prasideda laimingos dienos, o kai 
patek s M nulio pilnatis, tada ir išsipildys 
visi norai. Devyneto reikšm  yra itin svarbi 
ir Azijos kult roje. Pavyzdžiui, svarbiausiuo-
se budist  ritualuose dažniausiai dalyvauja 9 
vienuoliai. O kin  kult roje 9 yra traktuoja-
mas kaip geras, laimingas skai ius. Mat žodis 
“devyni” kin  kalba skamba taip pat kaip žo-
dis “ilgaamžiškumas”.

Pilnaties laukimas 9 dienas, 9 naktis

Beje, b tina pamin ti tai, kad 09 09 09 
nakties dang  nušvies pilnatis. Šis laikas lie-
tuvi  tautosakoje b davo apib dinamas kaip 
viso pasaulio grožio, mistini  gamtos j g  b -
ties minimo simbolis. Užgimus  arba pabu-
dus  danguje M nul  žmon s sveikindavo mal-
domis, dainomis ir rateliais.

Prakalb s medžiai ir daiktai

Tad “Supa Devynios” kvie ia jus kartu 
laukti šios ypatingos magiškos ir paslaptingos 
nakties. Rugs jo 1-9 dienomis Vokie i  g. 
ruožas nuo S.N ries mokyklos iki fontano 
pavirs paslaptinga vieta: devyni medžiai, žmo-
n ms einant pro šal , staiga sušvis, iš j  pasi-
girs pel dos kavimas, laum s ni niavimas,
naminuko murmesys. Beje, o gal jums pavyks 
išgirsti ir kitus keistus bei baugius garsus, 
galb t m nulio užkalb jim ...

Šalia ši  trij  medži  grupi  visas devynias 
dienas matysite ir stilizuotas lietuviškas s py-
nes. Tai žinomo menininko, interjero ir bald
dizainerio Manto Lesausko, vadinamo jaunuo-
ju Lietuvos talentu, darbai.

Seniems daiktams - naujas gyvenimas

Mantas išgars jo tuo, kad nud v tus, 
niekam nereikalingus daiktus (padangas, 

sul žusius dvira ius, šiukšliad žes, k des) 
prikelia naujam gyvenimui. Dažniausiai 
kurdamas kartu su oland  menininkais, jis 
dirba pagal princip , kur  vadina “refunc”: 
tai ne šiaip daikt  perdirbimas, o siklau-
symas  materij , bandymas suprasti, kuo 
daiktas “nori tapti”. Pasak žinomo meni-
ninko, tikrai ne visi seni daiktai nori “at-
gimti”.

M.Lesausko originalios iš padang  paga-
mintos k d s buvo eksponuotos Vilniuje 
esan iame Šiuolaikinio meno centre. Ši eks-
pozicija daugiau nei prieš metus iškeliavo 
Piet  Afrikos Respublik . Tad dabar pama-
tyti jo kurtas s pynes magiškoje žaliai švy-
tin i  ir baujan i  medži  draug je bus itin 
domu.

Šokiu pagerbs m nul

Rugs jo 9-osios vakar , jau sutemus, 
nuo S.N ries mokyklos Šiuolaikinio meno 
centro link pajud s teatralizuota eisena: 
tamsiame danguje fakyrai pieš magiškus de-
vynet  ženklus, o juos lyd s tarsi koks pa-
goniškas maldos ritualas m nuliui. Tai ži-
nomo lietuvi  šiuolaikinio šokio choreogra-
fo Andriaus Pulkauninko aktori  ir daini-
nink  trup s vieša akcija “M nulio auka”.

Kuo baigsis “atgijusi ”, reaguojan i  pra-
eivius medži  gyvenimas? Kur nuves teatra-
lizuota, su ugniniais devynet  ženklais eisena? 
Pilnaties link? Visa tai renginio “SupaDevy-
nios” organizatoriai žada paskelbti v liau.
www.supadevynios.lt

“SUPA DEVYNIOS. PILNATIS”: artinasi devynetų naktis!
Žymus 
menininkas 
Mantas 
Lesauskas 
Vilniaus 
Vokiečių 
gatvėje 
prakalbins 
medžius

Andriaus Pulkauninko teatras 09 09 09 
vakarą pasitiks pagoniškais ritualais

Organizatorių nuotr.

Ar žinojote, kad tik kas šimtą metų būna 
diena, kai prabyla magija, atgimsta seniai 
užmirštos mistinės jėgos? Šiais metais bū-
tent yra ta data - 2009 09 09. Jau senų se-
novėje tikėta, kad 9 yra magiškas, paslap-
tingų gamtos jėgų persismelkęs skaičius.
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Rugs jo 1- j  sostin s klube “Helios Club” startuos 
naujas rengini  ciklas “Egomuzika party”. Tai dešimt 
lietuviškos popscenos atlik j , tarp kuri  ir žinomi vei-
dai, ir naujokai. Naujausias savo dainas ži rovams pri-
statys: Vudis, Haroldas, D mas, Agnieška, Eva, Taja, 
“Pik  panos”, “Toxica”, “Unsystemical”, Nika. Organi-
zatoriai pabr žia, kad visos dainos bus skirting  muzikos 
stili . Renginys neapsieis ir be magijos. Jos atstovas 

Tomas Šimkus ruošia dešimt stebukl .
Koncert  cikl  organizuoja prieš pusmet  savo veikl

prad jusi agent ra EGOMUZIKA. Ne tik atlik j  vady-
ba, album  leidyba, prodiusavimu, bet ir rengini  orga-
nizavimu užsiiman ios agent ros k rybos vadovas Ei-
mantas Gardauskas ir vienas iš k r j  Ferdinandas 
Raudonius EGOMUZIK  vadina perspektyviu ir k ry-
bingu kolektyvu.

Dešimt atlikėjų ir dešimt stebuklų

Su “Laisvalaikio” kortele

-20%
nuolaida dviem bilietams

Bilietus galima sigyti 
visose “Bilietai.lt” kasose. 

Bilieto kaina 20 Lt.

Sekmadienį “Mis Visata 2009” rinkimuose Bahamuose buvo karū-
nuota Venesuelos atstovė Stefanija Fernandes (Stefania Fernandez).

Šio tarptautinio grožio konkurso laim toja atstov  iš Venesuelos tam-
pa šešt  kart . 18 met  brunet  S.Fernandes tapo 58- ja “Mis Visata”. 
Grožio konkursas buvo tiesiogiai transliuojamas iš prabangaus “Atlantis” 
viešbu io Bahamuose.

Tai jau antrasis kartas iš eil s, kai konkurso dalyv  iš nafta gars jan ios 

Piet  Amerikos šalies pelno “Mis Visata” titul . Venesuela visame pasau-
lyje gars ja stabaus grožio merginomis. Iš 83 konkurso dalyvi  buvo iš-
rinktos penkios finalinink s. Finale iš j  buvo atrinkta S.Fernandes.

Pirm ja vicemis tapo Dominikos Respublikos atstov  Ada Aim  de la 
Krus (Ada Aimee de la Cruz).  final  taip pat pateko Australijos, Puerto 
Riko ir Kosovo gražuol s.

“Mis Visata 2009” kar n  S.Fernandes ant galvos užd jo pra jusi
met  nugal toja, taip pat Venesuelos atstov , Dajana Mendosa (Dayana 
Mendoza). 2008 met  “Mis Visata” konkursas vyko Vietname.

“Mis Visata 2009” karūnuota Venesuelos atstovė

“Mis Visata 2009” Bahamuose karūnuota Venesuelos atstovė Stefanija 
Fernandes. Pirmąja vicemis tapo Dominikos Respublikos atstovė 
Ada Aimė de la Krus (kairėje)

Praėjusiais metais “Mis 
Visata” titulas atiteko taip 
pat Venesuelos atstovei - 
Dajanai Mendosai

“Reuters” nuotr.

Gražiausia visatoje - 
Stefanija Fernandes

EPA-Eltos nuotr.

“Egomuzika party” magijos 
triukus atliks Tomas Šimkus, o 

naujausias dainas pristatys... ...Dūmas ...Eva ...Vudis ir kiti
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B das tai sužinoti - apsilankyti pa-
simatyme su iš anksto nepaž stamu 
žmogumi. Tad palangiškiai ir kurorto 
sve iai, pamirš  lietuvišk  kuklum ,
naudojasi šia proga vis  ši  vasar  ir 
noriai dalyvauja “Pildyk” pasimaty-
muose. Nepaž stami ia susipaž sta, o 
kartais tampa ir gyvenimo draugais.

Palangos vasaros pramoga - 
“Pildyk” pasimatymai

Kiekvien  penktadienio ir šeš-
tadienio popiet  simpatiškos mergi-
nos ir vaikinai sm l t  papl dim
kelioms valandoms iškei ia  jauki
“Floros simfonijos” restorano aplin-
k . ia j  laukia “Pildyk” pasimaty-
mai.

Per rengin  vaikinai ir merginos 
susodinami prie staliuk  poromis at-
sitiktine tvarka. Jie susipaž sta, pa-
bendrauja prie puodelio arbatos. V -
liau vienas iš pasimatymo partneri
pakei iamas kitu - taip dalyviams su-
teikiama galimyb  susipažinti ir pa-
bendrauti su vairesniais žmon mis. 
Smagi vasaros pramoga leidžia ne 
tik spalvingiau praleisti laik , bet ir 
susirasti nauj  draug  ar net širdžiai 
artim  žmog .

 pasimatym  - sutikti 
draug

Viename iš pasimatym  kartu 
su draugais dalyvav s Deividas 
ši  iniciatyv  vertina kaip puik
b d  susirasti draug . “Atvyk  po-
ilsiauti  Palang  netur jome ia 
daug paž stam . Sužinoj  apie pa-
simatym  popietes nusprend me 
jose dalyvauti ir likome maloniai 
nustebinti. Sužav jo laisva ir 
linksma pasimatymo atmosfera - 
laikas prab go akimirksniu, o per 
kelias valandas atradome nauj
draug ”, - sp džiais dalijosi jau-
nuolis.

Nuo birželio pabaigos vykstan-
tys “Pildyk” pasimatymai tapo viena 
populiariausi  jaunimo laisvalaikio 
pramog  Palangoje - juose jau apsi-
lank  per 500 dalyvi .

Tik Rugs jo 1- j  visiems pir-
mokams, perkantiems bet kur
elektrinio traukinio rinkin , “Mini 
pasaulis” dovanos papildom  vago-
n l , kur  gal site išsirinkti patys! 

Visoms pirmok ms, perkan ioms 
l li  nam , “Mini pasaulis” dova-
nos patikus  l li  namo aksesuar
komplekt ! Visiems mokiniams ir 
“Laisvalaikio” kortel s tur tojams
tik Rugs jo 1- j  bus taikoma 12 
proc. nuolaida vis  masteli  auto-
mobili  modeliams, “Playmobil” 
žaislams, “Djeco” vaik  k rybos 
rinkiniams ir “Siku” modeliu-
kams!

Ypating  nuolaid  ir dovan  dien
apsilankyti “Mini pasaulyje” verta ir 

d l šio sezono naujien  - aukš-
tos kokyb s vokie i  gamintojo 
“Kidz’n’Cats” l li  ir automode-
li  lyderio “Minichamps” naujos 1:64 
mastelio modeli  kolekcijos.

