
Pavasarį sostinės klubo “Pacha” 
direktorės pareigas pradėjusi ei-
ti Martina Žimkutė (26) iš karto 
pastebėjo, kad klubui trūksta 
šilumos, o vakarėliams - kon-
cepcijos. Todėl naujame sezone 
Martina žada daug teminių va-
karėlių, jaukesnį interjerą ir mo-
dernų apšvietimą. Be to, ji nori 
sugriauti tik elitui skirto klubo 
įvaizdį. Į klubinę kultūrą pasinė-
rusi Martina darbą savaitgaliais 
baigia paryčiais, todėl nieko 
nuostabaus, kad po kiekvieno 
jos organizuoto vakarėlio klubas 
sulaukia vis daugiau gerbėjų.

Laima KARALIŪTĖ

- Kaip pasikeit  “Pacha” 
strategija tau tapus vadove?

- Pabuvusi keliuose vakar liuose 
pajutau, kad “Pachai” tr ksta kon-
cepcijos ir šilumos. Supratau, kad 
reikia keistis. Sub riau nemaž  ko-
mand  ir visi diskutavome, kok  klu-
b  nor t  matyti kiekvienas iš m s .
Važiavau  klubin s kult ros sostine 
vadinam  Ibis . Po kelion s supra-
tau, kad Vilniaus “Pacha” klubui 
tr ksta seksualios atmosferos, temi-
ni  vakar li , ryški  spalv .

- Koks bus naujas “Pacha” 
sezonas?

- Konceptualesnis, spalvinges-
nis ir seksualesnis. Pagražinome 
interjer , ypa  VIP erdv . Daug 
d mesio skiriame apšvietimui. 
Vieninteliai Lietuvoje turime vadi-
nam j  ledin  apšvietim . Jau sezo-
no atidarym  nuspalvino teminis 
vakar lis “Happy Hipi”. Interpre-
tavome hipi  kult r . Juk b tent 
hipi  jud jimas 1966 metais ir l -
m  pirmojo “Pacha” klubo atidary-
m . Iki ši  dien  “Pacha” kasmet 
atiduoda duokl  hipiams ir rengia 
teminius vakar lius. Kiekvien
m nes  rengsime daug d mesio 
sulaukiant  “Olialia Party”. Spalio 
30 dien  startuos va-
kar li  ciklas kodiniu 
pavadinimu “Fetišas”. 
Jam ruošiam s nuo 
vasaros pradžios. Spe-
ciali  teatrin  progra-
m  rengia aktorius 
Gytis Ivanauskas, mu-
zikin  - Mantas Janka-
vi ius, kuriame dekoracijas.

-  koki  publik  orientuoja-
t s?

- Jeigu kalb sime apie amži  - 
nuo 18 iki 60 met . O apie pajamas? 
“Pacha” n ra pigus klubas.

- Kiek kainuoja jimas  “Pa-
ch ”?

- Nuo 25 iki 35 lit , priklauso 
nuo vakar lio. Beje, su “Laisvalai-

kio” nuolaid  kortele taikoma 10 li-
t  nuolaida.

- Kaip tau atrodo, koki  pinig
sum  vidutiniškai išleidžia pora 
per vien  vakar l  “Pachoje”?

- Apie 200 lit .

- Koki tak  klubo veiklai 
padar  kriz ?

- Sumaž jo baro apyvarta. Žmo-
n s taupo. Ne paslaptis, kad kai ku-
rie išgeria prieš eidami  klub .

- R kantieji skundžiasi “Pa-
cha” r komuoju d l prastos ven-
tiliacijos. Ar atkreip te  tai d -
mes ?

- montavome nauj  kondiciona-
vimo sistem . Skund  nebetur t
kilti.

- Ar b nate iki vakar lio pa-
baigos?

- Taip. Darb  paprastai baigiu 
šešt  septint  valand  ryto. (Šypso-
si.) Nesakau, kad lengva. Bet esu 
užsispyrusi ir noriu, kad klubas tap-
t  geriausias iš geriausi . Kai pra-
eit  savait  sulaukiau komplimento: 

“Pacha” graž ja akyse”, pasijutau 
laiminga.

- Gero klubinio vakar lio 
komponentai?

- Jauki aplinka, gera muzika, pui-
ki nuotaika.

- Kuo “Pacha” skiriasi nuo 
kit  klub ?

- Didel  d mes  skiriame švarai. 
Klientai niekada nepamatys 
apšnerkšt  tualet , skilusi  plyte-
li , nusid v jusi  bald . Be to, “Pa-
cha” unikalus d l erdvi  paskirsty-
mo. Kiekvienas gali rasti sau patin-
kant  kamp .

- Kam skirta VIP 
erdv  ir kaip  j  pa-
tekti?

- Kiekviena kom-
panija, paprastai 4 
žmon s, gali susimo-
k ti 400 lit  ir gauti 
staliuk  VIP zonoje. 
kain eina jimo  klu-

b  mokestis ir vienas butelis pasi-
rinkto alkoholinio g rimo.

- Ar šiandien prie jimo
klub  vis dar reikalinga žmoni
atranka?

- Be abejo. Apsauga ne leidžia
agresyvi , girt  ar sportin  aprang
vilkin i  žmoni .

- Bet sportin  apranga ar jos 
detal s gali b ti ir stiliaus dalis.

- Sutinku. Tod l apsaugos dar-
buotojus švie iame mados klausi-
mais. (Juokiasi.) Kita vertus, iš 
praktikos žinome, kad dauguma tre-
ninguot  klient  sukelia dideli  pro-
blem . Vien  syk  net buvo sužeis-
ti apsaugos darbuotojai. R pinam s
savo klient  saugumu, tod l priva-
lome užkirsti keli  smurtui klube.

- Ar pas mus ne per daug su-
reikšminama apranga einant 
klub ?

- Visoje Ryt  Europoje egzistuo-
ja blizgu i  fenomenas ir ne tik ei-
nant  klub .

- Kokie populiariausi alkoho-
liniai g rimai “Pachoje”?

- Priklauso nuo vakar lio. Jei su-
sirenka jaunim lis - alus, jei vyresn
publika - degtin , viskis, kokteilis 
“Cuba Libre”.

- Svajoni  vakar lis?
- Sename dvare, kurio erdv se

skamb t vairi muzika, gal net ir 
klasikin .

- M gstamiausi diskžok jai?
- D Ramirezas, Omidas.

- K  veikiate laisvais savait-
galiais?

- Jau iu silpnyb  kinui, kolekcio-
nuoju filmus. Mielai praleis iau savait-
gal  juos ži r dama. M gstu pab ti vie-
na, pasiklausyti muzikos arba s sti
automobil  ir važiuoti, kur akys mato.

“Visoje Rytų Europoje egzistuoja 
blizgučių fenomenas”

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 24 d. “Laisvalaikio” interviu 3

Kodėl klubas “Pacha” gražėja akyse

Politikos mokslus baigusi Martina 
Žimkutė mėgsta kūrybišką darbą

Mykolo Ambrazo nuotr.
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“Respublika”  

Kartu kaip ir prieš dvidešimt metų - 
sąjūdiečiai Zigmas Vaišvila, Romualdas 
Ozolas ir Kazimira Prunskienė

Pasveikinti su jubiliejumi 
atvyko ir ne kartą 
“Respublikos” žurnalistų 
kritikuotas seimo narys 
Artūras Zuokas

“Respubliką” pagerbė 
Vilniaus meras Vilius 
Navickas su žmona Jolanta

Kartu ir linksmai - prezidentas 
Algirdas Brazauskas su žmona 
Kristina ir “Respublikos” 
vyriausiasis redaktorius Vitas 
Tomkus su žmona Lina

 Ištikimas “Respublikos” draugas teatro 
režisierius Rimas Tuminas į šventę 
atvyko su aktore Valda Bičkute

Itin elegantiškai ir linksmai atrodė 
“Respublikos” leidinių grupės direktorė 

Diana Velickienė su vyru Alfredu
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Drąsus, laisvas, kandus, provokuo-
jantis ir kartais tiesmukas - toks rug-
sėjo 16-ąją dvidešimtmetį šventusio 
nacionalinio dienraščio “Respublika” 
veidas. Nuo 1989 metų laisvą žodį 
tarianti ir nebijanti būti kontroversiš-
kai vertinama “Respublika” surengė 
puotą sostinės pramogų komplekse 
“Belmontas”. Sveikinimai ir kompli-
mentai liejosi ne tik iš ištikimų respu-
blikonų, bet ir iš prezidentų, politikų, 
verslininkų, menininkų ir pramogų 
pasaulio atstovų lūpų. Pamiršę savo 
statusą, o kai kurie - ir nesutarimus, 
visi buvo kartu: vaišinosi, sakė tos-
tus, šoko ir bendravo. Iškilmingumo 
renginiui suteikė Lietuvos prezidento 
Algirdo Brazausko kalba, jaukumo 
- renginio vedėja aktorė Larisa Kalpo-
kaitė, o nostalgijos - dienraščio him-
nas: “Tamsa pasitraukia ir paukštis 
pakyla, “Respublika” įveikia tylą”. Žur-
nalas “Laisvalaikis” didžiuojasi būda-
mas “Respublikos” priedu ir tikisi kar-
tu atšvęsti dar ne vieną jubiliejų.

jau      metų įveikia tylą

“Respublikos” fotografus 
šypsenomis apdalijo Ūkio banko 

vadovas Vladimiras Romanovas 
su žmona Svetlana

Nuoširdūs žinomo 
teisininko Vytauto 

Greičiaus sveikinimai 
ir dovanos

Viena subtiliausių ir 
elegantiškiausių vakaro 
porų - Rožė  Marija ir 
Kazimieras Motiekos

STT direktorius 
Žimantas Pacevičius 

su žmona

Laiko trečiadienio vakaro 
linksmybėms rado žinomi 

verslininkai - Ignas Staškevičius 
ir “Omnitel” prezidentas 

Antanas Zabulis

Kaip visada įsimylėję 
Daina ir Antanas Bosai

Klaipėdos apskrities viršininkas Arūnas Burkšas ir jo 
dovana “Respublikai” - krištoliniai gausybės ragai



“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 24 d.6 Jubili   jus  

Draugiška Seimo narių kompanija: Valentinas 
Mazuronis, Česlovas Juršėnas ir Algirdas 

Butkevičius su žmona Janina

Garsus operos solistas Vytautas Juozapaitis 
šį vakarą nedainavo, o visą dėmesį skyrė 
žmonai Eglei

Šokiai ir šėlionės - neišvengiamas 
“Respublikos” vakarėlių atributas

Santariškių klinikos 
direktorius medicinai 
Mindaugas Petrulionis

Žavingas duetas - 
Romas Bubnelis ir 
Asta Pilypaitė

Džiazmenas ir politikas Vytautas 
Grubliauskas - Kongas į šventę atvyko 

su žmona Inga ir sūneliu

Nuo valstybės tarnybos vakarėlyje 
atsipalaidavo net valstybės kontrolierė 
Rasa Budbergytė. Ją atlydėjo sutuoktinis

Seimo narės Loretos 
Graužinienės, kaip ir kitų 
svečių rankose, - gėlės
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Baltų rožių puokštė iš teisininko 
Ramūno Audzevičiaus rankų

“Respublikos” jubiliejaus 
nepraleido “Sodros” direktorius 
Mindaugas Mikaila ir kultūros 
ministras Remigijus Vilkaitis

“Respublikos” savireklamos vadovas Justas 
Tomkus ir aktorius Vytautas Rumšas - 
jaunesnysis visada turi apie ką pakalbėti

Drąsus “Respublikos” 
sekretorės Viktorijos 
Šiupšinskaitės žingsnis 
- dainuoti scenoje su 
Žilvinu Žvaguliu

Tarp svečių - ir žinomi 
verslininkai Nadiežda ir 
Julius Novickai...

...bei Pranas 
Dailidė su žmona 
Jolanta

Teisėsaugos elitas: Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras 
Ramutis Jancevičius su žmona, policijos generalinio komisaro 

pavaduotojas Visvaldas Račkauskas su žmona, Lietuvos banko 
Vindikacijos departamento direktorius Vytautas Leipus ir policijos 

generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas

Solidūs solidaus gimtadienio 
svečiai - “Dnb Nord” banko 
valdybos pirmininko 
pavaduotojas Vygintas Bubnys 
su žmona
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“MG Baltic” koncerno 
prezidentas Darius Mockus su 
žmona Ina vaišinosi vynu

Rimti rimtų vyrų pokalbiai - UAB “Ekskomisarų biuras” 
valdybos pirmininkas Petras Liubertas ir generalinis 
“Alitos” direktorius Vytautas Junevičius

Žavingą balsą “Respublikai” 
dovanojo džiazo atlikėja 

Monika Liubinaitė

Pasveikinti “Respublikos” atskubėjo 
ir verslininkas Andrius Jankauskas 

su žmona Vaiva

Neįprastas Vito Tomkaus vaidmuo 
- romanso “Čiornyj voron” atlikimas 
kartu su Ovidijum Vyšniausku

Kas taip prajuokino krepšinio 
ekspertą Liną Kvedaravičių ir 
Šarūną Marčiulionį?

Temperamentingą šou 
“Respublikai” dovanojo buvusi 

jos ilgametė sekretorė Laima 
Versekėnaitė

Televizijos žvaigždė 
Rūta Mikelkevičiūtė į 
gimtadienį 
atsivedė dukrą

“Respublikos” savireklamos skyriaus 
projektų vadovo Manto Kazlausko 
gėlės Nedai po jųdviejų 
kartu atliktos dainos
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Dainiaus Labučio (ELTA), Valdo Kopūsto (ELTA), Vyginto Skaraičio ir Stasio Žumbio nuotraukos

Už “Respubliką” taures 
kėlė leidinio darbuotojos

Draugiškas dialogas tarp 
vieno iš “Respublikos” 
vadovų Vytauto Liubino ir 
politiko Gedimino Kirkilo

“Olialia Cola” Larisai 
Kalpokaitei - tiesiai iš 
“Olialia” mergaičių rankų

Jaukus duetas - Mino ir “Respublikos” 
savireklamos skyriaus projektų 

vadovė Jolita Kinkevičienė

Muzikinis “Vakarų ekspreso” 
kolektyvo ir Edmundo Kučinsko 
sveikinimas

Artūras ir Jolanta 
Paulauskai - su 
gėlėmis ir dovanomis

Pasidžiaugti dvidešimtmečiu 
atvyko ir buvęs respublikonas Rytis 
Staselis su žmona Svetlana

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
direktoriaus Remigijaus Baniulio ir verslininko 
Algirdo Mielkaus sveikinimai Vitui Tomkui

Apranga išsiskyrė Gedimino Jakavonio 
vadovaujamo ŽALGIRIO NACIONALINIO 
PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO atstovai
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Art ja šaltasis sezonas, o su juo ir malon s
r pes iai - k  autis? Jaunimo drabuži  ekspert
“Effigy” dizainer  Sandra Zelionkait -Damkevi
š  sezon  si lo rinktis pla iaaulius, labai ilgus ar-
ba visiškai trumpus batus. Jei ketinate sigyti ba-
telius, Sandra pataria pirkti su platforma, nes b -
tent ji š  sezon  labai madinga. “Š  ruden  labai 
madingos juoda, pilka, tamsiai m lyna, plieno spal-
vos. Merginos neapsiriks, jei rinksis verstos odos 
ar tarsi sendintos, nutrintos fakt ros avalyn . Š
sezon  labai madingi tarsi panešioto, nutrinto sti-
liaus daiktai - lyg iš naujo atrasti mo iut s spin-
toje, alsuojantys nostalgija praei iai. Tai vintažo 
stiliaus prisik limas”, - apie rudens avalyn s ten-
dencijas kalb jo S.Zelionkait -Damkevi .

Jau kuris laikas “Effigy” parduotuvi  lenty-
nose puikuojasi naujoji rudens kolekcija, o štai 
batai pasirod  tik prieš ger  savait . “Avalyn
yra labai kruopš iai atrinkta ir suderinta su m -
s  rudens kolekcija. Mokasinai labai der s prie 
“Folk” linijos, bateliai ir batai su aukštesniais 
kulnais - prie “Black mood”, “Preppy” linij , že-
mu kulnu arba visai be kulno bateliai puikiai de-
r s su “trash party” drabuži  linija”, - pasakojo 
“Effigy” dizainer .

Pasak Sandros, užsienio jaunimas kasdienai 
renkasi patogius trij  ketvir i  (dengian ius kau-
liuk ), ilgus plokš iapadžius arba su itin žemu 
kulniuku batus. Visiškai minimalistinio stiliaus 
arba puoštus vairiais raišteliais, sagtel mis, ku-
tais. Dr sesniam vakarui - ir labai ekstravagan-
tiškus, blizgius aukštakulnius.