Pasimatymų karštinė Palangoje

Ar žinote, kad...

Psichologai sutaria, kad vien  iš 
labiausiai jaudinan i  jausm  gali 
patirti pasimatyme su nepaž sta-
mu žmogumi. Neretai tokiuose 
pasimatymuose jaudinasi abi pu-
s s, pagrindin  jaudulio priežastis 
- nežinomyb  ir nepasitik jimas 
savimi. Tod l b tent tokie pasima-
tymai gali b ti puikus b das išban-
dyti save, gauti daugiau pasitik -
jimo ir bendravimo g dži .

Jaudulys, nežinomyb  ir viltis - 
šie jausmai užpl sta per pasimaty-
mus, beje, susitikimas su nepaž s-
tamuoju turi ir neabejotin  prana-
šum .

Pasimatymai su nepaž stamuoju 
gali b ti romantiškesni, juk susi-
tinka ir susipaž sta du nepaž stami 
žmon s. Tokiame pasimatyme ga-
li pristatyti save taip, kaip visuo-
met nor jai, bet galb t nedr sai to 
padaryti paž stamiems. Be to, 
prieš tok  pasimatym  paprastai 
daugiau svajojama ir dažniau pasi-
telkiama vaizduot . Juk nežinai, 
kas tav s laukia - slaptas agentas, 
akrobatas, o gal net žymyb .

Jeigu išdr si ateiti 
“Pildyk” pasimatymus...

Tau nereik s šokti iš l ktuvo
su parašiutu arba skraidyti para-
sparniu, norint patirti nauj sp -
dži . Jaudinan i  išgyvenim  pa-
tirsi per pasimatym .

Prapl si pažin i  b r  ir atrasi 
nauj  draug .

Pabendrausi su domiais žmo-
n mis. Nustebsi, koki  skirtin-
g  žmoni  b na ir kokia klai-
dinga gali b ti išankstin  nuo-
mon .

Pasimatymo dalyviui gal si pri-
statyti save taip, kaip visada no-
r jai, bet galb t paž stam j  b -
ryje nedr sai. Gal si išbandyti 
nauj  šukuosen  ar pasipuošti 
nauja, dar nevilk ta eilute.

Patarimai

Bendrauk.  pasimatym  atei-
nama susipažinti ir pabendrauti. 
Kalb k, juk kalb jimas skatina 
draugyst . Papasakok apie savo 
dien , keliones ir draugus. Nepa-
miršk pasiteirauti ir išklausyti 
pašnekovo apie jam svarbius ir 
domius dalykus.

B k savimi. Jauskis laisvai, 
nesielk dirbtinai ar perd tai. Ne-
sistenk pataikauti ir sutikti su 
viskuo, kas sakoma, jei turi kito-
ki  nuomon . Nesibaimink b ti
savimi, pašnekovas tai vertins.

Nesim tyk pažadais. Po pa-
simatymo nežad k, kad b tinai 
paskambinsi, jeigu iš ties  net 
neketini to daryti. Jei drauge pra-
leistas laikas iš ties  patiko - ne-
sig dyk pasakyti, kad nor tum 
susitikti dar kart .

Apsirenk m gstamus drabu-
žius. Drabužiai yra viena iš prie-
moni  padaryti ger  pirm sp d .
Tod l d v k m gstamus drabu-
žius, su kuriais jautiesi gerai.

“Pildyk” pasimatymai tapo mėgstama 
vasaros pramoga Palangoje

Populiaraus animacinio filmo 
“Simpsonai” herojus Houmeris 
Simpsonas savo žmoną Mardžę 
pamilo iš pirmo žvilgsnio. Ro-
meo, išvydęs Džuljetą, taip pat 
akimirksniu suprato, kad būtent 
ji yra jo gyvenimo meilė. Ar ga-
lima žmogų įsimylėti per pir-
mąjį pasimatymą?

Išskirtinių žaislų ir kolekcinių 
modelių parduotuvės “Mini 
pasaulis” artėjančių mokslo 
metų pradžios proga rengia 
šventę visiems mokiniams. “Mini pasaulio” parduotuv s Vilniuje:

 Vilniaus centrin  universalin  parduotuv , 5-as aukštas 
Darbo laikas nuo 10 iki 22 val. Tel. 210-17-54

“Panorama”, 1-as aukšas 
Darbo laikas nuo 10 iki 22 val. Tel.: 219-58-09

Nuolaidos mokiniams ir dovanos pirmokams
Pareng  Vaida ANDRIKONYT

“Laisvalaikio” inf.

AR ŽINAI, kod l išprot jo futbolo turgus? 37-ame
puslapyje!

Atsakymus rasi
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siminkite j , išsitatuiruokite dat
matomiausioje vietoje, ryškiai raudonu 
žymekliu apveskite savo kalendori
lapeliuose ir s mon s kertel se, atsa-
kingose už ger  nuotaik  ir sugeb jim
š lti kaip senais gerais mokyklos lai-
kais. Jeigu nety ia t  dien  užmiršite 
- vietoj smagaus, šmaikštaus ir nuotai-
kingo renginio, ko gero, s d site na-
mie, šiurpindami televizori  ekranus 
iš nuobodulio sur gusiais veidais.

Kad Klas s susitikimo dienos 
teisinimo renginys, prasid siantis

rugs jo 5 dien  20 val. klube “Bal-
sas.lt”, b t  išties simintinas, jo 
organizatoriai - interneto svetain
“Klase.lt” ir televizija TV1 - pakvie-
t  “Kauki  akademijos” kolektyv ,
kuris visus išsi buos, išlinguos ir 
pažers pilnas rieškutes gardaus juo-
ko bei paš lusios nuotaikos. Mat ko 
jau ko, o šauni  id j  ir gero humo-
ro šis kolektyvas tikrai nestokoja.

“Kauki  akademija” jau daugiau 
nei šešerius metus kuria ir organizuo-
ja vairiausius teatro ir šou projektus, 
kult rinius ir pramoginius renginius 
bei netradicines programas. B tent 
to ir galite tik tis. Trup s aktoriai nuo 
pat pirmos minut s stebins links-
miausiomis staigmenomis. Matysite 
firmines “Kauki  akademijos” aktori
improvizacijas, visoje Lietuvoje sutin-

kamas ovacijomis. Renginyje skam-
b s ir visiškai nauja grup s “Išjunk 
švies ” koncertin  programa. Kolek-
tyvo lyderis Valdas Burnys žad jo at-
likti dar negird t  specialiai klas s
laikams bei visiems tikriems klas s
draugams skirt  dain .

Si loma Klas s susitikimo die-
nos programa - rugs jo 5 dien  14 
val. visiems susirinkti prie savo mo-
kykl , pavaikš ioti j  koridoriais, 
širdel mis paženklinti m gt  dalyk
kabinet  duris, ignoruojant tuos, ku-
rie ir dabar dar kelia šiurp . O v liau 
liks tik nuspr sti, kur j s  klas  ke-
tina linksmintis... Ir šv sti!

Visi vilnie iai ir miesto sve iai, 
klas s draugai ir linksmybi  bei gru-
p s “Išjunk švies ” gerb jai kvie iami 
 sporto ir poilsio komplekse “Forum 
Palace” sik rus  klub  “Balsas.lt”, 
kuriame nuo 20 val. vyks vis  laik
linksmiausias klas s susitikimas.

Š lsime drauge su grupe “Išjunk 
švies ” ir “Kauki  akademija”, kartu 
su DJ Mamania šoksime pagal vis
laik  hitus,  dang  leisime svajones! 
Tereikia noro dalyvauti smagiame 
renginyje ir troškimo kvatotis visais 
plau iais!

Išsamesn  informacij  apie 
rengin  rasite tinklalapyje www.
klase.lt, biliet  galite sigyti ka-
sose www.blietai.lt.

Klasės susitikimo dieną - 
linksmybės iki paryčių
Nuo šiol rugsėjo 5-ąją bus švenčiama Klasės susitikimo diena!
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kamas ovacijomis. Renginyje skam-
b s ir visiškai nauja grup s “Išjunk 
švies ” koncertin  programa. Kolek-
tyvo lyderis Valdas Burnys žad jo at-
likti dar negird t  specialiai klas s
laikams bei visiems tikriems klas s
draugams skirt  dain .
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rie ir dabar dar kelia šiurp . O v liau 
liks tik nuspr sti, kur j s  klas  ke-
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Visi vilnie iai ir miesto sve iai, 
klas s draugai ir linksmybi  bei gru-
p s “Išjunk švies ” gerb jai kvie iami 
 sporto ir poilsio komplekse “Forum 
Palace” sik rus  klub  “Balsas.lt”, 
kuriame nuo 20 val. vyks vis  laik
linksmiausias klas s susitikimas.

Š lsime drauge su grupe “Išjunk 
švies ” ir “Kauki  akademija”, kartu 
su DJ Mamania šoksime pagal vis
laik  hitus,  dang  leisime svajones! 
Tereikia noro dalyvauti smagiame 
renginyje ir troškimo kvatotis visais 
plau iais!
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klase.lt, biliet  galite sigyti ka-
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Aistringiausi šok jai ir 
gražiausia laid  ved ja

Ereli  komanda scenoje pasiro-
d  apsireng  kelinink  liemen mis, 
o paskui save temp  „Pramog
drezin “. Išradingumo nestokojan-
tys aktoriai perdainavo „G&G sin-
dikato“ dain  „Tomas“ ir hip-hopo 
ritmu visus kviet  „ateiti pasiži -
r ti spektaklio „Striptizo ereliai“ ir 
suprasti, kad jie varo nerealiai“. 

Laidos ved jas Algis Rama-
nauskas-Greitai prognozavo, kad 
aktoriai scenoje tikrai sušoks 
striptiz , ta iau J. Gaižauskas jam 
prieštaravo, kad b tent tai žad j s
padaryti pats laidos ved jas! Vis 
d lto, skambant aistringai muzikai 
iš nesipraususi  krovik  ereliai 
virto elegantiškais džentelmenais 
ir  scen  prisiviliojo Živil  Vašky-
t . Trys aktoriai dainavo, šoko ir 
d jo jai po kojomis g les. „Kas ga-
li b ti geriau nei aistringiausio 
spektaklio aktoriai ir gražiausia lai-

„Striptizo ereliai“ suviliojo Živilę Vaškytę, o „Domino“ komanda darė „belenką“
Publikai gerai pažįstama „Striptizo erelių“ komanda vis dar ieško naujo darbo, todėl nieko keista, kad pirmiausia savo jėgas jie nutarė išbandyti televizijoje. 
Juozas Gaižauskas, Darius Petkevičius ir Sakalas Uždavinys nusifilmavo pirmojoje LNK naujojo sezono laidoje humoro šou „Nr.1“. Scenoje aktoriai sugundė 
laidų vedėją Živilę Vaškytę! Nuo erelių neatsiliko ir kita „Domino“ teatro komanda, vieningai dainavusi, kad „LNK jie darysią „belenką“.

d  ved ja vienoje scenoje“, –  džiau-
g si aktorius Darius Petkevi ius. 

P. Mešk la taip ir neuždainavo

Humoro laidoje taip pat nusifilma-
vo „Domino“ teatro komanda: „Lau-
kin  moteris“ Rasa Marazait ,
spektaklio „Briedis Eugenijus“ akto-
riai Vytautas Rašimas ir Vidas Petke-
vi ius bei garsus dainininkas, miuziklo 
„Paryžiaus katedra“ atlik jas Povilas 
Mešk la. Pasirodymo metu aktoriai 
smagiai perdainavo spektaklyje „Brie-
dis Eugenijus“ skamban i  dain , ta-
iau visi buvo nustebinti, kad 

V.Petkevi ius ir V.Rašimas n  karto 
„neleido“ uždainuoti P.Mešk lai.

„Mes bi iuliai iki grabo, vakar 
vienas kit  radom. Darbo dav  LNK, 
ia darysim „belenk “, –  v javaikiš-

kai dain  trauk  „Domino“ aktoriai. 
Tuo tarpu dainininkas P.Mešk la sce-
noje laisvai improvizavo ir sijaut
aktoriaus vaidmen . Kaip seksis Lie-
tuvos roko simboliui P.Mešk lai vai-
dinti humoro šou, ži rovai gal s
steb ti ir vertinti laid  metu. 

Živilė Vaškytė scenoje grakščiai 
nusiavė batelius ir džiaugėsi 
“erelių” dėmesiu

“Domino” teatro komanda: 
Vytautas Rašimas, Rasa 
Marazaitė, Vidas Petkevičius
ir Povilas Meškėla

“Striptizo erelių” ir Živilės Vaškytės 
pasirodymas sulaukė didelio
žiniasklaidos dėmesio

“Žavingai vedėjai tinka ir vyriški 
aksesuarai”, - prieš kameras 
juokavo “ereliai”

Aktoriai: Juozas Gaižauskas, 
Darius Petkevičius ir Sakalas 

Uždavinys vis dažniau užsimena 
apie kultinės komedijos 
“Striptizo ereliai” tęsinį

Rūtos Kuzmaitės nuotr.
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Per Kalėdas ledą Lietuvoje vėl „uždegs“ 
Povilas Vanagas ir Margarita Drobiazko

 Simonas KUPRYS 

S kmingiausias šoki  ant 
ledo projektas

Ledo šou organizatoriai Povilas 
Vanagas ir Margarita Drobiazko vi-
suomet siekia novatoriškumo, vengia 
pasikartojim , tod l ir šiemet m s
ži rov  laukia išskirtinis reginys: pu-
blika išvys visiškai nauj  šoki  ant 
ledo program , aukš iausio lygio pa-
sirodymus atliks visame pasaulyje 
gars s dailiojo iuožimo meistrai. 

Nuo 2002- j  organizuojamus 
ledo šou „Ledo žvaigžd s“, „Miste-
rija”, „Liepsnojantis Olimpo ledas“, 
„Liepsnojantis empion  ledas“ ma-
t  ne vienas t kstantis dailiojo iuo-
žimo gerb j . Visi Povilo Vanago ir 
Margaritos Drobiazko projektai su-
lauk  milžiniško populiarumo ne tik 
m s  šalyje, bet ir užsienyje. Turo 

Organizatorių nuotr.

Garsiausia visų laikų Lietuvos 
čiuožėjų pora Povilas Vanagas ir 
Margarita Drobiazko šiemet vėl 
džiugins dailiojo čiuožimo ger-
bėjus – Kalėdų laikotarpiu net 
4 Lietuvos miestus sudrebins 
jau tradiciniais tapę „Liepsno-
jančio ledo“ šou. Grandioziniuo-
se renginiuose mūsų žiūrovų 
laukia visiškai nauja programa 
ir geriausių pasaulyje dailiojo 
čiuožimo meistrų pasirodymai. 
Gruodžio 27-30 dienomis ledas 
suliepsnos Šiauliuose, Panevė-
žyje, Kaune ir Vilniuje.

po Europ  metu ryškiausi  viso pa-
saulio ledo žvaigždži  pasirodymus 
jau mat  Lenkijos, Vokietijos, Aus-
trijos iuožimo aistruoliai.

Pasaulio sporto žvaigždynas 
ant Lietuvos ledo

Pernai „Liepsnojan io Kal d
ledo“ vaidinimuose Povilas Vanagas 

ir Margarita Drobiazko švent  savo 
20- j  šoki  ant ledo jubiliej . Lie-
tuvos ži rovus savo pasirodymais 
džiugino nepaprastai gausus elitini
iuož j  iš vairi  pasaulio šali  b -

rys: 2008- j  Europos dailiojo iuo-
žimo empionas Tomasz Verner, 
pa i žomis led  raiž  Lietuvos em-
pionai Katherine Copley ir Deividas 
Stagni nas, ekai Lucie Myslivec-

kova ir Matej Novak, Pranc zijos 
empionat  nugal tojai  Nathalie 

Pechalat ir Fabian Bourzat, taip pat 
dešimtys kit  pasaulyje pripažint
atlik j .

Ži rovai taip pat grož josi da-
bartini  pasaulio empion  iš Pran-
c zijos Isabelle Delobel ir Olivier 
Shoefendler, daugkartini  pasaulio 
bei Europos empion , 2006- j

Turino Olimpini  žaidyni  nugal -
toj , Tatianos Totmianinos ir Mak-
simo Marinino pasirodymais. Taip 
pat kvap  gniaužian i , ne prast
šokiams ant ledo, program  „Lieps-
nojan iame Kal d  lede 2008“ 
pademonstravo hip-hopo virtuozas 
Gev. Vis  rengini  metu publikai 
gyvai dainavo Rusijos daininink
Elistrong. Pernai „Liepsnojan io 
Kal d  ledo 2008“ šou sulauk  to-
kio didžiulio ži rov  susidom jimo,
kad buvo surengti net 3 papildomi 
pasirodymai. Kol kas tiksli b sim
šou programa ir dalyvi  s rašas n ra 
patvirtinti, ta iau „Liepsnojan io le-
do“ organizatoriai patikino, jog ir šie-
met vyksiantys renginiai savo 
grandioziškumu nenusileis pra ju-
siems.

Ledas „liepsnos“ 4 Lietuvos 
miestuose

Gruodžio 27 dien  „Liepsnojan-
io ledo“ šou pamatys šiaulie iai, gruo-

džio 28 d. renginys vyks Panev žyje, 
gruodžio 29 d. Kaune, o gruodžio 
30 d. švent  pasibaigs grandioziniu pa-
sirodymu Vilniuje. Bilietus  kal di-
nius „Liepsnojan io ledo“ renginius 
Šiauliuose, Panev žyje, Kaune ir Vil-
niuje jau dabar galima sigyti visose 
BILIETAI LT kasose ir internetu. Su 
„Laisvalaikio“ kortele taikoma 10 
procent  nuolaida (1 bilietui). Detali 
informacija apie koncert  bilietus ir 
kainas yra pateikta interneto svetai-
n je www.bilietai.lt.

Povilo Vanago ir Margaritos 
Drobiazko dailiojo iuožimo šou 
„Liepsnojantis ledas“ gastroles 
Lietuvoje organizuoja pirmau-
janti Vidurio ir Ryt  Europoje 
koncertin  agent ra „Makro-
concert“. Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt

Organizatorių nuotr.

 „Liepsnojančio ledo“ renginiuose 
kasmet dalyvauja ryškiausios 

pasaulio dailiojo čiuožimo 
žvaigždės. Nuo 2002-ųjų rodomus 

šou stebėjo tūkstančiai žiūrovų 
Lietuvoje ir užsienyje

Organizatorių nuotr.

Povilas Vanagas ir 
Margarita Drobiazko

Katherine Copley ir 
Deividas Stagniūnas
Organizatorių nuotr.
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Dainavo kartu su 
Maiklu Džeksonu

Lietuvoje net  6 pasirodymus su-
rengsiantis visame pasaulyje garsus 
Harlemo choras atlieka ne tik tradi-
cines gospelo giesmes, bet ir unika-
liai interpretuoja žymi  atlik j , tarp 
j  ir pop karaliaus, k rinius. Jaunys-
t je Maiklas Džeksonas nemažai 
bendradarbiavo su „Harlem Gospel 
Choir“ k r ju ir vadovu Alanu Bei-
liu (Allan Bailey).

Vos paskelbus apie pop muzikos 
karaliumi tituluojamo Maiklo Džekso-
no mirt , „Harlem Gospel Choir“ gies-
mininkai susirinko Niujorko „Times“ 
aikšt je, kur pagerb  velion  atlikdami 
kelet  jo dain . Neplanuotas koncertas 
sulauk  didžiulio niujorkie i  ir žinias-
klaidos d mesio, o „Harlem Gospel 
Choir“ atliekam  Maiklo Džeksono 
dain  „Will You Be There“ visoje JAV 
transliavo žini  kanalas CNN. Harle-
mo gospelo choras dalyvavo ir Maiklo 
Džeksono pagerbimo ceremonijoje 
Los Andžele. J  pasirodym  tiesiogiai 
transliavo viena didžiausi  JAV radijo 
sto i  ABC.

Vienoje scenoje su Eltonu 
Džonu ir U2

 „Harlem Gospel Choir“ yra vie-
nas garsiausi  gospelo chor  pasauly-
je, nuo pat debiuto Nelsonui Mandelai 
pagerbti skirtame koncerte 1990-ai-
siais nuolat dainuojantis didžiosiose 
JAV ir kit  šali  renginiuose. Choristai 
gastroliuoja beveik be pertrauk . Per-

nai vykusio turo metu  „Harlem Gos-
pel Choir“ pasirodymus JAV, Kor joje, 
Vokietijoje, Vengrijoje buvo išpirkti 
visi bilietai.

Garsusis choras yra koncertav s
su daugybe ryškiausi  muzikos žvaigž-
dži : Diana Ross, Jimmy Cliff, Mary 
J. Blige, seru Eltonu Johnu, inde roko 
grupe „Razorlight“ ir daugeliu kit .
Ansamblis taip pat koncertavo su Bo-
no ir grupe U2. Dar devintame dešim-
tmetyje U2 patys nusprend  surengti 
koncert  su „Harlem Gospel Choir“ 
vienoje bažny ioje Niujorke. Tuomet 
kartu su choru jie atliko ir raš  gospel 
stiliaus kv pt  dain  „I Still Haven’t 
Found What I’m Looking For“.

Stevie Wonderio, R. Kelley, 
Louiso Armstrongo dainos 
gospel ritmu

 „Harlem Gospel Choir“ gerb j
vadinamas „Dievo žmon mis ir Har-
lemo“. Jau 20 met  choras atlieka 
tradicinius gospel k rinius, padedan-
ius geriau pažinti afroamerikie i

kult r , skleisti tik jimo džiaugsm ,
geraširdiškum , taik  ir harmonij ,
nemažai j g  dainininkai skiria lab-
darai.