Avalyn s kainos “Effigy” parduotuv se
svyruoja nuo 79,9 iki 149,9 lito.

“Laisvalaikio” inf.

Kokią avalynę pasirinkti rudens-žiemos sezonui?

10 Naujienos “Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 24 d.

Naujoji rudens 
kolekcija - “Effigy” 

lentynose
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- Prieš dvejus metus uždar te “R tos galerij ”. Ar ne-
siilgite men ?

- Savo kavin je “Art Cafe creperie” rengiame parodas, tod l
nuo meno neatitolau. (Šypsosi.) Menin  veikla vyksta, tik mini-
malesn . “R tos galerij ” priverstiniu b du uždar me, nes nu-
trauk  nuomos sutart . Nebelikus palanki  s lyg , nebeliko ir 
galerijos. Dar ieškojome kit  patalp , galvojome persikelti, bet 
galerijai beveik ne manoma išsilaikyti komercin mis s lygo-
mis.

- Kokia paroda kavin je šiuo metu?
- Šiuo metu ant sien  kabo klaip diet s meninink s Violetos 

Melnikovos paveikslai, o ant m s  didel s erdvios palang s eks-
ponuojama tos pa ios autor s l li  paroda.

- Kaip kilo mintis uždarius galerij  atidaryti kavin ?
- Mintis atidaryti kavin  su pertraukomis brandinta daug 

met . Su vyru vis pašnek davome, kad b t  puiku padaryti k
nors tokio, bet tai šnekomis ir baigdavosi. O kai mano draug
Kristina Ivan enko keit  savo veiklos srit , abi su ja t  id j  pra-
d jome materializuoti.

- Papasakokite, nuo ko prad jote kavin s id jos mate-
rializavim .

- Kai sugalvojome, kad atidarysime kavin , reik jo išmokti 
ir kulinarin s verslo pus s, ne tik vadybos - mok m s Pranc -
zijoje, Bretan s regione, iš kur ir kildinami pranc ziški blyneliai 
- krepai, kepti ant speciali  “crepe” keptuvi . Ir tiesiog visiškai 
atsitiktinai pakliuvome pas mus mokiusi  moter .

- Kaip galima “atsitiktinai” pakli ti?
- Dom jom s prieš tai internete, be abejo. Bet pasirinkimas 

t  mokytoj  yra labai didelis: kepykl li -kavinuki  mažiausiame 
kaimelyje yra po dešimt. Atsitiktinai pakliuvome pas j . V liau 
tuo labai džiaug m s, nes, kaip paaišk jo, ji yra viena iš geriausi
“crepe” meistr  Bretan je.

- Kuri iš judviej , Kristina ar j s, vadovaujate dau-
giau?

- Vienodai. (Šypsosi.)
- Kaip jums pavyksta išlaikyti liekn  fig r ?
- T  fig r  vis  laik  reikia laikyti. Jeigu valgy iau, tai ir sto-

r iau, ia faktas. Prisiži riu. Blyneliais nepiktnaudžiauju.
- Kieno buvo sumanymas kavin s interjer  dekoruoti 

autobuso “Ikarus” detal mis?
- Nežinau, viskas gimsta per diskusijas... Su Kristina praleis-

davome labai daug laiko kartu diskutuodamos, k  kaip darysime. 
Pasakyti, kad ia mano 
id ja, o ten - Kris-
tinos, yra la-

bai sunku. Iš pradži  mes galvojome, kad t  autobus  pastatysi-
me gatv je mieste ir jo viduje rengsime kavin . Tai buvo domiau 
ir mums net iki šiol gaila tos id jos...

- Kod l ne gyvendinote tos id jos?
- statymiškai yra sunku visa tai forminti, nes prekiauti iš 

transporto priemon s yra draudžiama, o jeigu traktuoji tai kaip 
laikin  statin , tada jau reikia kr vos visoki  leidim  ir t.t.

- Populiariausias patiekalas.
- Krepas. (Juokiasi.) O kuris tiksliai, net nežinau. Yra daug 

skani  krep  variacij , iš t  so i j  - turb t tradicinis Bretan s
krepas.

- Ar galima pa ioms namuose t  krep  pasigaminti?
- Ne, grei iausiai d l keptuv s, nes reikalinga itin aukšta 

temperat ra. Tiesiai ant blynelio yra mušamas kiaušinis ir jis 
turi iškepti, t.y. turi b ti labai aukšta temperat ra. Abejoju, ar ant 
paprastos keptuv s tai manoma. Tešla apkepa, tada mušamas 

kiaušinis, dedamas s ris, kumpis, pomidorai, svog nai.
- Gal orkait je galima kepti?

- Tada išeis kažkas kitas - ne tas reikaliukas...
- Visuomet atrodote stilingai ir kruopš iai 

susiderinusi. Kiek kart  prieš išeidama iš na-
m  persivelkate?

- Visaip b na. B na, kad ir valand  neišeini 
iš nam  - rengin jiesi. (Juokiasi.) Nuo savijau-

tos labai priklauso - svarbu suderinti savo 
nuotaik  su išorine išraiška.

- Ar jums svarbu preki  ženklai?
- Esu už k rybiškum . Nesu prieš 

d v t  drabuži  parduotuves, man gražu, 
kai žmon s sugeba padaryti iš to domius 
derinius, o preki  ženklai visiškai 
nejaudina man s.

- K  jums reiškia mada?
- M gstu peržvelgti žurnaluose 

naujausias tendencijas. Mad  prisitaikyti 
yra labai lengva ir domu, nes man tai labai 

patinka. Gerai žinau, kas man tinka ir kas 
netinka. Nepaisau mados tendencij , jeigu 

žinau, kad tai neatitiks mano stiliaus, vaizdžio 
ar tiesiog sudarkys fig r .

- Kas jums yra menas?
- Kaip k r jui - tai lyg saviraiška, sav s atradimo 

iš naujo galimyb . Kaip ži rovui - g ris ir grožis. Esu 
graži  bei domi  daikt , taip pat ir meno k rini , aistringa 

m g ja, man ir žmon s graž s patinka, kelia simpatij ,
pasig r jim .

Neseniai Vilniuje duris atvėrusios “Art Cafe creperie” bendraturtės 
Rūtos Elkimavičiūtės daugelis dar šiandien pasiteirauja, kaip gyvuoja 
“Rūtos galerija”? Moteris prieš porą metų ją uždarė, nes komercinėmis 
sąlygomis, anot jos, galerijai išsilaikyti beveik neįmanoma. Tačiau 
prancūziškų blynelių “kreperinėje” galima pajusti ir meno skonį. 
RŪTA ELKIMAVIČIŪTĖ atsako į “Laisvalaikio” klausimus.

Buvusios galerijos savininkė nuo meno neatitolo

Genutė ŽALIENĖ

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Meno k riniai kavin je - 
ne vieta ar stilingumo požymis?

Rengini  organizator Agn  Ar-
moškait : “Mano nuomone, stilinga ka-
vine tampa ne ta vieta, kur viskas ištai-
ginga, o ta, kurioje sukuriama tam tikra 
atmosfera. Šiandien stilingiausios, ma-
nau, tos, kurios sukuria tam tikr  terp
socialiniam bendravimui, kur gali rasti 
draug , bendramin i  ir pan. Maistas, be 
jokios abejon s, yra vienas svarbiausi  kavin s ar restorano 
element . Pasaulyje esu lankiusis labai paprasto interjero, bet 
puikaus maisto vietose. D l meno k rini
kavin se dr s iau suabejoti - kalbu apie 
tikruosius dalykus. Vis d lto meno k ri-
niai turi b ti laikomi ir saugomi tam tik-
rose vietose vien d l j  saugumo ir tos 
pa ios geros formos išlaikymo. Lankytis 
m gstu: “In Vino”, “Les Amis”, “Saint 
Germain”, “St.Valentino”, “BoBo”.

Vilniaus kosmetologijos ir grožio 
nam  “Beža Familia” direktor Živil
Stankevi i t : “Man labai patinka ka-
vin  “Pegasus”. Man svarbu, kad inter-
jeras b t  gražus, skoningas ir jaukus. Dar patinka: “Cozy”, 
“Stikliai” (labai skanu), “Narutis” (lauko kavinuk ).  meno 
k rinius neatkreipiu d mesio, nes toki
Lietuvos kavin se nematau”.

Choreografas, aktorius ir režisie-
rius Gytis Ivanauskas: “Kavin s in-
terjeras visuomet yra svarbus tam, kad 
b t  sukurta gera atmosfera ir nuotai-
ka. Juk viena yra gerti kav  gražiai 
rengtoje kavin je, kita - pietauti pra-

bangiame restorane, tre ia - eiti  val-
gykl . M gstu tas kavines, kur gražus, 
domus interjeras ir geras aptarnavi-

mas. Skoning  interjer  turin iose kavin se dažniausiai 
yra ir geras aptarnavimas. Abu komponentai sukuria ma-
loni  atmosfer ”.

Kompanijos “Make Up Store” Lie-
tuvoje direktor Kristina Tripolskaja:
“Visuomet atkreipiu d mes  kavin s
interjer . Svarbu, kad kavin s aplinka 
suteikt  ger  jausm  - tada ir valgyti ska-
niau. Meno k riniai yra neatskiriama in-
terjero dalis, tik svarbu, kad b t  išlai-
kytas balansas, kad j  neb t  per daug 
ir jie per daug neišsiskirt . Man patinka: 
“Vero Cafe”, “Narutis”, “Torres”.

Komentaras

Restorano “Steakhouse “Ha-
zienda” bendraturt Rasa Martens:
“Manau, kad kavin s interjeras yra 
dažnai per daug sureikšminamas ir 
besistengiant j  padaryti labai jau 
prabang  užmirštamas pats svar-
biausias momentas - maisto skonis 
bei aptarnavimas. Dažnai užsienyje 
galima pamatyti ir daug paprastesnio 
interjero kavin , kurioje s di begal  sve i  ir nekrei-
pia d mesio  tai, kad joje viskas gana paprasta. Žino-
ma, reikia, kad interjeras atitikt  bendr  koncepcij  ir 
maist . Taip pat labai svarbu, kad b t  išskirtinumo ir 
jaukumo, nes juk tada susikuria tokia aura, kad  tas 
kavines begal  met  užsuka net kelios kartos (lietu-
viškas pavyzdys galb t b t  restoranas “Neringa”).

Taip pat nepaprastai svarbu, kad b t  švara ir ne-
b t  skersv jo, nes kitaip nebus jauku. Kadangi pati 
dirbu restoran  srityje, dažnai atkreipiu d mes  vi-
sas interjero detales, ta iau mane labai maloniai nu-
teikia, kai suvokiu, kad kavin je esantys meno k ri-
niai yra kruopš iai atrinkti ir atitinka bendr  visum .
Ir netgi n ra labai svarbu, ar jie brang s, tiesiog sma-
gu matyti, kad kažkas m st  ir apie detales. Beje, kaip 
tik meno k riniai ir gali sukurti išskirtin  kavin s
vert .

Esu buvusi viename labai prabangiame restorane 
Vokietijoje, kur pats interjeras yra gana minimalistinis, 
ta iau pristatyta skulpt r , kurios visos gamintos iš 
stalo ranki . Skulpt ros sukurtos žymaus ispan  me-
nininko ir vaizduoja gyv nus, paukš ius, ta iau ta stalo 
ranki  medžiaga taip tinka restoranui, kad net po kele-

to met  tai prisimeni”. 

Algio Kriščiūno nuotr.

Rūta Elkimavičiūtė

Išlaikyti 
penkiasdešimt tris 
kilogramus - va, čia 

tai menas!
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Tur sime išskirtin
galimyb  pamatyti, iš-
girsti ir vertinti lietuvi
finalininkus. M gausim s
išpuosel ta hauso stiliaus 
muzika, kurios skambe-
sys nepaliks abejing !

“Movida Corona” - tai 
vienas prestižiškiausi
šoki  muzikos projekt
Europoje, organizuoja-
mas jau devynerius me-
tus. Šiame konkurse da-
lyvauja rinktini  diskžo-
k j  b rys iš 15 didžiau-
si  Europos valstybi .
Konkurso tikslas neabe-
jotinai prasmingas - pad -
ti sužib ti jaunai žvaigž-
dei ir tapti tikra šoki
muzikos pasaulio legen-
da. Ši  met  konkursas 
mums, lietuviams, ypatingas - prie 
empionato dalyvi  pirm  kart  pri-

sid s Lietuvos atstovai ir tur s neei-

lin  prog  sudrebinti Europ . Tod l
j s  palaikymas - tiesiog b tinas!

Konkurs  sudaro trys pagrindi-

niai etapai: pirmiausia 
vyksta lokal s dalyvi  at-
rankiniai turai, v liau re-
giono finalas d l vietos 
didžiajame finale ir galiau-
siai - Europos finalas Lon-
dono klube “Ministry Of 
Sound”. Iš 14 finalinink
bus išrinktas nugal tojas, 
kurio lauks pagrindinis 
prizas - klubo “Ministry 
Of Sound” oficialaus rezi-
dento vieta 2010 metais. 
Taigi stengtis tikrai yra 
d l ko.

Lietuvoje jau tris m -
nesius buvo galima reikš-
ti savo simpatijas balsuo-
jant už konkurso dalyvius 
internete. Pirmin  atran-
k  per jo ir  konkurso fi-
nal  pateko: Sunseet, Fun-

ky M, Junduls, “Flaxen Beats”, Vitalij 
Lipo, Perfuro, Dru:Gys ir Anton 
Mcmillan. Per vakar  speciali komisi-
ja vertins ši  atlik j  pasirodymus ir 
išrinks du geriausius. Jie abu važiuos 
 Pabaltijo šali  final  Rygoje, nakti-
niame klube “Essential”. Ypatingi va-
karo sve iai, neleisiantys finalinin-
kams atsipalaiduoti: Marius Ivanoff ir 
Mindaug lis. Galb t po sportini  lie-
tuvi  nes kmi  at jo metas atsigrieb-
ti šoki  muzikos aikštel se?

“Laisvalaikio” inf.

Garsiausios dainos ir 
staigmenos gerb jams

Populiariame sostin s klube 
“Metelica” vyksian iame S.Žukovo 
koncerte skamb s garsiausi grup s
“Ruki Vverch” hitai, tokie kaip “ iu-
žije guby”, “Kroška moja”, “Stu-
dent”, “Nazovi jevo kak menia”, 
“Ataman” ir daugelis kit . Šiuo metu 
aktyviai kuriantis S.Žukovas savo 
gerb jams Lietuvoje pristatys ir nau-
j  k rini , bet pripaž sta, kad vakaro 
programos pagrind  sudarys “Ruki 
Vverch” muzika. Populiarus Rusijos 
atlik jas tikisi, kad jo pasirodymas 
Vilniuje ne vienam ži rovui primins 
pirm j  meil  ar pasimatym , gražias 
merginas ar ner pesting  studentiš-
k  gyvenim  - gražiausias akimirkas, 
kurios visuomet buvo “Ruki Vverch” 
k rybos pagrindu.

Išskirtinis “Ruki Vverch” ly-
derio pasirodymas pirm  kart

Lietuvoje bus tiesiogiai transliuo-
jamas radijo stoties “Russkoje Ra-
dio Baltija”, o po koncerto klubo 
“Metelica” sve i  laukia diskote-
ka su geriausiais rusiškos muzikos 
diskžok jais ir kiti nuotaikingi 
siurprizai. Vakaro žvaigžd  S.Žu-
kovas pažad jo daug ir šiltai ben-
drauti su publika, pasirašin ti au-
tografus ir fotografuotis su gerb -
jomis, o galb t pateikti ir kit  ypa-
ting  staigmen .

Koncertai sutraukia 
t kstan ius

Devintajame dešimtmetyje per-
versm  Rusijos muzikos industri-
joje padariusios “Ruki Vverch” dai-
nos iki šiol išlieka populiarios, o 
grup s lyderio koncertai visoje Ry-
t  Europoje pritraukia t kstan ius
ži rov .

Išskirtinio gerb j  d mesio 

S.Žukovas sulaukia ir Lietuvoje. 
Prieš kelis m nesius jis koncertavo 
“Forum Palace” r muose. T kart 
visi bilietai  populiaraus atlik jo pa-
sirodym  buvo parduoti iki koncer-
to likus daugiau nei savaitei, o bi-
liet  perpardavin tojai kvietimus 
rengin  pardavin jo tris ar keturis 
kartus brangiau. Šis koncertas su-
lauk  milžiniško pasisekimo. Pui-
kiai žinomos “Ruki Vverch” dainos 
taip audrino publik , kad net pasi-
baigus S.Žukovo pasirodymui, 
m gstamus hitus minia gerb j  dar 
ilgai dainavo foj .