Iš JAV  Lietuv  atvyksiantis 
choras per koncertus gieda ne tik 
tradicines ar šiuolaikines gospel 
giesmes, bet prideda ir bliuzo, džia-

zo, kit  muzikos bei šokio stili  ele-
ment . „Harlem Gospel Choir“ 
programoje  galima išgirsti nemažai 
populiariosios muzikos ir džiazo 
klasika tapusi  k rini . Juodaodži
daininink  atliekamos religin s
giesm s – Stevie Wonderio, 
R.Kelley, Luiso Armstrongo ir kit
garsi  atlik j  melodijos.

Net 6 Kal diniai pasirodymai 
Lietuvoje

Kal d  laikotarpiu garsusis 
„Harlem Gospel Choir“ surengs net 
6 pasirodymus m s  šalyje. Gruo-
džio 23-29 dienomis koncertai Mai-

klui Džeksonui pagerbti vyks: 
Kaune, Vilniuje, Klaip doje, Pane-
v žyje, Taurag je ir Utenoje.

Bilietus  Maiklo Džeksono atmi-
nimui skirtus „Harlem Gospel Choir“ 
pasirodymus Lietuvoje jau dabar ga-
lima sigyti visose BILIETAI LT ka-
sose ir internetu. Su „Laisvalaikio“ 
kortele taikoma 10 procent  nuolaida 
(1 bilietui). Detali informacija apie 
koncert  bilietus ir kainas yra pateik-
ta interneto svetain je www.bilietai.lt. 
„Harlem Gospel Choir“ gastroles Lie-
tuvoje organizuoja pirmaujanti Vidu-
rio ir Ryt  Europoje koncertin
agent ra „Makroconcert“. Daugiau 
informacijos www.makroconcert.lt 

Lietuvoje pop karalių Maiklą Džeksoną 
pagerbs garsusis Harlemo gospelo choras

Organizatorių nuotr.

Kalėdų laikotarpiu net 6 Lietuvos 
miestuose bus pagerbtas legendi-
nis muzikantas Maiklas Džeksonas 
(Michael Jackson). Išskirtiniuose 
atminimo koncertuose geriausias 
pop karaliaus dainas ir kitus jo gar-
bei skirtus kūrinius atliks iš JAV at-
vyksiantis vienas garsiausių pasau-
lyje gospelo chorų „Harlem Gospel 
Choir“. Gruodžio 23-29 dienomis 
koncertai Maiklui Džeksonui atmin-
ti įvyks: Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Tauragėje ir Utenoje.

Organizatorių nuotr.
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Ketvirtojo speciali j  efekt
siaubo filmo “Galutinis tikslas 4” 
ži rovams itin aštri  poj i  suteiks 
sp dingos 3D technologijos. Šiur-

piausius mirties momentus trimat -
je erdv je patirti pad s brangiausiam 
kino istorijoje filmui “ sik nijimas”
(“Avatar”) sugalvota technologija.

Juost  “Galutinis tikslas 4” nu-
filmavo Gleno Makfersono (Glen 
MacPherson) komanda, kuri naudo-
jo speciali j  skaitmenini  kamer
sistem  “Fusion F23 3D”. Pastaruo-
ju metu ši sistema, kuri  suk r
Vinsas Peisas (Vince Pace), dirb s
su Džeimsu Kameronu (James Ca-
meron) trimat s erdv s dokumen-
tiniame filme “Titanikas: gelmi
vaiduoklis”, spar iai populiar ja.

Kino industrijoje bene didžiausi
darbo su skaitmenin mis 3D siste-
momis patirt  turintis V.Peisas pasa-
kojo, kad kuriant siaubo triler  “Ga-
lutinis tikslas 4” buvo atlikta nema-
žai bandym : “Lipome  kaln , prie 
keltuvo tvirtinome kamer  ir ji ke-
liavo kartu su lakstan iomis k no
dalimis”. Siekiant gauti maksimaliai 
efekting  vaizd , specialiai tam pri-

taikyta mažyt  kamera tarp mašin
skraid  net 160 kilometr  per valan-
d  grei iu. Kino k r jas garantuoja 
efekting , greit  ir šiurp  kino regi-
n  trimat je erdv je. “Galutinis tiks-
las 4” buvo filmuojamas nat roje - 
b k ir šaudyk (angl. run-and-gun) - 
stiliumi, o ne griežtai kontroliuoja-
moje statiškoje filmavimo aikštel je, 
kaip yra kuriama daugelis speciali -
j  efekt  film . V.Peisas, ne kainoja-
mos patirties gij s 4000 metr  gy-
lyje po vandeniu, dirbdamas kuriant 
dokumentin  film  apie legendin
“Titanik ”, džiaug si, kad šiurpioje 
juostoje “Galutinis tikslas 4” povan-
denin s scenos yra tiesiog pritren-
kian ios. Tam buvo naudojama spe-
ciali povandenin  kamera BN46.

Lietuvos ži rovai siaubo triler
“Galutinis tikslas 4” išvys nuo rug-
s jo 4 d. Filmo premjera vyks 3D 
kino ekranuose “Forum Cinemas 
Vingis” Vilniuje, “Forum Cinemas” 
Kaune, “Forum Cinemas” ir “Atlan-
tis” Šiauliuose. 2D kopijos bus ro-
domos kino centruose “Cinamon” 
Klaip doje ir “Forum Cinemas Ba-
bilonas” Panev žyje.

“Gars  pasaulio raš ” inf.

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

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

“Kosmin∂s lenktyn∂s” 
(“Space Race”)

Populiarioji BBC dokumentika 
(2005), rež. Kristoferis Spenceris (Chris-
topher Spencer), Didžioji Britanija

4 dali  210 min. filmas, pasako-
jantis apie dviej  supervalstybi  - So-
viet  S jungos ir JAV - kov  kosmi-
n se lenktyn se. Opozicini  valdymo 
sistem  centruose dirba du moksli-
ninkai: buv s nacis Verneris fon 
Braunas - amerikie iams ir Serg jus
Koroliovas, sovietin s kosmin s pro-
gramos vadovas, - sovietams. Filme 
gausu dokumentin s medžiagos - 
vaizding  liudinink  atsiminim , ar-
chyvini  duomen  bei vaizdo raš .

Naujausi DVD

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” 
kortele

-18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms

3D virtuozas žada itin paveikų siaubą
 Ketvirtojoje “Galutinio 

tikslo” dalyje pasakojama 
apie jaunuolius, 

besigalynėjančius su mirtimi
“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Galutinis tikslas 4” - kino 
teatruose nuo rugs jo 4 d.

Spec. efekt  siaubo trileris. 
JAV

Režisierius David R.Ellis
Vaidina: Krista Allen, Nick 

Zano, Mykleti Williamson ir kiti



Lina MOCKUTĖ

Lietuviai neatsakingai ži ri
savo sveikat  rinkdamiesi g rimus, 
rodo rinkos tyrim  kompanijos 
“Spinter” atliktas tyrimas. Itin retai 
pakankam  skys i  kiek  išgeria 
vyresni nei 56 met  žmon s. Dau-
giau negu 2 litrus išgeria tik kas 
penktas tokio amžiaus lietuvis.

“Anot tyrimo rezultat , didžio-
ji dalis lietuvi  labiausiai m gsta 
gerti paprast  vanden , ta iau j
renkasi ner pestingai. Beveik pu-
s  tautie i  vanden  geria tiesiai iš 
iaupo, jo nevirindami ir nenaudo-

dami joki  filtr . 13 proc. lietuvi
geria iš šulinio pasemt  vanden . Ir 
tik apie 20 proc. j  filtruoja ar virina, 
dar penktadalis perka parduotuv -
je”, - sak  geriamojo vandens “Vi-
chy Classique” produkto vadov
Renata Baublyt . Tyrimas parod ,
kad dažniau nei kiti vanden  iš iau-
po ar šulinio geria 56 m. perkop
žmon s.

Dietolog  teigimu, iš iaupo
geriamas vanduo gali b ti paveik-
tas chemini  preparat , valan i
aplinkos teršalus, o iš šulinio pa-
semtas vanduo - tr š  ir nitrat ,
tod l abu jie sveikatai kelia pavoj .
Iš daugiau negu 300 t kst. Lietu-
voje esan i  šulini  gyventojai se-
mia gruntin  - ar iausiai žem s pa-
viršiaus esant  - vanden , kurio už-
terštum  dar labiau didina žmo-
gaus kin  veikla. Šalyje kas por
met  gerdami šulinio vanden  ap-
sinuodija neatsarg s gyventojai. 
Prieš kelerius metus Vilniaus ra-
jone šulinio vandeniu mir  vos 2 
m nesi  mergait . Pernai Panev -
žio rajone šulinio vandeniu sunkiai 
apsinuodijo k dikis.

“Sveikintina bent tai, kad tarp 

vis  g rim  lietuviai labiausiai 
m gsta vanden , o vaisvandenius, 
kurie dažnai turi sveikatai nenau-
ding  medžiag , renkasi tik 7 proc. 
gyventoj ”, - teigia vandens “Vichy 
Classique” vadov  R.Baublyt .

Naujausi tyrimai liudija, kad de-
hidratacija, arba skys i  tr kumas, 
varginanti iki 90 proc. vis  žmoni ,
yra blogos nuotaikos, piktumo, irz-
lumo kaltinink .

Atsakingiausiai  savo sveikat
ži ri jauni, vadovaujan ias pareigas 
einantys ir aukšt j  išsilavinim  tu-
rintys žmon s - jie renkasi vande-
n  iš parduotuvi , rodo tyrimas. Šie 
respondentai nurod  re iau gerian-
tys ir kav . Š  g rim  kaip m gsta-
miausi  nurod  žemesnio išsilavi-
nimo ir mažesnes pajamas gaunan-
tys žmon s, taip pat nam  šeimi-
nink s.

Pasak R.Baublyt s, kavos daug 
išgeriantys didmies i  gyventojai 
bent vasar  tur t  daugiau d me-
sio skirti savo sveikatai ir gerti 
daugiau vandens, kurio suvartoja 
ypa  mažai.

Organizmo poreikiams paten-
kinti dietologai rekomenduoja rink-
tis negazuot  geriam j  stalo van-
den . Tok  vanden  kaip “Vichy 
Classique” galima gerti kasdien ir 
didesniais kiekiais. Tuo tarpu ga-
zuoti g rimai yra prisotinti anglia-
r gšt s, kuri yra dirgiklis, galintis 
sukelti kai kuri  lig  pa m jim .
Toks vanduo nerekomenduojamas 
skrandžio, virškinimo ar kepen
ligomis sergantiems žmon ms.

Turint  daug drusk  ir mineral
nat ral  mineralin  vanden  kie-
kvienam žmogui tur t  parinkti gy-
dytojas, nes ne vis  mineral  per-
teklius organizmui yra naudingas.

“Laisvalaikio” inf. 

Azerbaidžano gyventojai, ku-
rie per ši  met  “Eurovizijos” 
dainos konkurs  balsavo už kai-
mynin s Arm nijos atstoves, su-
lauk  policijos d mesio, infor-
muoja BBC. Vienas Azerbaidžano 
gyventojas BBC pasakojo, kad jam 
pateikti kaltinimai nepatriotišku-
mu ir potencialiu gr sm s nacio-
naliniam saugumui k limu, nes jis 
trump ja žinute per “Eurovizijos” 
konkurs  liepos m nes  palaik
Arm nijos dain  “Jan Jan”.