Vienintelis legendin s Rusijos 
grup s “Ruki Vverch” lyderio 
S.Žukovo koncertas Vilniuje vyks
spalio 2 dien  klube “Metelica”. 
Renginio pradžia 23 valand . Bilie-
tus  koncert  jau galima sigyti vi-
sose BILIETAI.LT kasose ir inter-
netu. Bilieto kaina 60-100 Lt.
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Legendinės grupės “Ruki Vverch” lyderis S.Žukovas - klube “Metelica”
Spalio 2 dieną Vilniaus klube “Metelica” išskirtinį pasirodymą savo gerbėjams Lietuvoje dovanos 
kultinės Rusijos grupės “Ruki Vverch” lyderis ir įkvėpėjas Sergejus Žukovas. Vieninteliame 
pasirodyme daugybės hitų autorius, rusiškos šokių muzikos karaliumi 
tituluojamas dainininkas, atliks populiariausias savo dainas ir surengs ypatingų 
staigmenų žiūrovams. Koncertą tiesiogiai transliuos “Russkoje Radio Baltija”.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida 2 bilietams

Sergejus Žukovas 
tituluojamas rusiškos 
šokių muzikos karaliumi

Organizatorių nuotr.

Karšta kova klube “Pacha”
Šimtai gabių ir atkaklių žmonių. Didžiulės pastangos ir karšta kova. Žlugusios viltys 
vieniems ir saldus pergalės skonis kitiems. Visa tai - nepakartojamas “Movida Corona” 
diskžokėjų čempionatas. Ilgai laukta jo kulminacija - jau čia! Rugsėjo 25 dieną 
sostinės naktiniame klube “Pacha” įvyks audringas “Movida Corona” finalas.



- Kada, kaip pasteb jote, 
kad “Bio-Detox” proced ros 
veikia ir jums padeda?

- Pamat s rezultatus. Kai po 
pusvalandžio proced ros pasiži ri
 vonel  su vandeniu,  kuri  su-

merktos kojos, pamatai, kiek ne-
švarum  iš tav s išeina. Pasteb -
jau, kad vanduo vonel se po skir-
ting  žmoni  nusidažo skirtingais 
teršalais. Be to, po proced r  pra-
d jau geriau jaustis.

Teisyb , pradžioje m ginau 
žvelgti klast . (Šypsosi.) Svars-
iau, kad jei per proced r  vyksta 

elektroliz , vandenyje turi iškristi 
nuos dos. Paklausiau “Beža fami-
lia” dirban ios gydytojos B.Stanke-
vi ien s: “O jei aš savo distiliuoto 
vandens atsineš iau?” O ji man at-
sak : “Neškit s! Prašau! J s toks 
ne pirmas”.

- Ir atsineš te?
- Ne. Mane tikino vienu saki-

niu. (Juokiasi.) Juolab kad aš paty-
riau proced r  poveik . Iki “Bio-De-
tox” jutau kepenis, tulž , kas , inks-
tus, o po proced r  šiems organams 
smarkiai palengv jo. Tapau energin-
gesnis, padid jo darbingumas.

- Ar po “Bio-Detox” pasikei-
t  gyvenimo b das, mityba?

- Mano maistas tapo gr dinis. 
(Juokiasi.) Gr dai, koš s, retsykiais 
- žuvis. Stengiuosi nesirinkti nede-
ran i  produkt . Po “Bio-Detox” 

proced r  pradedi rinktis ne tai, k
bruka, o kas tau pa iam yra naudinga. 
Tampi s moningas. Kai po proced r
kurso pamatai, kad gali b ti kitoks, ir 
maist  lengviau kontroliuoti pasidaro, 
ir net mintis. Man “Bio-Detox” prak-
tikavimas labai pasiteisino.

- Kaip kiti reaguoja  j s
iniciatyv  pasidalyti “Bio-De-
tox”?

- Skeptiško ir sveikata nesir pi-
nan io žmogaus ne tikinsi. Bet tam, 
kas r pinasi savimi, “Bio-Detox” 
yra vienas iš organizmo valymo ins-
trument . Švies s žmon s iškart 
supranta, kas tai yra. O  skeptikus 
nekreipiu d mesio. Jei man padeda, 
vadinasi, veikia, ir man yra gerai.

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 24 d. Naujienos 13

Dvylika vasaros ir vis dar lapuo-
to rudens ketvirtadieni  restorano 
“Pizza Jazz” lauko kavin je sukosi 
apie šimto met  senumo nebyliojo 
kino filmai, kuriuos klavišiniais, sak-
sofonais, kompiuteriais ir kitais mu-
zikos instrumentais garsino išradin-

gi vairi  žanr  muzikantai. Muzikos 
garsais suskambusias emocijas jie 
dovanojo domiausi arlio aplino 

(Charlie Chaplin), Basterio Kitono 
(Buster Keaton), Haroldo Loido (Llo-
yd) ir kit  to meto legendini  film

heroj  l poms ir kov si d l ži rov
simpatij , mat po kiekvieno džiazuo-
jan io kino seanso šie balsavo ir rin-

ko talentingiausi  kino garsintoj .
Susumavus vis  kov  rezultatus, 

paaišk jo pagrindiniai finalininkai: 
Rhythm Junkies, beatbokseris GON, 
Tomo Di i no duetas ir DJ Sezzy. 
Kuris j  surinks daugiausiai ži rov
bals  ir laim s pagrindin  priz  - 50 
valand  “ACCU” raš  studijoje?

Tašk  šioje intriguojan ioje mu-
zikant  kovoje pad s triukšmingas 
finalas ketvirtadien , o lygiai po sa-
vait s, spalio 1 d., “Pizza Jazz” res-
torane Gedimino pr.20 vyks dar 
triukšmingesni nugal toj  apdova-
nojimai. Ten pat ir tuo pa iu metu 
bus pristatytas ir naujasis “Pizza 
Jazz” rengini  ciklas. B k ten ir 
apie visk  sužinosi pirmas.

Džiazuojantis “Nebyliojo kino 
džiazo” finalas jau rugs jo 24 d. 20 
val. kaip visada - Vilniaus Vokie i
gatv je. Nepamiršk megztinio, o 
kavos ir arbatos bus.

“Laisvalaikio” inf.

“Pizza Jazz”: džiazuojančio kino finalas
Vasarą pakeitė ruduo, gaiviuo-
sius gėrimus - karšta kava ir 
garuojanti arbata, o į šiltesnį 
megztinį įsisupęs “Nebyliojo ki-
no džiazas” skelbia, kad rugsė-
jo 24 d., ketvirtadienį, Vilniaus 
Vokiečių gatvėje įvyks paskuti-
nis džiazuojantis kino seansas 
- finalų finalas, kurio metu pa-
galiau paaiškės geriausias ne-
byliojo kino įgarsintojas.

Organizatorių nuotr.

- Kuo “Bio-Detox” skiriasi nuo 
kit  organizmo valymo b d ?

- Pagal pažangiausias technologi-
jas sukurtas japon  metodas leidžia 
išvalyti organizm  l steli  lygmeniu. 
Tai reiškia, kad vienu metu valomas 
absoliu iai visas organizmas, o ne tik 
kai kurie organai ar j  sistemos.

- Kam rekomenduojama 
“Bio-Detox”?

- Valan ios, sveikatinan ios, orga-
nizmo funkcijas stiprinan ios proce-
d ros naudingos ir esant pa i vai-
riausi  sveikatos sutrikim , ir gerai 
besijau iantiems  save investuojan-
tiems žmon ms. Pašalinus toksinus, 
l stel se paspart ja medžiag  apykai-
ta - jos geriau apr pinamos maisto 

medžiagomis ir deguonimi. Stipr jant 
l stel ms, ger ja ir audini , organ  bei 
ištis  j  sistem  veikla. “Bio-Detox” 
padedamas organizmas atsikuria pats, 
ir b tent ten, kur jam to labiausiai rei-
kia, tod l šis metodas taikomas labai 
pla iai ir sykiu veikia individualiai.

- Kod l proced ras pataria-
ma daryti dabar - ruden ?

- “Bio-Detox” stiprina imunin
organizmo sistem , tod l jas ypa
pravartu daryti pereinamaisiais sezo-
nais - ruden  ir pavasar . M s  klien-
tai pastebi, kad po proced r  re iau 
serga vairiomis virusin mis, perša-
limo ligomis, jau iasi energingesni.

- Kuo j s  atstovaujamas 
“SPA Cleanse” skiriasi nuo kit
aparat ?

- Japon  “SPA Cleanse” renginys 
turi ant riešo juosiam  apyrank , ku-
ri sudaro neigiam  elektrostatin  lau-
k  visame organizme, o ne vien tik 
p dose. Tai vienas svarbiausi  m s
aparato veikimo s lyg , užtikrinan-
i , kad valosi visas organizmas.

“SPA Cleanse” aparatas liaujasi 
veikti, jei tik ištraukiame p das iš 
vonel s - nutr ksta elektros gran-
din , o kiti aparatai, kiek žinau, vei-
kia ir be koj ...

Vytautas Rumšas: Man “Bio-Detox” labai pasiteisino
Jau trečius metus “Bio-Detox” praktikuojantis garsus aktorius 
Vytautas Rumšas (58) pasakoja, kad po procedūrų pamiršo 
sveikatos problemas, tapo energingesnis ir lengvai pakeitė mity-
bos įpročius. “Bio-Detox” naudą pajutęs aktorius įsigijo nuosavą 
procedūroms atlikti reikalingą japonišką “SPA Cleanse” aparatą ir 
sveikatinasi tiesiog namuose. Apie organizmą valančias bei jį 
stiprinančias ir rudenį ypač rekomenduojamas “Bio-Detox “ 
procedūras pasakoja gydytoja-kosmetologė Birutė Stankevičienė.

Gydytoja-kosmetologė 
Birutė Stankevičienė 

“Beža familia” archyvo nuotr.

“Bio-Detox” proced ros atliekamos ir joms atlikti reikalingais 
japoniškais “SPA-Cleanse” aparatais prekiaujama 

sveikatos ir grožio namuose “Beža familia”, 
Sporto g.8-77, Vilniuje, tel. 273-27-99, mob. (8-616) 95-888.
“SPA Cleanse” demonstracija gali vykti visoje Lietuvoje.

Elena NIKONOVAIT

“Bio-Detox” rekomenduojama:

 Sergantiems širdies ir kraujagysli  ligomis, jei aukštas 
kraujosp dis (mažina cholesterolio kiek );

 Esant varikozei (mažina skausmus);
 Turintiems antsvorio (gerina medžiag  apykait ,
lieknina);

 Sergantiems diabetu (šalina per didel  gliukoz s kiek );

 Sergantiems mažakraujyste (apr pina organizm  geležimi);
 Esant s nari , stuburo skausmams (pašalina druskas);
 Sergantiems onkologin mis ligomis (mažina skausmus);
 Besiskundžiantiems viduri  p timu (jis sumaž ja
ar visai praeina);

 Jei sutrikusi skydliauk s veikla;
 Po sunkios ligos, traumos (greitina reabilitacijos 
procesus);

 Blogai miegantiems;
 Dažnai sergantiems (stiprina imunitet );
 Besiskundžiantiems galvos skausmais (šalina juos);
 Turintiems kosmetologini  problem  (oda tampa skais-
tesn , grei iau regeneruojasi);

 Patiriantiems stres  (“Bio-Detox” šalina streso hormo-
nus, atpalaiduoja);

 Jau iantiems chronišk  nuovarg  ir energijos stygi .

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida procedūroms

Su “Laisvalaikio” kortele

5%
nuolaida 

“SPA Cleanse” aparatui

Vytautas Rumšas 
teigiamą “Bio-Detox” 
procedūrų kurso poveikį 
- palengvėjusias mintis ir 
kūną, energijos antplūdį 
- jaučia apie 4 mėnesius

Redakcijos archyvo nuotr.
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Daugiau mistikos ir 
šiurpuliuk

“Vienur  trasas sutemus lipama 
pasišvie iant ant kaktos tvirtina-
mais prožektoriukais. Juos išm gi-
n , nusprend me, kad toks b das 

yra nevisiškai saugus, nes matomas 
per menkas plotas”, - pasakojo par-
ko bendraturtis ir vadovas Rolandas 
Šimkevi ius.

Tuomet nutarta po žeme išve-
džioti laidus ir rengti rimt  apšvieti-
m . 11 galing  virš  nukreipt  pro-
žektori  nuo šiol puikiai apšvie ia net 
ir didžiausiame aukštyje - 10 metr

virš žem s - esan i  tras  kli tis.
Nors pramogauti “Anuprišk se” 

dabar galima ir sutemus, parko darbo 
laikas nepakito. Kaip ir anks iau, pa-
skutiniai sve iai  trasas leidžiami 19 
val. Karstytis po medžius leidžiama 
iki 22 val. “Ta iau jei atsirast  grupe-
l s norin i j , pramog  specialiai 
jiems gal tume organizuoti net ir nak-

t ”, - teigia “Anupriški ” vadovas.
R.Šimkevi ius sako, kad vakarini

laipiotoj sp džiai b na dvejopi. Vie-
niems sutem  gaubiamas miškas su-
teikia papildom  šiurpuliuk . Kiti, 
atvirkš iai, jau iasi dr siau, nes ryš-
kiau mato trasas, o tamsoje apa ioje 
pranyksta duob s ir tikrieji atstumai.

“Tik apšvietus vakare atsisklei-
džia tikroji medži  didyb , jie atrodo 
daug sp dingiau nei dien ”, - mi-
n jo “Anupriški ” k r jas.

 virš  - su bokso pirštin mis

8 km nuo Trak sik rusi  nauj j
pramog  zon  per vasar  atrado ir vil-
nie iai, ir kaunie iai. D l prieinam
kain  ir garantuot sp dži  dažniau-
siai ia atvykstama ne po vien .  tra-
sas medžiuose lipama klas mis, kur-
sais, kompanij  kolektyvais. Paskui 
mažus ir didelius sukaktuvininkus ko-
p iomis ropš iasi, tinklais ropoja ir 
ekstremaliems šuoliams ryžtasi  gim-
tadienius pakviest  sve i  b riai.

Spalvingiausiais sve iais parko 
administracija vadina mergvakari

ir bernvakari  publik . “Mat me po 
medžius su bokso pirštin mis besi-
karstant  jaunik . Kitam buvo pririš-
tas svarstis, dar vienam užmautos 
sauskeln s. Mergvakario dalyv s
park  atvyko pasipuošusios medici-
nos seser  chalatais ir raudonomis 
kojin mis”, - smagi  vaizdeli  ne-
pamiršta R.Šimkevi ius.

“Esu pramogav s ne viename 
nuotyki  parke. “Anuprišk se” patiko 
ir tras  atrakcijos, ir aplinka, ta iau la-
biausiai - malonus pri mimas”, - prisi-
mena vilnietis Rokas Kaknevi ius. Vy-
rukas dalyvavo Kauno technologijos 
universiteto tautinio meno ansamblio 
“Nemunas” vyruk  organizuotame 
bernvakaryje. T syk parko administra-
cija pad jo gyvendinti patrak lišk  su-
manym . Vyrukai trasomis laipiojo ly-
dimi muzikinio fono. Atsivežtai apara-
t rai jie gavo specialios rangos ir ga-
l jo j  tampyti prisitvirtin  prie lyn .

“Anupriški ” pranašumas - ir 
Gilušio ežeras. Kituose parkuose 
pasportavus galimyb s atsiv sinti 
vandenyje n ra”, - lygino R.Ka-
knevi ius.
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Rudens sutemos nuotykių 
“Anupriškių” parke netrumpina
Vėsesni ir tamsesni vakarai - ne kliūtis atidėti išvyką į lynų trasomis apraizgytą nuotykių 
parką “Anupriškės” Trakų rajone. Neseniai čia įrengtas galingas apšvietimas, tad pramogauti 
medžiuose net ir sutemus visiškai saugu. Kad ir kokia proga atvyksite - per gimtadienį, 
bernvakarį ar įmonės vakarėlį - tarzaniškų nuotykių adrenalinas šventei garantuotas.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 nuotykių 

parko bilietams 

Pob vi  namai

Švent ms parke si lomi du 
pob vi  namai. Abiej  pirmame 
aukšte rengtos erdvios sal s, 
skirtos 50 žmoni , greta - drabu-
žin , virtuv l , tualetai. Norin-
tiems pasikaitinti skirta sauna ir 
dušai. Nakvynei kvie iama  antr
aukšt , kur rengta 10 patogi  dvi-
vie i  kambari  su dušais ir tua-
letais (prireikus papildom  viet ,
galima rinktis dvivie ius ar ketur-
vie ius kambarius nameliuose). 
Lauke - didel s apšviestos tera-
sos, kubilas maudyn ms.

Bernvakarių kaltininkų vargai 
baigiasi tinkle įveikus sunkiausią 
juodąją trasą ir Didįjį Tarzano šuolį

Viliaus Lagunavičiaus nuotr.

TRASOS
Geltonoji: mokomoji trasa vai-
kams ir pradedantiesiems

Oranžin : prasideda domios 
kli tys, teks pasijusti vorais, 
skrieti vežim liu
Žalioji: pasijusite alpinistais, 
iš pradži  kopsite it  kaln , v -
liau - vertikaliais tinklais

Skrydis: svaigus aukš io poj -
tis skriejant virš sl nio 220 m 
ilgio lynu
M lynoji: išm ginim  tiek, kad 
net akyse m lynuos
Raudonoji: dviguba trasa nuo-
tykiams ir lenktyn ms poromis
Violetin : garantuoja nesvarumo 
b sen veikiant “beždžioni  tilt ”

Juodoji: dr siausiems ir iš-
tvermingiausiems, adrenalinas 
garantuotas atliekant Did j
Tarzano šuol  - laisvai krentant 
iš 4 m aukš io
“Žmogus-voras”: kli tims 
veikti apsaugos diržai nereikalin-
gi, praradus pusiausvyr , gelbsti 
po kli timis rengtas tinklas

Galingi prožektoriai 
apšviečia net ir pačias 

aukščiausias parko trasas
“Anupriškių” archyvo nuotr.
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Atspalviams - sveikuoliški 
produktai

“Tešl  spalviname tikrai ne daži-
kliais. Tam naudojame tik nat ralius 
produktus”, - teigia “Gusto blynin s” 
tinklo direktor  Rima Brinien .

Štai raudon  atspalv  lietiniams 
suteikia smulkiai pjaustytos džio-
vintos raudonosios paprikos. Šie 
blynai papildomai gardinami “To-
basco” padažu, tad tur t  patikti 
m gstantiesiems aštresn  maist
(3,50 Lt).

Itin skaniai atrodo žaliai margin-
ti lietiniai,  kuri  tešl  dedama špi-
nat  (4,10 Lt).

Švelniai rusvo atspalvio yra gri-
ki  blynai. domu, kad j  tešla mai-
šoma ne su pirktiniais griki  miltais. 
Jiems perkamos ir pa i  malamos 
griki  kruopos. Taip gaunamas no-
rimas r pumas, o lietiniuose labiau 
juntamas specifinis griki  skonis 
(4,10 Lt). “Šiuos blynus jau paste-
b jo sveikuoliai”, - džiaugiasi tinklo 
vadov , o besilaikantiesiems diet
ar turintiesiems virškinimo proble-
m  si lo paskanauti lietini  su s -
lenomis (4,10 Lt).

Dar  vien  lietini
tešl maišoma s rio, 
kmyn  ir esnak . Tai ne 
tik patys geltoniausi iš blyn ,
bet ir patys kvapniausi. Juos ke-
pant aromatas iumpa už nosies vos 
žengus pro restoran  duris, tad 
esnak  m g jai  kitus variantus 

valgiaraštyje nebesidairo (6 Lt). Ši
lietini  dažniausiai pageidaujama ir 
prie bokalo alaus.

Smaližiai geriausiai atsp s, kas 
lietinius nudažo tamsiai ruda spalva. 
Prie šokoladini  blyn  (4,70 Lt) tiks 
bet koks iš saldži dar , o pasakiš-
kai skanu bus su ledais.

Fantazijos nestokoja

Išsirinkti norimos tešlos blyn
- dar ne viskas. Galv  gerokai teks 
pasukti ir d l daro. Tiems, kurie 
m gsta saldumynus, “Gusto blyni-
n ” si lo net apie 10 skirting da-
r . Rudens naujiena tarp j  - lieti-
niai su kriauš mis, citrinomis ir le-
dais (6,50 Lt).

S raus skonio blyn  palydai si -
lomi net 24 skirtingi variantai, 5 iš 
j  atsirado š  sezon . “Malt  jautie-
n  meniu raš me pirm syk. Tok
dar  paruoš me sve iams pagei-

daujant”, - pasakojo R.Brinien .
Restoran  virtuv s meistr

fantazij  atskleidžia blyn darui 
neseniai pasi lytos lašišos ir kre-
ve i  salotos (9 Lt), tun  salotos 
(9 Lt). Prie aštri  lietini  itin tiks 
rytietiškos daržov s (10 Lt). Egzo-
tiško skonio bus ir lietiniai su aš-
triais vištienos gabaliukais bei dar-
žov mis (11 Lt).

Dar viena naujiena - blynai, kuri
tešlai naudojamos ryži  kruopos. Ry-
ži  blynai daromi dešrel mis, tuo-
met užkepami ir patiekiami su mor-
k  padažu (15 Lt). “Porcij  sudaro 
labai dideli trys blynai, j  pakaks pa-

valgyti trims asmenims”, - teigia 
kep ja Brigita Moleckyt .

Priminsime, kad lietiniai 
“Gusto blynin s” restoranuose 
kepami pagal pa i  ištobulintas 

recept ras ir yra 35 centimetr
skersmens. J  tešla plakama su 

pienu, d l to blynai yra tobulos 
spalvos ir gerai apskrunda. Juos 
dr siai gali šveisti besir pinantie-

ji savo fig ra ir sveikata - ant spe-
ciali  elektrini  kepimo plokštum
lietiniai kepami be joki  riebal . Dar-
žov s ir vaisiai tinklo virtuvei perka-
mi iš Lietuvos augintoj ki , nau-
dojama kokybiška lietuviška m sa.
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 “Gusto blyninės” naujienose - rudens spalvų margumynas
Tinklo “Gusto blyninė” restoranuose naujienų pasiūloma sulig kiekvienu 
metų laiku. Rudenį blynų kepėjai pasitinka pateikdami šviežienų ne tik 
lietinių palydai (naujos salotos, vaisių deriniai, mėsos įdarai). Nusižiūrėję
į besikeičiančią medžių paletę, blynų tešlą jie taip pat nudažė margai.

Maisto iš “Gusto blynin s”
galima užsisakyti kasdien nuo 
9 iki 22 val. telefonu (8 647) 
17777. Pristatymo kaina - 

7 Lt Vilniaus mieste. 
Užsisakius už daugiau kaip 

35 Lt - atvežama nemokamai.
Daugiau informacijos 

www.gusto.lt

“Blynus kepti labai smagu”, - uoliai 
sukdamasi ties 6 kaitvietėmis 

tikina kepėja Brigita Moleckytė
Mykolo Ambrazo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai 

blyninėse ir 
atvežamam maistui



Kod l man taip sunku, 
o jums taip lengva?

Kod l prastos dietos jums nieka-
da nebuvo veiksmingos, kod l namiš-
kiai daugiau niekada nebebandys j s
versti aktyviai sportuoti bei keltis su 
saule arba kod l j s  vaikai, kitaip nei 
j s, nuolat r kauja ir triukšmauja? 
“Sužinokite, ar j s Vata, Pita ar Kap-
ha, ir tai bus j s  naujo ir lengvo gy-
venimo pradžia. Džiaugsim s gimta-
dieniu ir, remdamiesi senosiomis ra-
šytin mis ajurvedos žiniomis, visi 
kartu ia mokysim s atrasti save iš 
naujo, pažinti kiekvieno skirtumus ir 
dar kart  prad ti gyventi tobuloje dar-
noje su pa iais savimi”, - pasakoja 
“Shanti” šeiminink  Egl  Kauneckie-
n . Ji kalba apie asmenines konsulta-
cijas, kuri  metu bus nustatoma kiek-
vieno “Shanti” sve io ajurvedos doša 
- k no ir b do tipas. Šios konsultaci-
jos, kaip uogos ant torto, dar papuoš 
special  gimtadienio pasi lym  - dvie-
j  tip  “Abjangos” masažus.

Nuoskaudos, li desys, g la ir fi-
ziniai skausmai po “Abjangos” ke-
liauja iš kur at j . Pasitelkiant se-
niausio ir labiausiai ajurvedos dak-
tar  išliaupsinto Indijos masažo ju-
desius visos neigiamos emocijos, 
nuovargis ir rutinos spaudai pasi-
kei ia vietomis su jaunyst s, ilga-
amžiškumo, grožio dvelksmu ir nau-
j  j g  antpl džiu.

Tai pats stipriausias iš vis  ir la-
biausiai šlakus, toksinus bei organiz-
mo nuodus valantis masažas. Tod l
“Abjangai” gimtadienio proga “Shan-
ti” si lo ypa  dideles nuolaidas. Pu-
santros valandos (arba dvigubai il-
giau, jei pasirinksite ne dviej , o ke-
turi  rank  “Abjang ”) trunkanti 
profesionalaus masažo palaima ne 
tik bus beveik perpus mažesn s kai-

nos, bet dar ir apkaišyta dovanomis 
- raminama p d  vonele, nat ralia
arbata ir maloniu indišku suvenyru 
kiekvienam gimtadienio sve iui.

T kstantme i  išmintis - 
už dyk

Darius Kauneckas gimtadienio 
sve ius kvie ia dalintis tuo, k  turi-
me brangiausia, - tai žiniomis. “Gal-
voje yra milijonai aktyvi  tašk , ku-
riuos liesdami, glostydami, plekšno-
dami ar spausdami, žmog  galime ir 
užmigdyti, ir prikelti iš giliausio sa-
pno - kam ko ir kokiais specialiais 
judesiais reikia. Masažuodami galv ,
kakl  ir pe ius, mes galime likti 
sveiki arba išgydyti net sisen ju-
sias ligas. Taigi aš kvie iu visus no-
rin ius mokytis ši  paslap i , kurias 
ilgai s miau Indijos ajurvedos mo-
kyklose”, - kvie ia D.Kauneckas. Jo 
dovana “Shanti” sve iams bus išvis 
už dyk , tereik s tik tur ti “Laisva-
laikio” kortel  ir kuo skubiau regis-
truotis www.ajurveda.lt.

Ar vaikai moka pavargti?

Nerimas, stresas, tempas ir tam-
pa b dingi daugumai mieste dirban-
i  žmoni . O vaikai - ar jie gali pa-

vargti? “Esu tikra, kad m s  vaik
edukacijos kr vis yra milžiniškas. 
Gal jie dar neišmoko sk stis ir verkš-
lenti, bet ateis tamsusis met  laikas 
ir prasid s kosuliai, slogos, irzlumas 
ir kaprizai. Nuo ko gi visa tai?” - klau-
sia trij  vaik  mama Egl  Kaunec-
kien . Jos patirtis rodo, kad bent sy-
k  per m nes  indišku juod j  seza-
m  aliejumi masažuojami vaikai at-
sipalaiduoja taip giliai, kad, b na, 
visas tris valandas pramiega.  “Shan-
ti” dukras ar s nus atsivedan ios 

mamos teigia net ne sivaizdavusios, 
kad visa atmosfera nuo pat “Shanti” 
dur , bendra veikla ir kartu patiriami 
sp džiai taip smarkiai veikia vaiko 

psichik  ir ilgam sustiprina dvasin
ryš . Ajurvedos SPA centre “Shanti” 
šeim  abonementams ir n š iosioms 
taikomos išskirtin s nuolaidos, mat 
šiemet “Shanti” jau tikrai pasidabins 
dar ir pilietin s iniciatyvos “Draugiš-
ki šeimai” ženklais.

Karali  savaitgaliai 
už miestel n  kain

Ramyb , sielos atgaiva, aktyvus 
k no lepinimas ir maloni, naujai krau-
nanti draugija - b tent taip Egl  ir Da-
rius Kauneckai supranta poils  ir at-
sipalaidavim . Ketvirtaisiais veiklos 
metais jie dar labiau stengiasi pad ti 
visiems, noromis nenoromis tapu-
siems Alisa Stebukl  šalyje, kuri sa-
k : “Kad išliktum vietoje, turi labai 
smarkiai b gti”. Prabangioje Norvi-
liški  pilyje “Shanti” startuoja su nau-
ju trij  dien  neaprašom  potyri  ir 
sveikatinimo projektu “Išeinu, kad 
sugr ž iau”. Egl  ir Darius Kauneckai 
klausia: “Ar ne tai gal t  b ti geriau-
sia dovana j s  geriausiam draugui, 
antrai pusei, komandos nariui ar tiek 
daug vertiems t vams? Ar ne visi j -
s  brangiausieji yra karaliai ir karalie-
n s? Nuoširdžiai rekomenduojame 
jums ši  laim , juolab kad jos kaina - 
tikrai miestel niška”.

Tiesa, dar reikia nepamiršti, kad 
šeimininkai jau kur  laik  vakarais ren-
ka išmintingus link jimus. Jie, gražiai 
surašyti, lauks kiekvieno gimtadienio 
sve io rankos - kad išsitraukt  tik jam 
skirt . Vienas toks - “Tik negyvos žu-
vys plaukia pasroviui” - pas vien
“Shanti” klient  namuose kabo nuo 
pirmosios “Shanti” žvakel s laik .

Ajurvedos SPA centro “Shanti” 
gimtadienis - viskas atvirkščiai
Pirmiesiems Lietuvoje 
atvėrusiems Indijos sveikatos 
slėpsnius ir suteikusiems 
sveikatos jau šimtams lietuvių 
sukanka ketveri. Ta proga ne 
šeimininkai laukia tostų ir 
dovanų, o jas rieškučiomis žeria 
kiekvienam svečiui. Pasiruoškite 
skirti laiko ir meilės... sau.
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Su “Laisvalaikio” kortele
galvos, pečių ir kaklo 

masažo kursas

už dyką
Registracija vyksta 
www.ajurveda.lt

“Shanti” gimtadienio laikas - nuo rugs jo 24 iki spalio 8 d.
Gimtadienio dovana - nuolaidos masažams “Abjanga”: 

dviej  rank  - 110 Lt (vietoj 190 Lt), keturi  rank  - 250 Lt 
(vietoj 330 Lt) + žmogaus tipo nustatymas + 

smilkalai + šeiminink  link jimas.

Pareng  Vaida ANDRIKONYT

Eglė ir Darius Kauneckai “Shanti” 
klientams paruošė dovanų

Sauliaus Venckaus nuotr.





Renginyje pasirodys šiandien 
vieni populiariausi  Lietuvos daini-
nink  Mantas Jankavi ius bei Mari-
jonas Mikutavi ius, taip pat du mu-
zikiniuose televizijos realyb s šou 
išgars j  dainininkai - seksualioji 
Šorena ir energingasis Justas. Vis-
kam vadovaus renginio ved jas Jo-
nas Radzevi ius.

Atlik jai atskris sraigtasparniu 
ir atplauks laivu

Spalio 2-osios vakar , stebint 
ži rovams, Nemunu  rengin  laivu 
atplauks Mantas kartu su jau nebe-
atskiriamais Gy io Ivanausko teatro 
šok jais. Išsilaipin  prieplaukoje jie 
ia surengs išties linksm  gyv  kon-

cert  ir pristatys naujausi  savo pro-
gram  “ iuožki”. Teatralizuotame 
savo pasirodyme Mantas atliks ke-
liolika k rini , tarp kuri  bus ne tik 
lietuviškaisiais superhitais tapusios 
dainos “Stok” ir “ iuožki”, bet ir 
keletas dar negird t  dain .

Po žaismingojo Manto koncerto, 
kaip tikra Holivudo žvaigžd ,  kran-
tin  sraigtasparniu atskris Marijo-
nas Mikutavi ius. Netrukus jis taip 
pat lips ant scenos ir kartu su savo 
grupe atliks tikrojo garso program .
O ugnies švent s pradžioje publika 
išgirs geriausius Justo ir Šorenos 
k rinius.

“Kaunas to dar nemat ”

“To kaunie iai ir miesto sve iai
dar nemat ”, - tikina renginio orga-
nizatoriai. Fejerverk  šou pagrindi-
n mis muzikos žvaigžd mis taps 
šiandien pilnut les sales surenkan-
tys bei svarbiausiose švent se kon-
certuojantys Mantas ir Marijonas. 

Bet muzika ia - tik maža švent s
dalis. Išskirtinio renginio centre - 
surežisuotas ugnies, šviesos ir fe-
jerverk  šou. Renginio ži rovai re-
g s pagal muzik  šokan ius ugnies 
liežuvius ir šviesos bei garso har-
monij ”, - t sia jie.