Azerbaidžano valdžios parei-

g nai teigia, kad žmon s  polici-
j  buvo kvie iami tam, kad paaiš-
kint , kod l jie balsavo b tent už 
Arm nijos atstoves.

Azerbaidžanas ir Arm nija 
paskutiniajame XX amžiaus de-
šimtmetyje kovojo d l Kaln  Ka-
rabacho regiono. 2008 met  lap-
kri io m nes  abiej  min t
valstybi  lyderiai sutar  suinten-
syvinti pastangas ir surasti poli-
tin  problemos sprendim  d l šio 
teritorinio gin o.

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugpjūčio 27 d.32 Įdomu  

Tyrimas: lietuviai vartoja 
per mažai vandens

Azerbaidžanas: dėl “netinkamo” balsavimo 
“Eurovizijoje” - policijos dėmesys

Tautiečiai skysčių išgeria per mažai - vos ketvirtis visų gyven-
tojų suvartoja po 1-2 litrus gėrimų, kiti - dar mažiau. Anot gy-
dytojų dietologų, toks kiekis yra per mažas patenkinti organiz-
mo poreikiams ir turėtų būti padidintas iki 2,5 litro.



Teatras 33“Laisvalaikis”, 2009 m. rugpjūčio 27 d.

Su choreografe Anželika CHOLINA kalb -
josi Ingrida Ba elyt

- V l kuriate spektakl  vyr  ir moter
tema... Kuo jis skirsis nuo ankstesni  j -
s  darb ?

- Aš m gstu teigti, kad kiekvieno meni-
ninko k ryba yra jo gyvenimo ir poj i  evo-
liucionavimo atspindys. Mano k ryba taip pat 
yra atspindys to, kuo aš domiuosi, bei to, k  ir 
kaip jau iu. Ankstesni spektakliai buvo dvejo-
pi: vienus kurdavau pasirinkdama literat rin
medžiag , kuri b tinai tur davo atspind ti ma-
no tuomet  vidin  b sen  ar net besiklostan-
ius vykius (taip atsirado “Carmen”, “Romeo 

ir Džuljeta”), o kiti spektakliai gimdavo, kai 
savo jausmams išreikšti neatrasdavau adekva-
ios literat ros (“Pamišusi  mergin  šokiai”, 

“Moter  dainos”, “Meil ”). Kai viduje pradedi 
tarsi sprogin ti, toms mintims turi atsirasti 
iš jimas. Pavyzdžiui, kaip 
išlaisvinti savo humoro jaus-
m  ar ironij , kuri kartais 
tiesiog lipa per kraštus?

- Tai šaipysit s iš vy-
r  ir moter  šiame pa-
statyme?

- Gal ir šaipysiuos... 
Žmon s vienu metu yra ir 
geri, ir blogi, j  gyvenimai 
yra ir komiški, ir tragiški, 
tod l statant š  spektakl  tuo pat metu mano 
viena akis vis  laik  verk , o kita - juok si...

- K  analizuosite šiame pastatyme? 
Vyrai bus blogi, o moterys geros?

- N ra tik blog  ar tik ger  nei žmoni , nei 
j  poelgi . Neginsiu nei vyr , nei moter . Gy-
vendama suvokiau svarb  dalyk  - m s  nie-
kas nemoko suprasti ly i  skirtum  svarbumo. 
Ne fizini , o esmini  - m stymo skirtum . To-
d l besikuriantys santykiai tampa itin proble-
matiški. Jeigu nuo pat vaikyst s b t  diegiama, 
kad berniukai m sto pla iai, mato galutin  tiks-
l , o mergait s visk  detalizuoja, ar tiesiog b -
t  akcentuojama, kad vyro ir moters galvoje 

egzistuoja absoliu iai skirtingi m stymo ir el-
gesio stereotipai, žem je atsirast  daugiau mo-
kan i  b ti laimingais žmoni , nes jie negai-
šint  laiko nepripažindami t  skirtum . Taip 
pat didel  pagal  ratus kiša savo ego nesuvo-
kimas, kaip ir kur jis pasireiškia ir kaip stipriai 
dalyvauja žmogaus gyvenime.

- Tai sud tingos temos. Ar spektaklis 
bus toks ni rus, kad net vadinate j  tra-
gedija?

- Ooooo, neee... (Juokiasi.) Ži r dama spek-
taklio repeticijas, negaliu sulaikyti šypsenos. Juk 
negalima apie rimtus dalykus kalb ti rimtai. Tik 
ironizuojant, pasitelkiant humor . Vadinu š
spektakl  tragedija, nes jo pabaiga bloga. Nega-
l jau meluoti, juk ir gyvenime retai kada vyro ir 
moters santykiai gerai baigiasi.

- Tai j s niekuo nebetikite?
- Žinoma, kad tikiu. Kaip raš echovas 

“D d je Vanioje”: “O kaip 
gyventi, jeigu niekuo netiki?” 
Taip ir aš. Gyvenu ir tikiu.

- Kas pasakos šias 
linksmas ir sud tingas is-
torijas? K  pakviet te da-
lyvauti savo spektaklyje?

- Šiame spektaklyje gr -
žau prie savo seno pom gio 
sujungti skirtingas patirtis 
scenoje. ia v l susitiks akto-

riai ir baleto artist s. Vyr  vaidmen  šoks Vil-
niaus mažojo teatro aktoriai - Audrius Bružas, 
Tadas Gryn, Kirilas Glušajevas, Leonardas Po-
bedonoscevas, Mantas Vaitiek nas, o Moter
vaidmenis atliks baleto artist s R ta Juodzevi-
i t , Kristina Galalyt , Margarita Makejeva, 

Jekaterina Romankova, Ieva Svetickait .
- Tai unikalus sprendimas - vienoje sce-

noje Mažasis ir A|CH teatras... Talentingi 
aktoriai ir jaunos balerinos... Kaip sekasi 
repetuoti?

- Tokio domaus ir linksmo k rybinio pro-
ceso jau seniai nebuvo... (Šypsosi.) Artist  pa-
sirinkimu labai džiaugiuosi, taip pat ir j  poži -

riu  mano id j  ir  darb . Mano mergait ms, 
baleto artist ms, tai didel  atrakcija ir galimy-
b  pasireikšti ia kaip solist ms, o svarbiausia, 
galimyb  sukurti vaidmen . Taip pat svarbi par-
tneryst  su aktoriais. Tai unikali patirtis, kuri, 
be abejon s, praturtins j  suvokim , kas yra 
tikras, gyvas teatras. Aktoriai vyrai, manau, 
irgi džiaugiasi susitik  vienoje scenoje su ta-
lentingom ir gražiom šok jom. Žinoma, iš pra-
dži  jiems buvo nedr su dalyvauti šokio spek-
taklyje, bet dabar jie taip šoka, jog turb t patys 
netiki, kad taip sugeba. Dar svarbus momentas 
yra tas, kad jie visi yra per j  režisieriaus 
R.Tumino mokykl . Praeit  sezon  b dama
Maskvoje, Vachtangovo teatre, m gdavau at-
eiti  R.Tumino repeticijas. Jo d ka supratau, 
kaip kuriamas “vyriškas teatras”, kaip m sto 
teatre vyro genijus. Per metus dalyvavimas 
R.Tumino repeticijose padar tak  mano “mo-
teriškam teatrui”.

- Kaip tai pasireikš j s  naujame 
spektaklyje?

- Anks iau didesn  d mes  skirdavau emo-
cijai, jos pl trai. Dabar noriu kabinti iš esm s. 

Vidin  amplitud  išsipl t , tarsi jausmai susi-
jung  su protu. Sunku paaiškinti. Tai matysis 
šiame spektaklyje, nes jis visai kitoks negu 
mano ankstesnieji.

- Atsisakysite ir jums b dingo grožio 
ir estetikos?

- Aš lieku ištikima grožiui teatre. Sceno-
grafija ir kostiumai - svarbi spektaklio sude-
damoji dalis, kaip ir pati mintis. Šiam spek-
takliui scenografij  kuria Marijus Jacovskis, 
o kostiumus - Juozas Statkevi ius, taigi v l
dirbu su geriausiai mane jau ian iais ir daug 
teatre suprantan iais.

- Kokia muzika skamb s spektaklyje?
- Pasirinkau ištraukas iš klasikini  balet .

Klasikin  baletin  muzika gali skamb ti ir 
banaliai, bet jeigu j  papildai artisto sielos gar-
sais, ji suskamba kitaip.

- Ar gal tum te apibendrinti, apie k  šis 
spektaklis? Ko ži rovas gali tik tis at j s
premjer ?

- Atpažinti save... Manau, tai yra labai daug. 
Šiame spektaklyje nuogai išrengiu ir vyr , ir 
moter ... Prieš tai, žinoma, nusirengiu pati.

A|CH teatro premjera be baletinės kosmetikos

“Šiame spektaklyje 
nuogai išrengiu 

ir vyrą, ir moterį... 
Prieš tai, žinoma, 
nusirengiu pati”

Rugsėjo 19 d. Vilniaus “Teatro arenoje” ir rugsėjo 23 d. Kauno kultūros centre “Girstutis” 
Anželikos Cholinos šokio teatras pristatys premjerą “Vyrai ir moterys”. Šiuo spektakliu 
pradedamas 10-asis A|CH sezonas.

Anželika Cholina 
ir jos vyrai
Teatro archyvo nuotr.



Tik suaugusiesiems, 
bet...

www.tinyurl.com/Dieselbday

Kas? “Diesel” drabužiai.

Koks tikslas? Pritraukti gerb j  30-ojo “Diesel” 
gimtadienio vakar lius.

K  padar ? Paleido vaizdo klip , kuris sukiršino 
net rinkodarininkus - vieni garbino, kiti peik , ta iau
aptarin jo visi.

Kaip jiems tai pavyko? “Diesel” pasteb jo be-
atsirandan i  tendencij  internete - jaunimo forum
lankytojai imdavo senus pornografinius filmus, visas 
nepadorias dalis “pridengdavo” juokingais paveiksliu-
kais ir tokiu b du padarydavo j  “saug  ži r ti darbe” 
(angl. “safe for work”, SFW), tada nusi sdavo kaip 
juokel  draugams. Tod l giliai kv pkite... “Diesel” 
padar  lygiai t  pat ! Jie pa m  9-ojo dešimtme io 
pornografini  film  ištraukas ir visas nepadorias vietas 
uždeng  nekaltais animaciniais paveiksl liais - aktoriai 

jodin ja arkliais, groja armonika ir valgo bananus.

Kod l veikia? Rezultatas - kaip baltos kojin s ir 
juodi lakuoti batai. Šokiruoja, šlykštu, nepadoru, vul-
garu - kartu labai šviežia ir juokinga.

Rezultatai? 9 milijonai ži rov  ir dešimtys t ks-
tan i  pagyrim  - “genialu!”, “aš buvau šokiruotas, 
bet tai - taip juokinga!”, “dešimt už dr s ”, “geriausia 
reklama pasaulyje” ir taip toliau.

Apdovanojimai? “Kan  Li t ” auksas, D&D ap-
dovanojim  sidabras. Bankui tokia reklama tikrai netik-
t , bet atrodo, kad dar kart  šokiruodami “Diesel” pa-
taik  tiesiai  savo auditorij .