Iki smulkmen  suderintame 
renginyje po Justo ir Šorenos pa-
sirodym , pasitinkant atlik j  Man-
t  bei jo “ iuožikus”, prasid s pir-
masis fejerverk  šou. Iš sraigta-
sparnio išlipus  Marijon  Mikuta-
vi i  scen  lyd s antrasis fejer-
verk  šou. O skambant populiario-
jo dainininko finalinei dainai “Trys 
milijonai” prasid s paskutinis 
grandiozinis fejerverk  ir ugnies 
šou. Anot renginio organizatori ,
dang  raižys ugnies liežuviai, d ks 
blizgus sniegas bei ugnin s dan-
gaus g l s.

“Laisvalaikio” inf.

Muzikos ir fejerverkų šventėje Kaune - Mantas, Marijonas, Šorena ir Justas
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Šių dienų hitas - “Čiuožki”
Organizatorių nuotr.

Jau greitai laikinojoje sostinėje 
įvyks tikra ugnies šventė dan-
guje ir muzikos šventė ant že-
mės - spalio 2 d. Kauno klubas 
“Combo” visus pakvies į didelę 
miesto šventę “Fejerverkų šou”. 
Tą vakarą klubo prieigose, Ne-
muno pakrantėje, pirotechnikos 
meistrai danguje pademons-
truos su muzika harmoningai 
derantį ugnies spektaklį.

Bilietai (30 Lt) - visose “Bilietai LT” kasose bei 
http://www.bilietai.lt/lt/event/3496

Tarp atlikėjų - 
ir seksualioji Šorena



Ne, ne, ne. Šis labirintas tikrai 
neprimena siaubo klasiko Sti-
veno Kingo (Stephen King) ap-
sakymo “Kukurūzų vaikai”. Na, 
gal tik šiek tiek... Bet ne kokie 
nors vaikai žudikai, o tik “Mu-
zikos akademijos” vaikučiai čia 
klaidžiojo.

Jaunosios žvaigždut s pamiršo 
temptas repeticijas ir išd m  pasi-

gainioti po kukur z  labirint  netoli 
Trak . Dviej  hektar  plote ia iš-
raizgytas painus dviej  kilometr  il-
gio kelias, skirtas Lietuvos vardo 

t kstantme iui pamin ti.
Dalyviams reik jo kuo grei iau

surasti labirinto iš jim . Paieškos 
truko apie dvi valandas, kol balsin-
gasis Atas galop rado iš jimo vartus. 
Jis pademonstravo, kad ne tik sce-
noje, bet net ir kukur z  lauke yra 
lyderis. Už tai, kad išved  komand
iš tamsaus labirinto, Atui teiktas 
“karštasis” moli gas.

Deja, ne visiems taip s kmingai
baig si. Naujokas Onsa kažkur nu-
klydo ir nepasiek  finišo. Ta iau do-
miausia, kad niekas jo nepasigedo... 
“Mes jo atsikrat me. Nem gstame
naujovi ”, - juokavo. Ta iau Onsa, 
pasirodo, labirinte apsisuko ratu ir 
vienas nety ia gr žo prie jimo...
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Smaugiamomis kat mis pavadintos merginos Lietuvai padar  g d  prieš vis  pasaul , kai nusidainavo kultiniame šou “The X-Factor”. 

Vaida

Pikta, linksma ir graudu. Juk 
internete daugiau kaip milijon  kar-
t  j  pasirodymas perži r tas, nes 
žmon ms linksma. O erzina d l to, 
kad Lietuvos vardas suterštas.

Ariel

Graudu man. Negalima sau su-
galvot kaimelyje, kad moki dainuot, 
ir važiuot atstovauti Lietuvai. Jos tu-
r t  dabar labai blogai jaustis. Man 
j  gaila...

Atas

Man nei pikta, nei li dna. Man 
domu, nes tai - irgi spalva. Manau, 

joms reikia nepasiduoti - tik ti ir 
svajoti.

R ta

Paži r jus  jas man visiškai ne-
sinor jo šypsotis. Juk Lietuva pirm
kart  tokiame šou dalyvavo... Pikta 
ir graudu. Aš pati kol kas nesiryž-
iau eiti  tok  didel  rengin .

Onsa

Nelabai m gstu žmoni , kurie 
per gerai apie save galvoja. Bet juk 
jos pasiek , ko nor jusios, - jos dabar 
žymios! Sveikinu!

- šeštadieniais, 19 val., per LNK

Kukurūzų vaikučiai

“Muzikos akademijos” dalyvių 
draugė Simona tiesiog 

sutverta kukurūzams

Tik perėjusių labirintą laukia antrasis 
tūkstantmetis. Rūtelė

Po dviejų valandų paieškų Atas 
pergalingai išvedė visus...

Vaida pamiršo 
papusryčiauti - tarp 

kukurūzų ji visai 
sulaukėjo

“Koks 
miltingas...”, 
- godžiai 
kukurūzo 
burbuolę 
dorojo Eglė

“Paragaukite, labai 
sveika”, - Onsa

Ne kokie nors vaikai žudikai, o 
“Muzikos akademijos” vaikučiai 

klaidžiojo kukurūzų labirinte

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



“Balsuokit už mano mam , nes 
aš j  labai myliu”, - sak  penkeri
Ajanta. Ji darželyje gal s pasigirti, 
kad bendravo su pa ia Inga Jankaus-
kaite. Na, žinoma, ir kad jos mama 
Ariel  šeštadien  laim jo kov  bei li-
ko “Muzikos akademijoje”. O jaudin-
tis prieš šeštadien  teko ne tik Arie-
lei, bet ir baltap kei Ajantai. Juk ji ne 
tik pirmojoje eil je LNK studijoje lai-
k  didžiul  plakat  mamai, 
bet ir kalb jo 
tiesioginiame 
eteryje. “Palai-
kau mam . La-
bai”, - sak  ji I.
Jankauskaitei, 
bet nuo plates-
ni  komentar
susilaik . “Šau-
nuol , va, kaip reikia bendrauti su 
žiniasklaida”, - šypsojosi Inga.

Ariel  pasakoja apie savo dukre-
les - Ajant  ir beveik dvej  Altaj .
Sako, pati vaikyst je nor jusi origi-
nalaus, nestandartinio vardo, tod l ir 

mažyl ms parinkusi graik  karžygio 
Ajanto ir princes s Altajos vardus. 
“Dabar visas j  gyvenimas aplink 
“Muzikos akademij ” sukasi. Visam 
darželiui vyresn l  paskelb , kur jos 
mam  pamatyti galima”, - šypsosi 
“Muzikos akademijos” dalyv . Ma-
žosios šou gerb jos kiekvien syk 
ži ri transliacij  pas mo iut , o su-
laukusios iš Vilniaus gr žusios ma-

mos, domisi r -
pimais dalykais. 
“O kod l tu 
kiekvien  kart
su vis kita su-
knele dainuo-
ji?” - kart  pa-
klaus  Ajanta. 
Ji pati, sako 
Ariel , norinti 

b ti ne dainininke, o šok ja. “Užtai 
mažoji Altaja tikrai taps žvaigžde. Jau 
dabar, dar deramai kalb ti neišmoku-
si, ji dainuoja iš visos širdies mano 
dainas. Kartais net naktimis”, - juo-
kiasi kauniet  šou dalyv .
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Graudu, linksma ar pikta?

Nerijus

Joms už dainavim  parašy iau
5 balus. Aš kaip visada - per vidu-
riuk . Aš optimistiškai ži riu, man 
linksma. Ir pats važiuo iau  t  šou, 
jei tik daina atitikt  mano stili .

Egl

Mano brolis dalyvavo toje pa io-
je atrankoje! Jis nepateko  tolesn
etap . Tos merginos pateko d l to, 
kad iš j  gal t  pasijuokti. D l to 
man ir pikta. O, Dieve, kai prisime-
nu, kai viena iš t  sesi  užbliov ...
Gal jos geriau tegul nebedainuoja.

Eldaras

Iš šono jos išties buvo panašios 
smaugiamas kates... Jaustis dabar 
jos tur t  blogai, bet tegul nepasiduo-
da, mokosi ir dainuoja.

Kafkos dešinė 
ranka - prasta, bet 
jis žiojasi gerai!

Labai retai kada muzikiniuose 
TV šou matoma scenos primadona 
Rosita ivilyt  sutiko teis jauti
LNK “Muzikos akademijoje”. “Aš 
tiems žmon ms turiu k  pasakyti”, 
- sak  R. ivilyt . Ir pasak , oi, pa-
sak  - dalyviai raudonavo...

“Kafka, tavo dešin  ranka - tau 
priešas. Mosuoji, mosuoji ir nieko 
neprimosuoji. Ta iau pabr ž iau, 
kad žiojiesi tu visai neblogai. Tik 
dar labiau atsiverk, atverk sielel ”, 
- ži rov  numyl tiniui Kafkai sak
R. ivilyt . Kafkai beliko tik išsi-
žioti.

“J s  dešin  ranka - irgi ne 
kažk . Be to, tr ko dainavimo 
technikos, jums der t  pasimoky-
ti vokalo”, - v l nelaboji ranka kaž-
kuo užkliuvo scenos senbuvei po 
blondin s politolog s Vaidos dai-
nos “Sur kau cigaret ”.

“Na, o j s  dešinioji - jau visai 
nieko. Bet ar tau, Eldarai, iš ties
kvepia tie sodai?” - klaus  Rosita 
musulmono Eldaro po jo balad s
apie sodus, kuriuos kerta paslap-
tingi vyrai. Ne mažiau paslaptingas 
Eldaras scenoje, pasak Rositos, 
per daug susirauk s, tarsi ne apie 
sodus, o apie tvart  dainuot .

Rositai labiausiai iš vis  daly-
vi  patiko “puikiai dainuojanti” jau-
n l  R tel , “vis  Lietuv  po ko-
jomis pasiguld s, bet jud ti sceno-
je dar nemokantis” Nerijus ir “ge-
ro vokalo savinink ” Egl .

Kafka

Graudu. Merginos labai pasitik -
jo savimi, bet nesuprato, kad joms 
reikia, švelniai tariant, patobul ti.
Si ly iau joms ne gimini  baliuose 
dainuoti, o  muzikos mokslus kibti.

Egzotiškasis Eldaras susilažino 
su šou ved ja Simona: jei š  šeštadie-
n  scenoje jis rodys, kad vertas likti 
projekte, Simona jam bus skolinga 
karšt  skan st .

“Aš jam skirsiu karšt sias natas 
tol, kol jis iškris!” - šypsosi “Muzikos 
akademijos” dalyv  šviesiaplauk  Vai-
da. Ji ir dar keturi kolegos pasiunt
musulmon  Eldar  kov  d l išlikimo. 
Ar liks jis projekte, š  šeštadien  spr s
TV ži rovai.

“Visi tobul jame, o tu stovi vieto-
je”, “Klausant tavo dainos “Kvepia 
sodai” atrodo, kad jie ne kvepia, o 
smirda”, “Aš nekei iu savo nuomo-
n s. Tu turi kovoti d l išlikimo. Gal 
tuomet pasistengsi”, “Visi laukia iš 
tav s pietietiško karš io, o tu vis san-
t rus, pratr k!” - taip kalb jo šou da-
lyviai, skirdami Eldarui karšt sias na-
tas. O šis tik sant riai nudelb  akis 
žem . Jis ramus. “Taip, aš prisišau-
kiau b d  iš projekto mergin . Gal d l

to, kad nelindau joms  akis ir nesa-
kiau kompliment ? Nesvarbu, bet aš 
nesiruošiu specialiai gerintis, kad iš-
veng iau j  nemalon s”, - sako azer-
baidžanietiško kraujo vilnietis.

Pamiršti kuklum  ir sant rum
scenoje j  ragina ir viena šou ved j
Simona: “Juk visos moterys tikisi, kad 
tu išsipl ši šird  ir joms j  atiduosi...”

Eldaras Simon  patikino ir net pa-
si l  lažintis iš led  porcijos, kad šeš-
tadien  j  scenoje matysime visai ki-
tok . “Nenoriu led . Led  prisiži riu 
scenoje, kai tu dainuoji...” - li d jo 
Simona, o Eldaras nusišypsojo: “Ge-
rai, tu man b si skolinga k  nors karš-
to... pamatysi”.

“Žinoma, esu pranašesnis už 
juos visus!” - sušunka “Muzikos 
akademijos” naujokas atlik jas On-
sa (Tautrimas Rupulevi ius). 20-
metis atlik jas turi patirties pramo-
g  pasaulyje - pernai jis išleido pir-
m j  savo album  “Laikas keisti”, 
raš  dain  ir suk r  vaizdo klip

su Vaidu Baumila, duetu dainavo su 
Asta Pilypaite, tris kartus dalyvavo 
“Eurovizijos” atrankose. Jo dainas 
groja radijo stotys ir koncertuose 

ni niuoja gerb jos. Ta iau tikro pri-
pažinimo jis sieks “Muzikos akade-
mijoje”. Onsa šeštadien  debiutavo 
su savo k rybos daina, o po pasiro-
dymo sak : “Aš penkerius metus 
dainuoju, mokausi, semiuosi patir-
ties - tod l jau iuosi vertas šito šou. 
Galiu dr siai pasakyti - pakliuvau 
ten, kur man ir vieta...”.

Taigi visiems reik s pasi-
tempti - kiekvien  šeštadien

19 val. tiesiogiai per LNK.

R. ivilyt s perlai

Naujokas - dainininkas Onsa

Mažylės mamos dainas traukia net naktimis

Savait s klausomiausios 
“Lietuje”:

1. Kafka - “Galb t”
2. Egl  - “Visada su tavim”

3. R ta - “Laim s paukšt ”

Gelbėkit Eldarą - merginos nori jį išspirti!

Kaip užsiauginti tokius storus 
antakius kaip Eldaro?

Kod l Vaida su vaikinais lovoje 
skaito Šv. Rašt ?

Klausk “Muzikos akademijos” 
dalyvi  bet ko!

Bendrauk su jais radijo stotyje 
“Lietus” kasdien, nuo 16 iki 17 val.

Arielė su dukrele



Simonas KUPRYS

Džiazo virtuozas Chrisas Botti 
savo kv p ju vadina Miles  Davis
ir groja specialiu, dar 1940-aisiais pa-
gamintu, „Martin Committee Han-
dcraft“ trimitu. Lapkrit  Lietuvoje 
koncertuosiantis atlik jas bei kom-
pozitorius yra daugiausiai album
pasaulyje parduodantis trimitininkas, 
lyginamas su Louisu Armstrongu, 
Kenny G ir kitomis XX amžiaus džia-
zo legendomis. Žurnalas „People“ 
Chris  Botti yra paskelb s vienu iš 
gražiausi  garsenybi  pasaulyje. 
      Bilietus  vienintel  Chriso Botti 
koncert  Vilniuje jau galima sigyti
visose BILIETAI LT kasose ir in-
ternetu. Daugiau informacijos sve-
tain je www.bilietai.lt.

Groja su garsiausiais 
muzikos atlik jais

JAV, Oregono valstijoje, gim s ir 
užaug s Chrisas Botti grojimo tri-
mitu meno mok si nuo ankstyvos 
vaikyst s.  Žvaigžd  atskleidžia, kad 
už jo muzik  pasaulis tur t  b ti d -
kingas vienam takingiausi  džiazo 
atlik j  Milesui Davisui, kurio atlie-
kam  k rin  „My Funny Valentine“, 
Chrisas Botti pirm  kart  išgirdo 
b damas vos devyneri  met . Nors 
buvo tik prad j s mokytis groti tri-
mitu, suprato, kad „tai – b tent tas 
instrumentas, kuriuo gali sukurti 
kažk  prasmingo ir ypatingo“.

Organizatorių nuotr.

Lapkritį Lietuvoje koncertuosiantis 
atlikėjas bei kompozitorius yra 
daugiausiai albumų pasaulyje 

parduodantis trimitininkas, lyginamas 
su Louisu Armstrongu, Kenny G ir 

kitomis XX amžiaus džiazo legendomis
Organizatorių nuotr.

Koncertas Vilniuje – išskirtinė 
galimybė išvysti gyvą džiazo 
žvaigždės pasirodymą. Šiemet 
Chrisas Botti Europoje surengs 
vos devynis pasirodymus: 
Lietuvoje, Lenkijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje

Daugiausia albumų pasaulyje parduodantis trimitininkas Chrisas 
Botti lapkritį Lietuvoje surengs vienintelį koncertą. Jau lapkričio 
14 dieną Vilniaus Kongresų rūmuose vyksiančiame pasirodyme 
JAV džiazo virtuozas  atliks geriausius savo kūrinius. Išskirtinis 
koncertas Lietuvoje bus vienas nedaugelio į pasaulines gastroles 
įtrauktų Chriso Botti pasirodymų Europoje.