Šlepsėk pas 
bobutę

www.tinyurl.com/theGre-
atSchleppVimeo

Kas? Komik  Sara Silverman ir 
Obamos rinkim  kampanija.

K  daro? Kitatau i  peikti nega-
lima, bet apie savo tautie ius kalb k,
k  nori. Tod l garsioji žyd  Sara ne-
sivaržydama pareišk : jeigu Obama 
nelaim s, kalti bus žydai. Ir tai pagr s-
dama ji pab r  kr v  juoking  stereo-
tip  apie Floridoje gyvenan ius žydus 
pensininkus, kurie niekada nebalsuo-
t  už jaun  juodaod  demokrat .

Kod l veikia? Sara kreip si ne 
 pa ius senukus, o  j  an kus - 

jaunus, šiuolaikiškus tautie ius, 
jiems ir teko užduotis “vilkti užpa-
kal ” pas bobut  Florid  ir j ti-
kinti. Pavyzdžiui, netgi pagrasinti, 
kad daugiau neatvažiuos, jei ši ne-
balsuos už Obam . Arba paaiškinti, 
kod l garbaus amžiaus žyd  pati 
yra labai panaši  jaun  juodaod :
abu dievina sportin  aprang , ka-
dilakus ir savo an kus, be to, ne-
gali gyventi be aukso dirbini  ir 
brangenybi .

Rezultatai? Per tris milijonus 
filmuko perži r  “Vimeo” ir “You-
Tube”. Be to, Obama laim jo!

Apdovanojimai? “Kan  Li t ”
auksas interneto kategorijoje.

Ššššš!
www.tinyurl.com/Schwep-

pesSigns

Kas? Tonikas “Schweppes” 
Naujojoje Zelandijoje.

K  rodo? 12 minu i  trun-
kan i  graži  ir be galo romantiš-
k  meil s istorij . Kai viskas blo-

gai, biure s di iki v lumos, darbas 
krenta iš rank , o gr žus namo pa-
skambina tik mama, vienišas biu-
ro darbuotojas Džeisonas pro dan-
goraižio lang  pamato mergin ,
dirban i  gretimame pastate. Jie 
ima bendrauti laiškeliais - juos ra-
šo ant popieriaus ir rodo vienas 
kitam pro biuro lang . Per valdy-
bos susirinkim  tokiu b du žaidžia 
kryžiukais-nuliukais ir vienas kit
juokina.

Kod l veikia? Istorija biur
darbuotojams - miela, asmeniška, 
šilta ir paž stama. Be to, filmukas 
reklamuoja produkt  - ššššš. Ty-
liau! Panašiai kaip “Schweppes” 
skambantis ššššš! Ir pirštas prie 
l p  labai naudingas, kai prie filmu-
ko heroj  nugar  art ja vadovai.

Rezultatai? “Schweppes” tu-
r jo tiksl  - pereiti prie suaugu-
si j  auditorijos. Atrodo, kad 
jiems pavyko - 2 milijonai ži rov
vien “YouTube”, t kstan iai ger-
b j  laišk  ir papildomos pajamos 
iš garso takelio pardavimo. Briu-
selio trump j  film  kino festiva-
lis netgi pareišk  nor  parodyti 
“Schweppes” reklam .

Apdovanojimai? “Kan  Li -
t ” auksas interneto kategorijoje.

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

Visi esame gird j , kad s kmingas virusinis klipas turi b ti: trumpas, juo-
kingas, kupinas ekstremali  triuk  arba miel  gyv n li . Ar tikrai? Trys 
netik ti prek s ženkl  pavyzdžiai, sugenerav  milijonus perži r  “YouTube”.
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El. reklama: 3 karšti virusiniai klipai
Rubrik
pristato “Gaumina”

“Schweppes” - 12 minu i  meil s istorija, “Diesel” - vulgaru ir laimi auks  “Kan  Li tuose”, Obama - protinga mergina kalbasi su savo seneliais. 
Visi šie klipai sulauk  milijon  perži r  “Youtube” ir t kstan ius susižav jusios tikslin s auditorijos komentar . S kmingas virusinis klipas neb tinai turi b ti

trumpas, kupinas ekstremali  triuk  ir miel  gyv n li . Kuo gyvena j s  auditorija?   

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad



Tik suaugusiesiems, 
bet...

www.tinyurl.com/Dieselbday

Kas? “Diesel” drabužiai.

Koks tikslas? Pritraukti gerb j  30-ojo “Diesel” 
gimtadienio vakar lius.

K  padar ? Paleido vaizdo klip , kuris sukiršino 
net rinkodarininkus - vieni garbino, kiti peik , ta iau
aptarin jo visi.

Kaip jiems tai pavyko? “Diesel” pasteb jo be-
atsirandan i  tendencij  internete - jaunimo forum
lankytojai imdavo senus pornografinius filmus, visas 
nepadorias dalis “pridengdavo” juokingais paveiksliu-
kais ir tokiu b du padarydavo j  “saug  ži r ti darbe” 
(angl. “safe for work”, SFW), tada nusi sdavo kaip 
juokel  draugams. Tod l giliai kv pkite... “Diesel” 
padar  lygiai t  pat ! Jie pa m  9-ojo dešimtme io 
pornografini  film  ištraukas ir visas nepadorias vietas 
uždeng  nekaltais animaciniais paveiksl liais - aktoriai 

jodin ja arkliais, groja armonika ir valgo bananus.

Kod l veikia? Rezultatas - kaip baltos kojin s ir 
juodi lakuoti batai. Šokiruoja, šlykštu, nepadoru, vul-
garu - kartu labai šviežia ir juokinga.

Rezultatai? 9 milijonai ži rov  ir dešimtys t ks-
tan i  pagyrim  - “genialu!”, “aš buvau šokiruotas, 
bet tai - taip juokinga!”, “dešimt už dr s ”, “geriausia 
reklama pasaulyje” ir taip toliau.

Apdovanojimai? “Kan  Li t ” auksas, D&D ap-
dovanojim  sidabras. Bankui tokia reklama tikrai netik-
t , bet atrodo, kad dar kart  šokiruodami “Diesel” pa-
taik  tiesiai  savo auditorij .

Šlepsėk pas 
bobutę

www.tinyurl.com/theGre-
atSchleppVimeo

Kas? Komik  Sara Silverman ir 
Obamos rinkim  kampanija.

K  daro? Kitatau i  peikti nega-
lima, bet apie savo tautie ius kalb k,
k  nori. Tod l garsioji žyd  Sara ne-
sivaržydama pareišk : jeigu Obama 
nelaim s, kalti bus žydai. Ir tai pagr s-
dama ji pab r  kr v  juoking  stereo-
tip  apie Floridoje gyvenan ius žydus 
pensininkus, kurie niekada nebalsuo-
t  už jaun  juodaod  demokrat .

Kod l veikia? Sara kreip si ne 
 pa ius senukus, o  j  an kus - 

jaunus, šiuolaikiškus tautie ius, 
jiems ir teko užduotis “vilkti užpa-
kal ” pas bobut  Florid  ir j ti-
kinti. Pavyzdžiui, netgi pagrasinti, 
kad daugiau neatvažiuos, jei ši ne-
balsuos už Obam . Arba paaiškinti, 
kod l garbaus amžiaus žyd  pati 
yra labai panaši  jaun  juodaod :
abu dievina sportin  aprang , ka-
dilakus ir savo an kus, be to, ne-
gali gyventi be aukso dirbini  ir 
brangenybi .

Rezultatai? Per tris milijonus 
filmuko perži r  “Vimeo” ir “You-
Tube”. Be to, Obama laim jo!

Apdovanojimai? “Kan  Li t ”
auksas interneto kategorijoje.
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“Olialia” grožio klinika 
jaunimo nepasmerks

“Olialia” grožio klinikos regis-
tracijos telefonas netyla”, - prasi-
tar  bene geriausi Lietuvoje plas-
tin s ir estetin s chirurgijos spe-
cialistai Renaldas Vai i nas ir Dai-
nius Bal i nas. B tent  ši  gydy-
toj  profesionalias rankas pateks 
“Olialia” grožio klinikos klientai.

“Olialia” grožio klinika yra 
orientuota  jaun  ir aktyv  žmo-
g , tai - visai naujas poži ris
plastin  chirurgij . Nuostata, kad 
plastin s operacijos tinkamos 
vien tik vyresnio amžiaus žmo-
n ms, ia negalioja. Išvaizdos pro-
blem  gali tur ti vairaus amžiaus 
žmon s, jas reikia taisyti tuomet, 
kai jos pradeda trukdyti, o ne tada, 
kai žmogus sulaukia tam tikro 
amžiaus”, - sak  R.Vai i nas. 

Grožio klinikos klientams ga-
rantuojamas visiškas konfidencia-
lumas. Jie registruojami tik pa-
skambinus specialiu telefono nu-
meriu, tod l galite b ti tikri, kad 
laukiant prie konsultuojan io gy-
dytojo kabineto dur  su kitais kli-
entais susidurti neteks.

Susidom jai?  konsultaci-
j  registruokis telefonu 
(+370-682) 11-121.

Ko galite tik tis iš naujojo 
VŽ kalendoriaus?

Kai pagalvojate apie “Olialia”, 
vis  pirma Jums prieš akis iškyla 
seksualiausios Lietuvos merginos 
- “Olialia” mergait s, taip pat “Va-
karo žini ” kalendorius, kur  jos 
puošia. Ar žinojote, kad šio projek-
to vadov LAURYNA ANUSEVI-

I T  kažkada pati siek  prisi-
jungti prie ši  gražuoli  b rio? O 
dabar ji jam vadovauja! Kaip viskas 
atrodo iš vidaus ir ko galite tik tis 
iš naujojo “Vakaro žini ” kalendo-
riaus - skaitykite www.olialia.lt.

SAVAITĖS MODELIS

SAVAITĖS VEIDAS TRUMPAI

Puslap  pareng  Aušra PRASAUSKAIT

Nuotraukos A. Bako 
(fotostudija “Ciklopas”)

“Paryžiuje praleidau puiki  sa-
vait  ir džiaugiuosi, kad tur jau pa-
kankamai laisvo laiko apži r ti 
miest  bei pasim gauti pranc ziška
dvasia. Ir pats darbas buvo labai 
malonus: man teko susipažinti su 
V.I.P. agent ros atstovais, dalyvau-
ti dviejose fotosesijose, kuri  re-
zultatus visi nuolatos giria. Dar n
vienas žmogus nepasak , kad nuo-

traukos yra prastos. Dabar ši agen-
t ra mane žino, tad ruden  lauksiu 
iš j  tolesni  pasi lym . Vasar  ra-
miau, nes dauguma atostogauja”, 
- paaiškino Egl . Modelio duonos 
ji buvo ragavusi ir anks iau, ta iau 
tik su “Olialia Models” mergina pa-
galiau pradeda rimt  bendradarbia-
vim . E.Pal inskait  neseniai su-
lauk  ir dar keli  darbo pasi lym ,

vienas j  - fotografuotis prestižinio 
Lietuvos žurnalo viršeliui.