Populiariausias pasaulyje trimitininkas Chrisas Botti koncertuos Vilniuje

Chrisas Botti pripaž sta, kad yra 
perfekcionistas, tod l visuomet 
steng si pasiekti kuo geresnio re-
zultato. Jo pastangos netrukus buvo 
vertintos: jau pirmasis solinis jo al-

bumas „First Wish“ paker jo ne tik 
tradicinio džiazo gerb jus, bet at-
kreip  popmuzikos klausytoj  d -
mes . Kritik  pam gtas Chris Botti 
imtas lyginti su tokiais garsiais ins-
trumentalistais kaip Kenny G, Da-
veu Kozu ir jo paties kv p ju 
Milesu Davisu.

Chrisui Botti teko akompanuo-
ti JAV estrados legendai Frankui 
Sinatrai, o 2000 metais trimitinin-
kas koncertavo brit  roko žvaigž-
d s Stingo pasaulin se gastrol se.
Per savo karjer  jis dirbo su tokio-
mis pasaulinio m sto žvaigžd mis
kaip pernai vasar  Lietuvoje kon-
certavusiu Andrea Bocelliu, Rodu 
Stewartu, „Aerosmith“, Diana 
Krall ir kitais. Su daugeliu garsi
atlik j  Chrisas Botti bendradar-
biauja iki šiol.

Koncertas Vilniuje – vienas 
nedaugelio Europoje

Šiuo metu Chrisas Botti yra vie-
nas daugiausiai koncertuojan i
džiazo muzikant  pasaulyje, ta iau 
Europoje pasirodo ypa  retai. Kon-
certas Vilniuje – išskirtin  galimy-
b  išvysti gyv  džiazo žvaigžd s
pasirodym . Šiemet Chrisas Botti 
Europoje surengs vos devynis pa-
sirodymus: Lietuvoje, Lenkijoje, 
Italijoje, Pranc zijoje, Šveicarijoje.

Vienas garsiausi  šiuolaikinio 
džiazo muzikant , Chrisas Botti 
Lietuvoje lank si pernai ir sulauk
milžiniško publikos palaikymo. 
Lapkri io 14 dien  išskirtiniame 
koncerte Vilniuje trimito virtuozas 
atliks geriausias savo kompozici-
jas, o taip pat k rinius iš naujausio 
savo studijinio albumo „Italia“. 
2007-aisiais išleist  dain  rinkin

Chrisui Botti pad jo rašyti Andrea 
Bocelli ir kitos operos žvaigžd s.
Klausytoj  ir kritik  išliaupsinta 
„Italia“ buvo nominuota „Grammy“ 
ir peln  vieno geriausi  praeit
met  pop/jazz albumo vard .

Vienintel  Chriso Botti kon-
cert  Lietuvoje organizuoja Vidu-
rio ir Ryt  Europoje pirmaujanti 
koncertin  agent ra „Makrocon-
cert“. Daugiau informacijos www.
makroconcert.lt. 

Organizatorių nuotr.
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Simonas KUPRYS

Džiazo virtuozas Chrisas Botti 
savo kv p ju vadina Miles  Davis
ir groja specialiu, dar 1940-aisiais pa-
gamintu, „Martin Committee Han-
dcraft“ trimitu. Lapkrit  Lietuvoje 
koncertuosiantis atlik jas bei kom-
pozitorius yra daugiausiai album
pasaulyje parduodantis trimitininkas, 
lyginamas su Louisu Armstrongu, 
Kenny G ir kitomis XX amžiaus džia-
zo legendomis. Žurnalas „People“ 
Chris  Botti yra paskelb s vienu iš 
gražiausi  garsenybi  pasaulyje. 
      Bilietus  vienintel  Chriso Botti 
koncert  Vilniuje jau galima sigyti
visose BILIETAI LT kasose ir in-
ternetu. Daugiau informacijos sve-
tain je www.bilietai.lt.

Groja su garsiausiais 
muzikos atlik jais

JAV, Oregono valstijoje, gim s ir 
užaug s Chrisas Botti grojimo tri-
mitu meno mok si nuo ankstyvos 
vaikyst s.  Žvaigžd  atskleidžia, kad 
už jo muzik  pasaulis tur t  b ti d -
kingas vienam takingiausi  džiazo 
atlik j  Milesui Davisui, kurio atlie-
kam  k rin  „My Funny Valentine“, 
Chrisas Botti pirm  kart  išgirdo 
b damas vos devyneri  met . Nors 
buvo tik prad j s mokytis groti tri-
mitu, suprato, kad „tai – b tent tas 
instrumentas, kuriuo gali sukurti 
kažk  prasmingo ir ypatingo“.

Organizatorių nuotr.

Lapkritį Lietuvoje koncertuosiantis 
atlikėjas bei kompozitorius yra 
daugiausiai albumų pasaulyje 

parduodantis trimitininkas, lyginamas 
su Louisu Armstrongu, Kenny G ir 

kitomis XX amžiaus džiazo legendomis
Organizatorių nuotr.

Koncertas Vilniuje – išskirtinė 
galimybė išvysti gyvą džiazo 
žvaigždės pasirodymą. Šiemet 
Chrisas Botti Europoje surengs 
vos devynis pasirodymus: 
Lietuvoje, Lenkijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje

Daugiausia albumų pasaulyje parduodantis trimitininkas Chrisas 
Botti lapkritį Lietuvoje surengs vienintelį koncertą. Jau lapkričio 
14 dieną Vilniaus Kongresų rūmuose vyksiančiame pasirodyme 
JAV džiazo virtuozas  atliks geriausius savo kūrinius. Išskirtinis 
koncertas Lietuvoje bus vienas nedaugelio į pasaulines gastroles 
įtrauktų Chriso Botti pasirodymų Europoje.

Populiariausias pasaulyje trimitininkas Chrisas Botti koncertuos Vilniuje

Chrisas Botti pripaž sta, kad yra 
perfekcionistas, tod l visuomet 
steng si pasiekti kuo geresnio re-
zultato. Jo pastangos netrukus buvo 
vertintos: jau pirmasis solinis jo al-

bumas „First Wish“ paker jo ne tik 
tradicinio džiazo gerb jus, bet at-
kreip  popmuzikos klausytoj  d -
mes . Kritik  pam gtas Chris Botti 
imtas lyginti su tokiais garsiais ins-
trumentalistais kaip Kenny G, Da-
veu Kozu ir jo paties kv p ju 
Milesu Davisu.

Chrisui Botti teko akompanuo-
ti JAV estrados legendai Frankui 
Sinatrai, o 2000 metais trimitinin-
kas koncertavo brit  roko žvaigž-
d s Stingo pasaulin se gastrol se.
Per savo karjer  jis dirbo su tokio-
mis pasaulinio m sto žvaigžd mis
kaip pernai vasar  Lietuvoje kon-
certavusiu Andrea Bocelliu, Rodu 
Stewartu, „Aerosmith“, Diana 
Krall ir kitais. Su daugeliu garsi
atlik j  Chrisas Botti bendradar-
biauja iki šiol.

Koncertas Vilniuje – vienas 
nedaugelio Europoje

Šiuo metu Chrisas Botti yra vie-
nas daugiausiai koncertuojan i
džiazo muzikant  pasaulyje, ta iau 
Europoje pasirodo ypa  retai. Kon-
certas Vilniuje – išskirtin  galimy-
b  išvysti gyv  džiazo žvaigžd s
pasirodym . Šiemet Chrisas Botti 
Europoje surengs vos devynis pa-
sirodymus: Lietuvoje, Lenkijoje, 
Italijoje, Pranc zijoje, Šveicarijoje.

Vienas garsiausi  šiuolaikinio 
džiazo muzikant , Chrisas Botti 
Lietuvoje lank si pernai ir sulauk
milžiniško publikos palaikymo. 
Lapkri io 14 dien  išskirtiniame 
koncerte Vilniuje trimito virtuozas 
atliks geriausias savo kompozici-
jas, o taip pat k rinius iš naujausio 
savo studijinio albumo „Italia“. 
2007-aisiais išleist  dain  rinkin

Chrisui Botti pad jo rašyti Andrea 
Bocelli ir kitos operos žvaigžd s.
Klausytoj  ir kritik  išliaupsinta 
„Italia“ buvo nominuota „Grammy“ 
ir peln  vieno geriausi  praeit
met  pop/jazz albumo vard .

Vienintel  Chriso Botti kon-
cert  Lietuvoje organizuoja Vidu-
rio ir Ryt  Europoje pirmaujanti 
koncertin  agent ra „Makrocon-
cert“. Daugiau informacijos www.
makroconcert.lt. 

Organizatorių nuotr.
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Gruodį Lietuvoje įvyks garsiojo 
Maiklo Džeksono (Michael 
Jackson) miuziklo „Thriller – 
Live“ premjera. Vienintelis Lon-
dono „West End“ teatro legenda 
tapusio popkaraliaus muzikos ir 
šokio šou „Thriller – Live“ įvyks 
gruodžio 13 dieną „Utenos pra-
mogų arenoje“ Vilniuje.

 Simonas KUPRYS

„Tai ne miuziklas – ia jautiesi lyg 
b tum tikrame Maiklo Džeksono kon-
certe“, - taip legendinio muzikanto 
M.Džeksono k rybai pašv st  „Thril-
ler – Live“ vertino garsiojo Didžiosios 
Britanijos dienraš io „Times“ apžval-
gininkai. 

Legendinis Maiklo Džeksono miuziklas 
„Thriller – Live“ pirmą kartą Lietuvoje

2006 m. pirm  kart  pristatytas 
M.Džeksono muzikos ir šokio šou 
„Thriller – Live“ yra vienas populia-
riausi  Londono „West End“ teatro 
istorijoje. Jau trejus metus iš eil s de-
monstruojamas miuziklas ži rovus 
žavi autentiška popmuzikos karaliaus 
M.Džeksono muzika, sp dingais spe-
cialiaisiais efektais ir ilgiau nei dvi va-
landos trunkan iu šou, kuriame 
pasirodo per 50 daininink  ir šok j .

Bilietus  legendin  M.Džeksono 
miuzikl  „Thriller – Live“ jau galima 
sigyti visose BILIETAI LT kasose 

ir internetu. Daugiau informacijos 
svetain je www.bilietai.lt.

Garsiausi Maiklo Džeksono 
hitai ir autentiška 
choreografija

2006-aisiais pastatytas „Thriller 
– Live“ iš karto tapo vienu populia-

„Thriller – Live“ žavi autentiška popmuzikos 
karaliaus Maiklo Džeksono muzika, 

įspūdingais specialiaisiais efektais ir ilgiau 
nei dvi valandas trunkančiu šou, kuriame 

pasirodo daugiau nei 50 dainininkų ir šokėjų
Organizatorių nuotr.

riausi  prestižiniuose Londono „West 
End“ teatruose rodomu miuziklu. 
„Thriller – Live“ s km  garantavo 
vieni geriausi  choreograf  pasauly-
je. Pagrindinis miuziklo choreografi-
jos režisierius yra Gary Lloydas, 
anks iau dirb s su Robbie Williamsu, 
Pink, Anastacia, Leona Lewis, Willu 
Youngu ir kitomis žymyb mis. Jam 
talkina net penkis kartus „MTV“ ap-
dovanojim  laureatas ir choreografi-
jos meistras LaVelle Smithas 
jaunesnysis. Miuziklo režisierius – 
ištikimas M.Džeksono gerb jas ir 
keli  knyg  apie daininink  autorius, 
Adrianas Grantas (Adrian Grant).

„Thriller – Live“ – tai išskirtin
galimyb  išgirsti gyvai skamban ias 
garsiausias M.Džeksono dainas „I 
Want You Back“, „I’ll Be There“, 
„Show You The Way To Go“, „Can 
You Feel It“, „Rock With You“, 
„She’s Out Of My Life“, „Beat It“, 
„Billie Jean“, „Earth Song“, „Thril-
ler“ ir daugel  kit  muzikos istori-
j jusi  popkaraliaus k rini .

„Thriller“ – vis  laik
perkamiausias muzikos 
albumas

1983 metais išleistas M.Džek-
sono „Thriller“ yra vis  laik  s -
kmingiausias muzikos albumas. 
Pasaulyje parduota daugiau nei 110 
milijon  „Thriller“ kopij , septy-
nios iš dešimties rinkinio dain  bu-
vo išleistos kaip singlai, ir visos 
pateko  prestižinio „Billboard Hot 
100“ s rašo aukš iausi j  dešimtu-
k . Albumas gavo net septynis 
„Grammy“ apdovanojimus, buvo 
rašytas  Gineso rekord  knyg , o 

M.Džeksonas tapo ryškiausia XX 
amžiaus muzikos ikona, iki šiol 
kvepian ia milijonus žmoni  visa-

me pasaulyje. Kurdami „Thriller 
– Live“, autoriai konsultavosi su 
pa iu M.Džeksonu, miuziklas pa-
statytas remiantis popkaraliaus gy-
venimo istorija. Vienas garsiausi
vis  laik  populiariosios muzikos 
atlik j  M.Džeksonas mir  2009 

met  birželio 25 dien  b damas 
penkiasdešimties.

Vienintelis pasirodymas 
Lietuvoje

Rugs j  prasid sian ios pasaulin s
„Thriller – Live“ miuziklo gastrol s,
kurias traukta ir Lietuva, bus pirmo-
sios po M.Džeksono mirties. Beveik 
metus truksian io koncertinio turo 
metu „Thriller – Live“ miuziklas bus 
pristatytas Pranc zijoje, Ispanijoje, 
Austrijoje, Lenkijoje ir Jungtin se 
Amerikos Valstijose. Vienintelis M.
Džeksono miuziklo „Thriller – Live“ 
pasirodymas „Utenos pramog  areno-
je“ Vilniuje vyks gruodžio 13 dien .

Legendinio Maiklo Džeksono 
miuziklo „Thriller – Live“ pasiro-
dym  Lietuvoje organizuoja pir-
maujanti Vidurio ir Ryt
Europoje koncertin  agent ra 
„Makroconcert“. Daugiau infor-
macijos www.makroconcert.lt.

Miuziklas „Thriller – Live“ – tai išskirtinė 
galimybė išgirsti gyvai skambančius 

garsiausius Maiklo Džeksono hitus: „I Want 
You Back“, „Can You Feel It“, „Rock With You“, 

„Beat It“, „Billie Jean“, „Earth Song“, „Thriller“ ir 
daugelį kitų į muzikos istoriją įėjusių dainų

Organizatorių nuotr. Organizatorių nuotr.

Rugsėjį prasidėsiančios 
pasaulinės „Thriller – Live“ 
miuziklo gastrolės, į kurias 
įtraukta ir Lietuva, bus pirmosios 
po Maiklo Džeksono mirties

Organizatorių nuotr.

Miuziklas  „Thriller – Live“ pastatytas 
remiantis popkaraliaus Maiklo Džeksono 
gyvenimo istorija
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Simonas KUPRYS

Viena populiariausi  roko 
grupi  Rusijoje

„Uma2rmaN“ yra viena populia-
riausi  roko grupi  Rusijoje. Prieš 
penkerius metus broliai Vladimiras ir 
Sergejus Kristovskiai k r  kolekty-
v , kur  pasivadino garsios Holivudo 
aktor s Uma Thurman vardu. Atkrei-
pusi garsios atlik jos Zemfiros d me-
s , „Uma2rmaN“ netrukus tapo viena 
originaliausi  ir takingiausi  moder-
naus roko grupi . 2004 m. išleistas 
debiutinis grup s albumas „V Gorode 
N“ buvo žaibišku grei iu išpirktas di-
desniu nei 500 t kstan i  tiražu. 

S km  buvo tokia milžiniška, 
kad tais pa iais metais „Uma2rmaN“ 
buvo pristatyta prestižiniam „MTV 
Europe“ muzikos apdovanojimui 
„Best Russian Group“ nominacijoje. 

Spalio pabaigoje Vilniuje koncertuos
kultinė grupė „Uma2rmaN“

Organizatorių nuotr.

Viena populiariausių modernaus roko grupių „Uma2rmaN“ šiemet surengs vienintelį koncertą Lietuvoje. Kultinis rusų roko 
kolektyvas išskirtinį pasirodymą surengs spalio 30 dieną Vilniuje, „Forum Palace“ klube „Balsas.lt“. Vieninteliame koncerte 
„Uma2rmaN“ atliks ne tik didžiausius savo hitus, bet ir naujas dainas iš pernai išleisto albumo „Kuda Privodyat Mechty“. 

Organizatorių nuotr.

„Uma2rmaN“ gali didžiuotis net 
tris kartus laimėjusi premijas 
įtakinguose Rusijos muzikos kanalo 
„Muz TV“ apdovanojimuose, 
nominacijomis „MTV Europe“ ir 
kitais prestižiniais prizais

Bilietus į „Uma2rmaN“ koncertą platina BILIETAI LT. 
Daugiau informacijos svetainėje www.bilietai.lt.

Rusijos „MTV“ kanalas grup  pa-
skelb  geriausia met  debiutante. 
Šiandien „Uma2rmaN“ gali didžiuo-
tis net tris kartus laim jusi premijas 
takinguose Rusijos muzikos kanalo 

„Muz TV“ apdovanojimuose.
sp dingai debiutavusi  grup

„Uma2rmaN“ pasteb jo ir garsusis 
rus  režisierius Timuras Bekmam-
betovas, kurio sprendimu kolektyvo 
k rinys „Nochnoi Dozor“ tapo pa-
grindine to paties pavadinimo kino 
filmo daina. Filmo s km  pad jo 
„Uma2rmaN“ išpopuliar ti ne tik 
Rusijoje, bet ir toli už jos rib .

Dar laukia susitikimo su 
Holivudo žvaigžde

Nuolat madingiausiuose Mas-
kvos vakar liuose grojantys 
„Uma2rmaN“ muzikantai yra žino-
mi ne tik gimtojoje Rusijoje, bet ir 
toli už jos rib . Prieš kelerius me-
tus Maskvos kino festivalyje grup
atliko specialiai režisieriui Kventi-
nui Tarantino (Quentin Tarantino) 
sukurt  dain . Pasirodym  steb ju-
si kino žvaigžd  liko sužav ta 
„Uma2rmaN“ k ryba. Jis pažad jo 
grup s albumo kopij  perduoti ir 
muzikant  dievinamai Holivudo ak-
torei Umai Thurman.

„Uma2rmaN“ vis dar laukia su-
sitikimo su juos kv pusia Holivudo 
žvaigžde, toliau kuria ir m gaujasi
milžinišku populiarumu. Rusijoje 
grup  lyginama su tokiomis roko 
žvaigžd mis kaip „Splin“, „Mumiy 

Troll“ ar projektu „5’Nizza“. Neseniai 
nor  bendradarbiauti su grupe pareiš-
k  garsioji Patricija Kas (Patricia Ka-
as). Kartu su garsi ja pranc z
dainininke „Uma2rmaN“ raš  ben-
dr  dain  „Ty Ne Pozvonish“, kuri yra 
traukta  naujausi  grup s studijin
album  „Kuda Privodyat Mechty“.

Pasirodyme Vilniuje – 
naujausios dainos ir geriausi 
hitai

„Uma2rmaN“ galima dr siai va-
dinti modernaus rusiško roko flagma-

nais. Šiuo metu kartu su kultiniais 
„Mumiy Troll“ kolektyvas varžosi d l
geriausios met  roko grup s titulo 
prestižiniuose Rusijos muzikinio ka-
nalo „Muz TV“ apdovanojimuose. 
Spalio 30 dien  Vilniuje „Uma2rmaN“ 
pristatys 2008-aisiais išleist  album
„Kuda Prevodyat Mechty“, kuris taip 

pat nominuotas „Muz TV“ apdovano-
jimui geriausio met  albumo kate-
gorijoje. Vieninteliame koncerte 
„Forum Palace“ klube grup s ger-
b jai išgirs ir gyvai atliekamus gar-
siausius „Uma2rmaN“ hitus. Šiemet 
jau penkerius metus kartu kuriantys 
muzikantai išleido geriausi  dain

rinkin  „1825. The Best”.
Spalio 30 d. Vilniuje, „Fo-

rum Palace“ klube „Balsas.lt“ 
vyksiant  vienintel  „Uma2r-
maN“ pasirodym  m s  šalyje 
organizuoja pirmaujanti Vidu-
rio ir Ryt  Europoje koncertin
agent ra „Makroconcert“. 
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Grup s lyderis džiaug si, kad 
naujos dainos yra vis  grup s na-
ri  bendro darbo vaisius. Pasak Vi-
do Bareikio, iš pradži  buvo tik 
dain  r mai, o per repeticijas kie-
kvienas prid jo savo k rybos ir 
galutinis rezultatas, jo nuomone, 
yra puikus. “M s  antroji progra-
ma yra brandesn , bet humoro, 
ironijos ir autosarkazmo ia, kaip 
ir ankstesniuose m s  k riniuose, 
so iai”, - intrigavo jis.

Tikrai didel  staigmena grup s
gerb jams bus ir tai, kad pagaliau 
uždainuos vienintel  mergina gru-
p je - b gninink  Živil  Kazlaus-
kait . Tame k rinyje beveik visi 
“Suicide DJs” nariai pasirodys 
ne prastu amplua.

Už ilgiausi  muzikinio 
albumo pavadinim  Lietu-
vos rekord  knyg traukta
grup  “Suicide DJs” išsiski-
ria tik jiems b dingu skambe-
siu ir vaizdžiu. Savo muzika “Su-
icide DJs” pabr žia paprast  daly-
k  grož , sugeba pasijuokti iš aplin-
kos ir savo silpnybi . Hitais “The 
Samurai Song” ir “Final Shot (Vi-
taras remix)” išgars jusi
“Suicide DJs” pagrindiniai 
bruožai - nuoširdus 
bendravimas su 
publika bei 
d mesys 

tekstams paperka vis daugiau ir 
daugiau klausytoj . Vis  j  grup s
nariai laukia jau rugs jo 24- j  21 
val. Kauno klube “Combo”.

“Laisvalaikio” inf.

“Suicide DJs” pristato naują programą
Rugsėjo 24 d. grupė pirmą kartą Kaune, klube “Combo”, pristatys savo visiškai naują programą. 
Koncerto metu pagaliau uždainuos ir vienintelė grupėje mergina.

Su “Laisvalaikio” kortele

50%
nuolaida

Su “Maestro Olialia” kortele

50%
nuolaida

Bilietus  “Suicide DJs” kon-
cert  galima rasti “Biliet

pasaulio” platinimo vietose. 

“Suicide DJs” išsiskiria tik jiems 
būdingu skambesiu ir įvaizdžiu

Organizatorių nuotr.

 Pirm  kart  roko oper  “Prisi-
k l s” gal s išgirsti ir išvysti vilnie-

iai bei sostin s sve iai - k rinys bus 
nemokamai atliekamas “Siemens” 

arenoje spalio 9-11 dienomis vyk-
sian i  Evangelijos dien  metu.

Pernai paminklin je Kauno 
Kristaus Prisik limo bažny ioje 
vykusi roko operos “Prisik l s” 

premjera sulauk  rekordinio skai-
iaus ži rov  d mesio. T kart š

k rin  steb jo daugiau kaip 5 t ks-
tan iai ži rov , o visi norintys ne-
tilpo didžiul s bažny ios viduje.

Kauną sužavėjusi roko opera “Prisikėlęs” pasieks ir Vilnių



Knyga apie K.Kymantait

Pirm j  naujojo sezono dien  bus 
pristatyta ir neseniai pasirodžiusi 
knyga “Reikalauju k rybos laisv s!” 
Knyg  apie Kazimier  Kymantait
sudar  Bernadeta Markevi ien  ir 
režisier s dukra Lietuvos nacionali-
nio dramos teatro aktor  Agn  Gre-
gorauskait , “Žaldokyn je” jau ilgus 
metus atliekanti spalving  Magdale-
nos Paukštyt s vaidmen . Knygoje 
pateikiamos ne tik Kazimieros Ky-
mantait s mintys, bet ir jos koleg
ir draug  prisiminimai. Daugelis j
sklidini pa i  netik iausi  pasteb -
jim , humoro, kuris lyd jo Kyman-
tait  ir scenoje, ir gyvenime. Ši kny-

ga - tai jautrus ir vairiapusis meni-
nink s portretas. Per jubiliejin  se-
zon  ži rovai tur s galimyb  susipa-
žinti su jau vykusiomis pagrindin -
mis Nacionalinio dramos teatro 
premjeromis: Henriko Ibseno “Meis-
tru Solnesu” (rež. Jana Ros), Deilo 
Vasermano, Džo Derjono ir Mit o
Lei miuziklu “Žmogus iš La Man-
os” (rež. Adolfas Ve erskis), Tomo 

Bernhardo “Pasaulio gerintoju” (rež. 
Valentinas Masalskis).

Paskelbs dramaturgijos 
konkurso rezultatus

Rugs jo pabaigoje bus paskelbti 
naujausios lietuvi  dramaturgijos 

konkurso rezultatai. Konkurso nuga-
l toj  k riniai bus pristatyti profesio-
naliems Lietuvos teatrams, o j  skai-
tymus ar eskizus bus galima išvysti 
2009 m. lapkri io m n. LNDT rengia-
mame lietuvi  dramaturgijos festiva-
lio “Versm ’09” pirmajame etape.

Pirm  kart  festivalis “Versm ”
s kmingai buvo surengtas dar 2005 
met  ruden , kai vyko išankstiniai 
festivalio skaitymai, sulauk  ži rov
d mesio ir parod , kad lietuviška 
dramaturgija turi k  pasakyti ži ro-
vui, o jos kv pti režisieriai imasi 
netik t  scenini  sprendim . 2010-

j  “Versmei” LNDT ketina skirti 
net tris pastatymus, tarp kuri  bus 
Birut s Mar spektaklis “Un ” apie 

garsi  XX a. pradžios lietuvi  meni-
nink  aktor  Un  Babickait .

Premjeros

Lapkri io m nes  Nacionalinis 
dramos teatras pakvies mažuosius 
ži rovus  nauj j  premjer  - Korne-
jaus iukovskio “Daktaras Aiskau-
da”, kuri  jau dabar intensyviai stato 
režisierius Evaldas Jaras, scenogra-
fas Marijus Jacovskis, kostium  dai-
linink  Jolanta Rimkut  ir kompozi-
torius Martynas Bialobžeskis. Spek-
taklyje vaidins Remigijus Bu ius, 
Algirdas Gradauskas, Ar nas Saka-
lauskas, Marius Jampolskis, Šar nas 
Puidokas, Ar nas Vozbutas, Ar nas
Smailys, Donata Kielait , Algirdas 
Dainavie ius, Jurga Kalvaityt , Ra-
minta Verseckait , Rimantas Gie-
draitis, Robertas Bal i nas, Vitalija 
Mockevi i t , Migl  Polikevi i t .

Nauj  darb  prad jo ir aktorius 
bei režisierius Valentinas Masalskis. 
Jis ketina ži rovams pristatyti Žas-
minos Rezos dram  “Menas”. Ši
pjes  iš pranc z  kalbos specialiai 
šiam pastatymui išvert  Akvil
Melk nait .

Jana Ros lietuvi  publik  ketina 

supažindinti su garsaus austr  rašy-
tojo Arturo Šniclerio k riniu “Len-
ci g lis”, o Ramun  Kudzmanait  - 
su kontroversiško ital  kino meninin-
ko Pjero Paolo Pazolinio “Affabulazi-
one”. Abu veikalai specialiai ver iami 
Nacionaliniam dramos teatrui.

Nacionalinis dramos teatras ke-
tina bendradarbiauti su jaunaisiais 
režisieriais, su jais šiuo metu deri-
namos dramaturgin s medžiagos 
(spektakli  premjeros planuojamos 
antrojoje šio sezono pus je), o ne-
draminio žanro rengini  gerb jams
kartu su perkusininku Arkadijumi 
Gotesmanu teatras pristatys nauj
šio domaus muziko projekt .

Lapkri io 12-17 dienomis Nacio na-
linio dramos teatro generalinis direk-
torius Adolfas Ve erskis dalyvaus pir-
m  kart  Varšuvoje rengiamoje Euro-
pos nacionalini  teatr  konferencijoje, 
o gruodžio 3-8 dienomis jis pakviestas 
 festival -simpozium  “ISRA-DRA-
MA, Tel Aviv-2009”, kuriame bus pri-
statyta šiuolaikin  Izraelio drama.

LNDT inf.
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Lietuvos nacionalinis dramos teatras 
pradeda jubiliejinį 70-ąjį sezoną

Rugsėjo 25 dieną Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT), stovėdamas ant savo veiklos aštuntojo 
dešimtmečio slenksčio, savo jubiliejinį 70-ąjį sezoną pradeda legendiniu spektakliu - Boriso 
Dauguviečio “Žaldokyne”. Ši žiūrovų pamilta nuotaikinga komedija skiriama aktorės, šio spektaklio 
režisierės Kazimieros Kymantaitės 100-mečiui ir aktoriaus, režisieriaus Adolfo Večerskio 60-mečiui.

Scena iš legendinio 
spektaklio “Žaldokynė”

Teatro archyvo nuotr.

Teatro mūzos
Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
2 bilietams



36-eri  amerikie i  aktor  Ve-
ra Farmiga (“Džošua, “Sugr žimas 
 roj ”, “Infiltruoti”, “Berniukas 

dryžuota pižama”) didžiajame ekra-
ne yra k nijusi ir tamsi  persona-
ž  - nuo motinos narkoman s iki 
psichin s ligon s. Dabar j  išvysi-
me šokiruojan iame filme “Našlai-
t ”, kuriame ji bet kokia kaina ban-
dys apsaugoti ir tikinti savo šeim ,
kad vienas iš jos vaik  yra labai blo-
gas. Š kart aktor  kartu su Peteriu 
Sarsgardu vaidina puikiai sutarian-
i  por , kuri, praradusi k dik , si-

vaikina 9-met  mergait . Ta iau 
dukra tik iš pirmo žvilgsnio atrodo 

nekalta ir miela...
Vera Farmiga tikina, kad “Naš-

lait ” - ne eilinis siaubo filmas. 
Režisierius nor jo sukurti tikro-
višk  istorij . Filmo centre - psi-
chologin  atmosfera, kai savuose 

namuose apsigyvena... priešas. 
“Kai ji pasirod  m s  kuriam

personaž  namuose, reikalai tik 
blog jo, - pasakoja aktor . - Ji nu-

teikin ja mano šeim  prieš mane. 
Tai ne šiaip sau mergait . Tai di-
del  paslaptis”.

Aktor  prisipažino, kad skaity-
dama “Našlait s” scenarij  buvo 
šokiruota: “Tai, kas ištinka ši  šei-
m , yra siaubinga. Nieko panašaus 
iki šiol neteko skaityti”.

“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 į kino 
centrus “Cinamon” bilieto 

su nuolaida kaina

-13Lt
Nuolaida 2 bilietams

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

“Našlaitės” scenarijus šokiravo net aktorius
Veros Farmigos vaidinama 

moteris prarado kūdikį ir 
įsivaikino našlaitę

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.
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Šiais mokslo metais geriausiai 
besimokantiems darbuotojų 
vaikams MAXIMA vėl skirs sti-
pendijas. Nepaisant sunkmečio, 
bendrovė nusprendė išlaikyti 
ir toliau vystyti vaikus pažan-
giai mokytis skatinantį socialinį 
projektą - mokinių pažangumo 
programą MAXIMALISTAS.

Pirm j  2009-2010 mokslo met
trimestr  ar semestr  stipendijas 
gaus 140 bendrov s darbuotoj  vai-
k , kuri  žinios ir mokslo rezultatai 
vertinti aukš iausiais balais. B tent 
tiek vaik  pra jusius mokslo metus 
baig  aukš iausiais vertinimais. 
specialiai jiems sukurtas “Maxima-
listo” korteles MAXIMA LT, UAB 
perves po 50 Lt už kiekvien  atei-
nan io trimestro arba semestro m -
nes . MAXIMA bendrov s atstov
teigimu, stipendijomis siekiama pa-
skatinti vaikus gerai mokytis, o j
t vams “Maximalisto” stipendijos 
- bendrov s vystomos darbuotoj
motyvavimo programos dalis.

Atsiliepimai apie program  - 
tik teigiami

“Nepaisydami visus prisl gusio
sunkme io, nusprend me ir toliau 
remti gerai besimokan ius savo dar-
buotoj  vaikus. Finansin  parama 
daugeliui šeim  dabar - ypa  svarbi, 
o vaikus gerai mokytis motyvuoja ne 
tik moralinis, bet ir finansinis paska-
tinimas, tod l tikime, kad m s  mo-
kamos stipendijos šiems vaikams 
pad s ir toliau siekti žini , o j  ben-
draamžiams taps papildomu motyvu 
gerai mokytis ir gauti bendrov s mo-
kam  stipendij ”, - sako MAXIMA 
LT, UAB generalinis direktorius 
Gintaras Jasinskas.

Pasak, G.Jasinsko, projekt  nu-
spr sta t sti atsižvelgus  mokslei-
vi  susidom jim  šia programa bei 
bendrov s stipendijas jau gavusi
vaik  ir j  t v  išsakytus teigiamus 
atsiliepimus apie programos naud .