“  modelio karjer  ži riu ne tik 
kaip  darb , bet ir kaip  hob . Juolab 
kad mano draugyst  su fotoaparatu 
užsimezg , kai dar buvau visai ma-
ža. Labai m gstu fotografuotis”, - 
“Olialia Models” atveriamomis ga-
limyb mis pasidžiaug  K no kult -
ros akademijos student .

Viena simintiniausi  kelion s
 Pranc zij  dien  modeliui buvo, 

kai Paryžius švent  Eifelio bokšto 
120- sias metines. “Buvo nuosta-
bu, švent  visas miestas, dang
nušviet  puik s fejerverkai”, - 
malonias akimirkas prisimin
E.Pal inskait .

Daugiau Egl s nuotrauk  ieš-
kokite www.olialiamodels.lt.

Nori tapti modeliu? 
Tau 13-24 metai? Esi aukš-
tesn  nei 1,70 m? Užsuk 
www.olialiamodels.lt, pil-
dyk registracijos anket  ir 
galb t tau bus suteikta ga-
limyb silieti  išsvajot j
modeli  pasaul .

“Olialia Models” pristato: Gintarė Jackutė
gis 181 cm

Kr tin  86 cm
Liemuo 64 cm
Klubai 90 cm
Batai 40
Akys žalios
Plaukai rudi

“Olialia” modelis Paryžiuje girdėjo vien pagyras
Dvidešimt vienų metų “Olialia Models” pristatomas veidas EGLĖ PALČINSKAITĖ 
neseniai grįžo iš Paryžiaus, kuriame dirbo su V.I.P. modelių agentūra ir fotografavosi 
bandomosiose fotosesijose. Iš vieno gražiausių pasaulio miestų mergina 
sugrįžo ne tik kupina naujų įspūdžių. Jos albumą papildė 
daugybė nuotraukų iš skirtingų fotosesijų, o širdį pamalonino 
fotografų ir modelių agentų pagyros dėl puikių nuotraukų.

AR ŽINAI, kada M.Šumacheris s do prie vairo? 37-ame
puslapyje!

Atsakymus rasi

Benjamin nuotr.

Irmanto Sidareviciaus nuotr.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Negarbingi ßunsnukiai” (karinis veiksmo
f., JAV, Vokietija) - 28-3 d. 10.45, 14.15,
17.30, 21.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 27 d. 10.30,
13.15, 16, 18.30, 21. 28-3 d. 10.30, 13.15,
16, 18.30, 21.15.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - iki 3 d. 10.15, 12.30,
14.30, 17, 20.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
iki 3 d. 11.45, 17.15.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 27 d. 11, 13.30, 16.15, 18.50, 21.20. 28-
3 d. 11, 13.30, 16.15, 18.50, 21.30.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 27 d. 11.15, 14,
16.30, 19.10, 21.30. 28-3 d. 11.15, 14,
16.40, 19.15, 21.45.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
27 d. 12.15, 14.45, 17.45, 20.15. 28-3 d.
12.15, 14.45, 18, 20.45 (28-1 d. 12.15 val.
seansas nevyks).
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 27 d. 15,
20.30. 28-3 d. 15, 20.30.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trile-
ris, D.Britanija, JAV) - 27 d. 15.30, 20.45.
28-3 d. 15.15, 20.15.
“Bruno” (komedija, JAV) - 27 d. 13,
17.30, 21.45. 28-3 d. 12.45, 18.15 
(28-1 d. 12.45 val. seansas nevyks).
“Boltas” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 28-1 d. 12.45.
“Monstrai prieß ateivius” (animacinis f.,
dubliuotas lietuvißkai, JAV) - 28-1 d. 12.15.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
27 d. 12.45, 18.10.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 27 d. 10.45, 15.10, 19.30.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Negarbingi ßunsnukiai” (karinis 
veiksmo f., JAV, Vokietija) - 28-3 d. 11.15,
14.30, 18, 21.15.
“Lornos tyl∂jimas” (drama, Belgija, Italija,
PrancΔzija, Vokietija) - 28-3 d. 13, 15.30,
18.15, 21. 3 d. 22.45.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 1, 3 d. 23.

“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 27 d. 11, 14,
17.10, 20.30. 28-3 d. 11, 14, 17.10, 20.20.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 27 d. 12, 14.20,
16.50, 19.30, 22. 28-3 d. 12, 14.20, 16.50,
19.20, 21.45. 3 d. 23.55.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 27 d. 15.10, 18, 20.45.
28-3 d. 14.45, 17.40, 20.40. 3 d. 23.20.
“Kelion∂ ^ M∂nul^” (animacinis nuotyki¨
f., dubliuotas lietuvißkai, Belgija, 3D) - 
27 d. 12.20. 28-3 d. 12.20.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
27 d. 11.40, 14.50. 28-3 d. 11.45, 15.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV) -
27 d. 11.20, 14, 16.30, 19.10, 21.40. 28-3 d.
11.30, 14.15, 16.45, 19.15, 21.50 (28-1 d.
11.30 val. seansas nevyks). 3 d. 23.59.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 27 d. 11, 13.30,
16.10, 18.45, 21.20. 28-3 d. 11, 13.30,
16.10, 18.45, 21.30. 3 d. 23.50.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
27 d. 13.20, 18.40. 28-3 d. 13.20, 18.40
(28-1 d. 13.20 val. seansas nevyks).
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama,
Ispanija) - 27 d. 16, 21.10. 28-3 d. 16,
21.20. 3 d. 23.30.
“Èsileisk mane” (romantin∂ siaubo drama,
Ívedija) - 27 d. 18.15, 21. 28-3 d. 18.20,
21. 3 d. 23.40.
“WALL-E” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 28-1 d. 11.30.
“La troßkinys” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 28-1 d. 13.20.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 27 d. 14.20, 19.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trile-
ris, D.Britanija, JAV) - 27 d. 15.30, 20.50.
“Bruno” (komedija, JAV) - 27 d. 12,
16.40, 21.30.
“LengvabΔd∂ marti” (romantin∂ komedi-
ja, D.Britanija) - 27 d. 13, 18.20.

”SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Íok∂ja tamsoje” (muzikin∂ drama, Nor-
vegija, Vokietija) - 27 d. 20.20.
“Vampyras” (siaubo f., PrancΔzija, Vokie-
tija) - 27 d. 19.
“Keista BendΩamino Batono istorija” (fan-
tastin∂ drama, JAV) - 28 d. 17. 29 d. 18.20.
30 d. 18. 31 d. 20. 1 d. 17.10. 2 d. 19.30.
“LΔßnyn¨ milijonierius” (drama, JAV) -
28 d. 20. 29 d. 16. 31 d. 17.30. 1 d. 20.20.
2 d. 17.10.
“Laißkas” (drama, Portugalija) - 30 d. 16.
“Nulis iß elgesio” (komißka drama, Pran-
cΔzija) - 30 d. 21.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Negarbingi ßunsnukiai” (karinis 
veiksmo f., JAV, Vokietija) - 28-3 d. 11,
14.45, 18, 21.30.
“Sapnas” (romantin∂ drama, Piet¨ Kor∂ja)
- 28-29, 3 d. 23.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 28-29, 3 d. 23.30.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 1 d. 21.15. 3 d. 23.59.
“Kiti” (siaubo trileris, JAV, Kitokio kino
klubas) - 1 d. 17.30.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - iki 3 d.
12.30, 18.15, 21.15 (1 d. 21.15 val. sean-
sas nevyks). 28-29 d. 23.59.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 27 d. 11.30,
14.15, 16.45, 19.15, 21.45. 28-3 d. 10.45,
13.30, 16, 18.30, 20.45.
“Kelion∂ ^ M∂nul^” (animacinis nuotyki¨
f., dubliuotas lietuvißkai, Belgija, 3D) - 
iki 3 d. 10.15.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - iki 3 d. 15.30.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) -

27 d. 10.30, 14, 17.15. 28-3 d. 10.30, 14.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 27 d. 10.45, 13.15, 16, 18.30, 21. 
28-3 d. 11.15, 13.45, 16.15, 19, 21.45.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fantasti-
nis veiksmo f., JAV) - 27 d. 11, 13.45, 16.15,
18.45, 21.30. 28-3 d. 11.45, 14.30, 17.30,
20.30 (1 d. 17.30 val. seansas nevyks).
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 27 d. 13.30,
20. 28-3 d. 12, 16.30, 21 (12 val. seansas
vyks 2-3 d.).
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama,
Ispanija) - 27 d. 20.30. 28-3 d. 14.15,
18.45. 28-29 d. 23.15.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
27 d. 11.50, 14.30, 17.30, 20.15. 28-3 d.
17.15, 19.40, 22.
“WALL-E” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 28-1 d. 12.
“Monstrai prieß ateivius” (animacinis f.,
dubliuotas lietuvißkai, JAV) - 28-1 d. 14.15.
“Bruno” (komedija, JAV) - 27 d. 18.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 27 d. 11, 15.45.

CINAMON
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo, JAV,
Vokietija) - 27 d. 20.45. 28-3 d. 10.45,
13.35, 16.25, 19.20, 22.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 27 d. 10.40,
12.50, 15, 17, 19.20, 21.30. 28-3 d. 10.40,
12.50, 15, 17.10, 19.25, 21.35.
“9-asis rajonas” (trileris, JAV) - 27 d. 11,
13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15. 28-3 d.
12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 27 d. 15.45,
19.45, 22. 28-3 d. 20, 22.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trile-
ris, D.Britanija, JAV) - 27 d. 18.15. 28-3 d.
12, 20.45.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-

tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
27 d. 10.45, 13.45, 18.45, 21.45. 28-3 d.
14.45, 17.45.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 27 d. 12.15, 14.15,
16.15. 28-3 d. 11.45, 13.45, 15.45, 18.
“Laiko garsai” (mistinis trileris, prancΔz¨
k., lietuvißki subtitrai, PrancΔzija) - 27 d.
11.30, 16.45.
“Bruno” (komedija, JAV) - 27 d. 13.30, 18.

KLAIPÎDA

CINAMON
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV) - 29-1 d. 20, 22.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 27 d. 20.30. 28-3 d.
10.45, 13.35, 16.25, 19.20, 22.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 27 d. 10.40,
12.50, 15, 17.10, 19.20, 21.30. 28-3 d.
10.40, 12.50, 15, 17.10, 19.25, 21.35.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 27 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15.
28-3 d. 12.30, 14.45, 17.15, 19.30, 21.45.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fantasti-
nis veiksmo f., JAV) - 27 d. 12, 14.30, 17,
19.30, 22. 28-3 d. 13.15, 15.45, 18.15, 20.45.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
27 d. 11.30, 13.45, 18.15. 28-3 d. 11,
18.45, 21.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 27 d. 14.15, 21.
28, 2-3 d. 11.45, 20, 22. 29-1 d. 11.45.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
27 d. 15.45, 18.45, 21.45. 28-3 d. 14, 17.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 27 d. 11.15, 13.30,
16.30. 28-3 d. 12.15, 14.30, 16.45.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trile-
ris, D.Britanija, JAV) - 27 d. 11.45, 18.30.
“Bruno” (komedija, JAV) - 27 d. 16.



“Laisvalaikis”, 2009 m. rugpjΔçio 27 d. 37Afißa

Teatras
VILNIUS

Vilniaus teatras “L∂l∂”
DidΩioji sal∂

30 d. 12 val. - A.A.Jonyno, V.MazΔro “Cir-
kas yra cirkas”. ReΩ. ir dail. V.MazΔras,
komp. F.Lat∂nas.

MaΩoji sal∂
29 d. 12 val. - “Bjaurusis ançiukas”.
H.K.Anderseno pasakos motyvais. Pjes∂
V.Palçinskait∂s, reΩ. A.PociΔnas, dail.
A.BagoçiΔnait∂, komp. V.Bartulis.

OKT/Vilniaus miesto teatras
2 d. - “D∂d∂ Vania”. ReΩ. E.Lacascade.
4 d. - “Hamletas”. ReΩ. O.Korßunovas.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
3 d. 19 val. - “Sveçiuose pas pulkininko
naßl´”. Spektaklis skirtas aktor∂s Mil∂s

Íablauskait∂s 65-ojo gimtadienio proga.
ReΩ. D.Juronyt∂.
4 d. 18 val. - “Sk∂riai”. ReΩ. R.AtkoçiΔnas.

PALANGA

Poilsio namai “Palangos Ωuv∂dra”
28 d. 19 val. - Spektaklis “Geriausias ßuo
Ferdas”.

Koncertai
VILNIUS

Ív.Kazimiero baΩnyçia
30 d. 13 val. - Religin∂s muzikos ir susikau-
pimo valandos. Vargonuoja Renata Marcin-
kut∂-Lesieur. Dalyvauja Edmundas Seilius
(sopranas), Kristina Zmailait∂ (sopranas).

KAUNAS

PaΩaislio muzikos festivalis
29 d. 19 val. Birßtono kultΔros centro sal∂-
je - Rita Preikßait∂ (mecosopranas), Gied-

rius Prunskus (baritonas), Lina Kr∂pßtait∂
(fortepijonas). È∂jimas nemokamas.
30 d. 18 val. PaΩaislio vienuolyne - Baigia-
masis koncertas. GALA koncertas. Daly-
vauja Kauno miesto simfoninis orkestras.
Vyr. dirigentas M.Pitr∂nas. Kauno valstybi-
nis choras (meno vad. ir vyr. dir. P.Binge-
lis) Solistai: R.Vaicekauskait∂ (sopranas),
I.Prudnikovait∂ (mecosopranas), V.Vyß-
niauskas (tenoras), L.Mikalauskas (bosas).
Dir. P.Bingelis.

ÍIAULIAI

VI tarptautinis Tytuv∂n¨ vasaros 
festivalis

29 d. 21 val. Tytuv∂n¨ vienuolyno arkadin∂
galerija - Tytuv∂n¨ vasaros festivalio pa-
baigos koncertas. G.F.Hendelio pastoralin∂
opera “Acis ir Galat∂ja” Dalyvauja: Lietuvos
kamerinis orkestras (meno vad. S.Krylo-
vas), Valstybinis kamerinis choras “Polifo-
nija” (meno vad. G.Ramanauskas. So-

listai: Raminta Vaicekauskait∂, K´stutis Al-
ßauskis, Viktoras Gerasimovas, Ignas Mi-
siΔra. Dir. R.Íervenikas.

DRUSKININKAI
Druskinink¨ vasara su M.K.Çiurlioniu

30 d. 19.30 val. Druskinink¨ Ívç.Mergel∂s
Marijos Íkaplierin∂s baΩnyçioje - Sakrali-
n∂s muzikos valanda. Außra Liutkut∂ (sop-
ranas), Vytenis Gurstis (fleita, D.Britanija),
Virginija Survilait∂ (vargonai).

Penktasis Druskinink¨ teatro festivalis
27 d. 20 val. “Grand Spa Lietuva” konfe-
rencij¨ sal∂je - “Keistuoli¨ teatras”. “Maßi-
ninkai”. ReΩ. Aidas Giniotis.
28 d. 19 val. “Egl∂s” sanatorijos sal∂je -
Nacionalinis dramos teatras. “Pasaulio ge-
rintojas”. ReΩ. V.Masalskis.
28 d. 21 val. Restorane-muzikiniame klube
“Kolonada” - Akustinis grup∂s “Rebelhe-
art” koncertas.

29 d. Druskinink¨ mieste -
Tarptautinis gatv∂s teatro festi-
valis “Gatv∂s atostogos”. Daly-

vauja: Kelm∂s MaΩasis teatras, Pantomi-
mos teatras “A” (Klaip∂da), Jaunimo te-
atro grup∂ “Mansuna” (Danija), Taura-
g∂s moksleivi¨ kΔrybos centro “Pilies
teatras”.
29 d. 19 val. “Egl∂s” sanatorijos sal∂je -
Valstybinis jaunimo teatras. “Kapini¨ klu-
bas”. ReΩ. A.Lat∂nas.
29 d. 21 val. Naktiniame klube “Dangaus
skliautas” - Grup∂s “Pieno lazeriai” kon-
certas.

Vakarai
VILNIUS

Mokytoj¨ namai
28 d. 18 val. Kiemelyje - Vakaras-koncer-
tas maestro Leonui Pranuliui atminti. 21
val. - Gyvos muzikos koncertas.
30 d. 12-16 val. Kiemelyje - Blus¨ turgus -
v∂lyviems sekmadienio pusryçiams.

Redakcija uΩ repertuaro 
pakeitimus neatsako
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Prognoz∂ savaitei
2009 08 27-09 02

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Darbo savait∂s pabaiga ir
ßeßtadienis tinkami ißkylauti, pra-
mogauti, siekti Ωini¨. Sekmadien^,
pirmadien^ bΔkite diplomatißkesni.
Antradien^, treçiadien^ bΔkite vie-
ßumoje, galite ißbandyti laim´ lote-
rijose.

JAUTIS. Darbo savait∂s pabaiga ir
ßeßtadienis aktyviai veiklai nepalan-
kios dienos. Sekmadienis, pirma-
dienis tinkami ißkylauti, siekti Ωini¨,
bendrauti. Antradien^, treçiadien^
bΔkite diplomatißkesni tarnyboje.

DVYNIAI. Darbo savait∂s pabaigo-
je ir ßeßtadien^ netinka tvarkyti ju-
ridini¨ reikal¨, aißkintis santyki¨
su partneriu. Sekmadien^, pirma-
dien^ nerizikuokite pinigais. Antra-
dien^, treçiadien^ galima ißbandyti
laim´ loterijose, reklamuotis, ben-
drauti.

VÎÛYS. Darbo savait∂s pabaigoje ir
ßeßtadien^ daugiau d∂mesio skirkite
sveikatai. Sekmadien^ ir pirmadien^
bΔkite d∂mesingesni partnerio po-
reikiams, nekonfliktuokite, draus-
mingai vairuokite. Antradien^, tre-
çiadien^ nerizikuokite pinigais.

LIÔTAS. Darbo savait∂s pabaiga ir
ßeßtadienis tinkami meilei, malo-
nioms kelion∂ms, pramogoms.
Sekmadien^, pirmadien^ patausokite
sveikatå. Antradien^, treçiadien^
venkite konflikt¨ su partneriu, ne-
palanku tvarkyti juridinius reikalus.

MERGELÎ. Darbo savait∂s pabaigo-
je ir ßeßtadien^ daugiau d∂mesio
skirkite ßeimai. Sekmadienis, pir-
madienis tinkami meilei, kΔrybai,
aktyviam laisvalaikiui su vaikais.
Antradien^, treçiadien^ patausokite
nervus.

SVARSTYKLÎS. Darbo savait∂s pa-
baigoje ir ßeßtadien^ tinka ißkylauti,
susitikti su draugais. Sekmadien^,
pirmadien^ daugiau d∂mesio skirki-
te ßeimai. Antradien^, treçiadien^ ga-
lima ißbandyti laim´ loterijose, skir-
ti pasimatymus.
SKORPIONAS. Darbo savait∂s pa-
baigoje ir ßeßtadien^ bΔkite taupes-
ni. Sekmadien^, pirmadien^ tinka ke-
liauti, bendrauti, siekti Ωini¨. Antra-
dien^, treçiadien^ daugiau d∂mesio
skirkite ßeimai.
ÍAULYS. Darbo savait∂s pabaiga ir
ßeßtadienis tinkami aktyviai veiklai.
Sekmadien^, pirmadien^ bΔkite
praktißkesni. Antradien^, treçiadien^
tinka ißvykti ^ gamtå, galima ißban-
dyti laim´ loterijose.

OÛIARAGIS. Darbo savait∂s pabai-
goje ir ßeßtadien^ venkite intrig¨.

Sekmadienis, pirmadienis - akty-
vios dienos, atkakliai siekite uΩsi-
br∂Ωt¨ tiksl¨. Antradien^, treçiadien^
bΔkite praktißkesni, nesivadovaukite
emocijomis tvarkydami finansinius
reikalus.

VANDENIS. Darbo savait∂s pabaiga
ir ßeßtadienis tinkami ißkylauti, ben-
drauti, siekti populiarumo. Sekma-
dien^, pirmadien^ aktyvios veiklos
venkite. Antradien^, treçiadien^ bΔki-
te aktyvΔs, galima ißbandyti laim´
loterijose.

ÛUVYS. Darbo savait∂s pabaigoje ir
ßeßtadien^ bΔkite diplomatißkesni.
Sekmadien^, pirmadien^ tinka ben-
drauti, aptarti su draugais, kolego-
mis svarbius reikalus. Antradien^,
treçiadien^ venkite intrig¨, netik∂kite
gandais. 

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

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

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂tojas - Romas Kudzmanas iß Vilniaus. 
Jam bus ^teiktas aitvaras “Jamaica”. D∂l priz¨ teiraukit∂s telefonu 

Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14.

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Katarsis. Rakiklis. Mirta. Solistas. Liv. Pudeliai. Liolekas. SEK. Slibinas. Nilgau. Inkos. 

Permaina. Otsas.
Horizontaliai: Sk∂rys. Ílapalas. Laimei. Stok. Likviduoti. Imi. B∂gimo. Grikis. Liesi. Anat. LRT. Kentukis.

Siuita. Aßaka. Ona. Saseksai. Sansas.
PaΩym∂tuose langeliuose: GELUONIS.
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Vilniet  Laura Stadalnikait  svajoja važin ti automobiliu, nusipirkti pat  geriausi  nam ,
kok  tik gali sau leisti. Šiuo metu atostogaujanti 25-eri  mergina negal t  gyventi be savo 
dukryt s Arianos. 
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GIMTADIENIS. Vienos (Aus-
trija) zoologijos sode gyvenanti pan-
da Fu Long kartu su mama Jang Jong 
švent  antr j  gimtadien .

EPA-Eltos nuotr.

MENAS. Kai k  stebino meno k rinys - 
vamzdis - Vilniaus krantin je. K  reiškia 
šiuolaikinis menas, galima paži r ti užsukus 
Vokietijos Mainco mieste surengt  šiuolaikinio 
meno parod . EPA-Eltos nuotr.

EKOLOGIJA. Ekologiniame kyje Nyderlan-
duose gyvenan ios kiaul s turi savo erdv  kiem .

EPA-Eltos nuotr.