“Programa “Maximalistas” pa-
skatina vaikus siekti ger  mokslo 
rezultat . Jie žino, kad jei gerai mo-
kysis, gaus atlyg . Programa ugdo ir 
vaik  savarankiškum , gautus pini-
gus jie gali išleisti savo reikm m”, 

- sako Mol t  MAXIMA parduotuv s
direktore dirbanti Val  Verikien , ku-
rios du s n s - Jurgis bei Vaidrius 
dalyvauja “Maximalisto” programoje 
ir nuolat gauna bendrov s mokamas 
stipendijas. Pasak V.Verikien s, geri 
mokslo rezultatai pad jo vyresniajam 
s nui ir toliau siekti užsibr žt  tiks-
l  - jis tapo Mykolo Romerio univer-
siteto pirmakursiu, kur prad jo stu-
dijuoti finans  ekonomik . “Mokslas 
- tai vaik  darbas. Jei vaikas gerai 
mokosi jis turi b ti vertintas. Vaikai 
nuo mažum s vertinti už gerus dar-
bus ir gerus mokslo rezultatus bus 
suinteresuoti j  siekti ir toliau”, - sa-
ko dviej  maximalist  mama.

Kad “Maximalisto” programa ži-
noma ir vaikai j  vertina palankiai, 
patvirtino ir ši  met  pradžioje MA-
XIMA LT užsakymu atliktas moks-
leivi  mokymosi motyvacijos tyri-
mas. Jis parod , jog moksleiviai mo-
kyklose mokosi d l geresn s atei-
ties. Ta iau daugiau nei pus  nor t
gauti ir finansin  paskatinim  už sa-
vo pastangas moksluose bei pritaria 
MAXIMA LT, UAB vykdomai moki-
ni  pažangumo programai, kurioje 
bendrov s darbuotoj  vaikams mo-
kamos stipendijos už gerus mokslo 
rezultatus mokykloje. Program
“Maximalistas” teigiamai vertino 
net 90 proc. moksleivi . Daugiau nei 
pus  apklaust j  mokini  teig  no-
rintys, jei tur t  galimyb , šioje pro-
gramoje dalyvauti.

Vasaros stovykla - 
papildomas paskatinimas

MAXIMA LT - vienintel  ben-
drov  Lietuvoje, jau beveik metus 

gyvendinant  darbuotoj  vaik  mo-
kymosi motyvavimo program . Ben-
drov  vaik  stipendijoms jau skyr
per 52 t kst. lit . MAXIMALISTO 
programa sukurta, atsižvelgus 
Švietimo ir mokslo ministerijos re-
komendacijas bei pasi lymus, pa i
vaik  išsakyt  iniciatyv  bei j  t v
prašymus remti ir skatinti ger  vai-
k  mokym si.

Pirm n  gretos gaus ja ir ma-
ximalisto stipendij  šiemet jau gaus 
kur kas daugiau vaik . “Tai mus 
džiugina ir, nepaisant šiandienin s
situacijos, skatina išlaikyti bei sti-
printi ši  program ”, - sako MAXI-
MA LT, UAB generalinis direktorius 
G.Jasinskas.

Programos “Maximalistas” da-
lyviai gerai mokytis skatinami ne tik 
stipendijomis, siekiama kurti ir pri-
d tin  dalyvavimo programoje ver-
t . Ši  vasar  bendrov s darbuotoj
vaikai, kuri  žinios visus pra jusius
mokslo metus pedagog  buvo ver-
tintos tik aukš iausiais balais, pir-
m kart ils josi ne Lietuvos paj ry-
je, Giruliuose, bet tarptautin je sto-
vykloje ekijoje. Aukšto lygio tarp-
tautin je stovykloje vaikai gal jo 
patobulino užsienio kalb  ir bendra-
vimo g džius, gijo verting  žini
ir daugiau sužinojo apie turtinga is-
torija ir nuostabia architekt ra gar-
s jan i ekij . Pasak MAXIMA LT, 
UAB vadovo, aukšto lygio vasaros 
stovykla užsienyje bendrov s dar-
buotoj  vaikams buvo papildomas 
motyvas pasitempti ir gerai mokytis 
visus metus.

“Tai buvo nuostabi stovykla. Ne-
pakartojami vadovai, domios eks-
kursijos, vairios pramogos ir, žino-

ma, labai skanus maistas. Nuo de-
vyneri  met  kasmet važin ju vai-
rias stovyklas (buvau 6 kartus Lie-
tuvoje ir kart  užsienyje), bet dar 
n  vienoje stovykloje nepatyriau 
tiek sp dži . Stovykloje praleidau 
nuostab  laik , pasis miau nauj
id j , gavau didel  kiek  geros ener-
gijos prieš art jan ius sunkius 
mokslo metus ir gijau daug patir-
ties bendraudama su žmon mis, iš-
mokau labiau pasitik ti. Taigi ši
stovykl vertin iau pa iais aukš-
iausiais balais”, - sp džiais iš ma-

ximalist  vasaros stovyklos ekijo-
je dalijasi Viktorija Žemaityt .

Pasak moksleiv s, mintis, kad 
kitais metais gal s gr žti  ši  stovy-
kl  j  motyvuos dar labiau pasitemp-
ti moksluose. “Manau, kad tai tikrai 
geras paskatinimas mokytis ir išlai-
kyti ger  vidurk , nes tokios šaunios 
patirties gauti yra tiesiog nuostabu. 
Tikiuosi kitais metais taip pat bus 
organizuojama tokia stovykla ir joje 
dirbs tie patys vadovai”, - sako 
V.Žemaityt .

Ir poilsis, ir pažinimas

Iš 26 Lietuvos miest  70 vai-
raus amžiaus MAXIMA bendrov s
darbuotoj  vaik  - bendrov s vys-
tomos ugdymo programos “Maxi-
malistas” dalyvi , kuri  žinias vi-
sus pra jusius mokslo metus peda-
gogai vertino tik aukš iausiais ba-
lais, rugpj io m nes  ils josi 
Bohemijoje, vaizdingoje vietov je 

ekijoje, gars jan ioje puikiai iš-
vystytomis poilsio zonomis ir nuos-
tabia gamta. MAXIMA darbuotoj
vaikai ia stovyklavo drauge su e-

kijos, Olandijos, Vokietijos, Belgi-
jos, Šveicarijos vaikais. Stovyklau-
tojai ugd  savo fizinius ir k rybi-
nius geb jimus, rung si sportiniuo-
se žaidimuose, trauk  žygius, da-
lyvavo teminiuose vakaruose. 
tarptautin s stovyklos program
buvo trauktos angl  kalbos pamo-
k l s, ekskursijos po Prah , Ceske 
Budejovice, Cesky Krumlov.

“Stovykloje beveik vis  laik
b davome užimti. Vadovai sugal-
vodavo vairiausios smagios vei-
klos. Man patiko vakaro renginiai, 
kai dirbdavome komandomis. Taip 
gal jom artimiau susipažinti su ki-
tais vaikais ir susirasti nauj  drau-
g . Pasirodymai pagal paskirtas 
temas b davo labai original s, to-
d l kiek vienas vakaras buvo kaž-
kuo ypatingas. O ekskursijos... Ko 
tik mes nedar m: ir traukiniu va-
žiavom, ir 30 kilometr jom, ir 
zoologijos sode buvom, ir Prah
aplank m. Pabuvojom daugelyje 
vairi , nuostabi  viet , kurios pa-

liko didel sp d ”, - pasakoja sto-
vyklautoja V.Žemaityt .

Pasak stovyklautoj , labiausiai 
simin  stovyklos vadovai. “Tai bu-

vo neeiliniai ir ypatingi žmon s, ku-
rie moka dirbti su vaikais, moka 
juos sudominti vairia, šaunia veikla 
bei užkr sti visus savo puikia nuo-
taika, id jomis”, - gr ž  iš stovyklos 
kalb jo vaikai.

Anot stovyklos vadov , darbas 
stovykloje su vaikais  nebuvo dar-
bas, tai buvo malonumas. “Su Ma-
ximalistais buvo gera ir linksma. Tai 
labai nuošird s, draugiški, smals s
ir k rybingi vaikai”, - sak  stovy-
klos vadovai.

MAXIMA 
darbuotojų vaikus mokytis skatins stipendijomis
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Gintaras Jasinskas sako, jog 
stipendijos padės siekti žinių

“Maxima” nuotr.

Nepamirštamos akimirkos iš 
stovyklos Čekijoje



Klientas?
“Keep a 

Child Alive”, 
nedidel  labda-
ros organizacija, 
renkanti l šas 

ŽIV/AIDS sergantiems vaikams 
tre io pasaulio šalyse.

K  padar  agent ra?
Keturios dienos iki “iPhone” 

paleidimo prie pagrindin s Niujorko 
“Apple” parduotuv s atsineš  k d
ir... apsigyveno prie jos dur . Tiks-
las - b ti pirmiems eil je ir nusi-
pirkti pirm  “iPhone” telefon . Su-
lauk  didelio žiniasklaidos d mesio 

(visiems domu, kas tie pirmieji ei-
l je, sitais  laukti dar prieš keturias 
dienas), jie išprovokavo kalbas apie 
paramos akcij  JAV medijose, gal
gale nusipirko pirm  pasaulyje 
“iPhone” ir “eBay.com” aukcione 
pardav  j  už 100 000 JAV doleri .

Rezultatai?
Reportažai CNN, CNBC, “Fox”, 

MTV televizijose, spaudoje ir tinkla-
raš iuose vis  savait . Tur dami 600 
JAV doleri  medijos biudžet  (dau-
giausia išleista telefonui pirkti) jie 
surinko per 100 000 JAV doleri  ir iš 
ties  išgelb jo t kstan ius gyvybi .

Kod l veikia? 
Žiniasklaidos objektyvai buvo 

nutaikyti  “iPhone” paleidim .
Agent ra pasteb jo aktualij  ir pa-
sinaudojo galimybe su ja susieti 
labdaros organizacij .

Apdovanojimai?
Auksas “Effie” apdovanoji-

muose.

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

“Coca-Cola” rinkodaros vadov  reklamos dienraštis “Advertising Adage” 
išrinko viena reikšmingiausi  2009- j  moter . K  ji padar ? Ne juokais 
išg sdino didžiuosius reklamos agent r  tinklus ši  met  geguž  paskelbusi, 
kad nuo šiol su visais 400 “Coca-Cola” priklausan i  prek s ženkl  dirbs tik 
“s km s mokes io” principu. Tai yra mok s už pasiektus rezultatus, o ne pra-
leistas darbo valandas. Trys dom s  rezultat  orientuoti interneto projektai.

El. reklama: 3 karšti į rezultatus orientuoti puslapiai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Kokios reklamos nevyriausybin  organizacija gali nusipirkti tur dama 600 JAV doleri ? Šablonin  svetain ? Šiek tiek skraju i ? Jei kalbame apie 
“s km s mokest ” - procent  ateities pajam , situacija pasikei ia kardinaliai. Jei b t  gav  apmok jim  už sugaištas valandas, ar ši  reklam  k r jai b t

sugalvoj  pripirkti pigios “Google” reklamos, sukurti nauj  muzikin  grup  ar keturias dienas s d j  prie “Apple” parduotuv s dur  Niujorke?

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad

Klientas?
“Converse”. “Converse” švent

100 met  rinkoje gimtadien  ir jiems 
reik jo id jos, kuri globaliai auditorijai 
primint  “Converse” esm  - j  sport-
ba iai koja  koj  su gera muzika.

K  jie padar ?
Sub r  tris talentingus daininin-

kus  grup , raš  j  dain , suk r
vaizdo klip  ir vis  medžiag  gudriai 
paskleid  internete. Iš pradži  daina 
buvo nusi sta išskirtinai populia-
riems tinklaraš iams ir portalams. 
V liau j  nemokamai leido atsisi sti
“Converse.com” svetain je (taip dai-
na iškart pateko  interneto radijo sto-
tis), tada paleido “žali ” vaizdo klipo 
filmavimo medžiag , o kai visi jau lau-

k  nesulauk , paleido ir pat  grup s
vaizdo klip . Tai buvo integruota 
kampanija,  naujos grup s svetain
ved  ir grup  reklamavo televizijos 
reklamos, spauda, plakatai, rengti ir 
tikrojo garso koncertai.

Rezultatai?
Paaugliai taip pakvaišo, kad nuo ga-

tv s stend  pl š  plakatus, kad tur t
daininink  atvaizdus. Visa tai baig si 3 
milijonais klipo perži r  “Youtube” ir, 
“Effie Awards” duomenimis, rekordi-
niu “Converse.com” svetain s lanko-
mumu ir... rekordiniu pardavimu!

Apdovanojimai?
Sidabras “Effie” apdovanoji-

muose.

Klientas?
“Converse”

K  padar  agent ra?
Pasiži r jo, ko jauni vartotojai 

ieško “Google”, ir pripirko pigios 
“Google” reklamos. Pirmiausia jie 

pasteb jo, kad penktadienio vaka-
rais JAV jaunimas “Google” ieško 
populiaraus žaidimo, rodomo per te-
levizij  ir neformaliai vadinamo 
“spelling bee”, kur dalyviai turi pa-
sakyti žodžio rašyb . Taigi jie nusi-
pirko “spelling bee” žod  ir paleido 

analogišk  žaidi-
m  “Google”. 
Svetain je ištaria-
mas koks nors su-
d tingai rašomas 
angliškas žodis, 
pavyzdžiui, “ab-
surdiška” (angl. 
“ludicrous”), o 
vartotojas turi j
vesti  “Google” 
paieškos sistem .
Nepadariusysis 
rašybos klaidos 

“Google” mato “Converse” rekla-
m , kuri veda  žaidim  su nauju žo-
džiu... ir taip toliau.

Rezultatai?
Per 600 000 lankytoj  (tikslai 

dvigubai viršyti) ir 2600 proc. suma-
žintos vartotoj  pritraukimo  “Con-
verse.com” svetain  s naudos.

Kod l veikia? 
Paaišk jo, kad paaugliai “Goo-

gle” ieško toki  dalyk  kaip “pirma 
vasaros diena” arba “kaip bu iuotis”, 
bet jokie prek s ženklai reklamos 
su šiais žodžiais neperka. Taigi jie 
nieko nereklamavo, o tiesiog suk r
atsakymus apie tai, kas paaugliams 
domu. Visi puslapiai tik tur jo nuo-
rod  “Converse” svetain . Taip 
“Converse” tur dami s lygiškai ne-
didel  100 000 medijos biudžet  pa-
siek  ne tik tin  rezultat .

Apdovanojimai?
Auksas “Effie” apdovanoji-

muose.Muzikos grupė ir pardavimai
www.tinyurl.com/mydrivethru

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 24 d.32 Internetas  

Dominuoju “Google”
www.tinyurl.com/googleconverse

4 dienos prie parduotuvės
www.tinyurl.com/keepchild
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Ispanijoje pra jus  penktadien  prasid jo San Sebas-
tiano kino festivalis. Jis, kaip ir Kan , Venecijos ar Berly-
no kino festivaliai laikomas vienu svarbiausi  Europoje.

57- j  tarptautin  San Sebastiano kino festival  pra-
d jo Kanados režisieriaus Atomo Egojano (Atom Ego-
yan) juosta “Chloja” (“Chloe”). Joje airi  Holivudo 
žvaigžd   Liamas Nysonas (Liam Neeson) vaidina mu-
zikos mokytoj , kurio žmona (Džuliana M r (Julianne 
Moore) yra sitikinusi, kad jis j  apgaudin ja.

D l pagrindinio festivalio apdovanojimo “Auksin s
kriaukl s” kovoja 15 kino film  iš dešimties šali .

Tarp festivalio žvaigždži  yra JAV režisierius Kven-
tinas Tarantinas (Quentin Tarantino) bei aktorius Bre-
das Pitas (Brad Pitt). Taip pat - Naomi Vats (Naomi 
Watts), Robertas Diuvalis (Robert Duvall), Kjara Mas-
trojani (Chiara Mastroianni).

Festivalio laureatai bus paskelbti rugs jo 26- j . D l
pasaulin s ekonomin s kriz s festivalio biudžetas yra 
800 t kst. eur  mažesnis, jis vyks viena diena trumpiau 
nei prasta.

Prasidėjo San Sebastiano kino festivalis

Tarp festivalio žvaigždžių - 
sunkiai atpažįstamas Bredas Pitas

EPA-Eltos nuotr.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 24 d. 21.45. 25-1 d. 10.30,
13.30, 16.15, 19, 21.45.
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 25-1 d. 13.15, 15.45, 18.15, 20.45
(13.15 val. seansas vyks 26-27 d.).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 24 d. 10.30, 13, 15.15,
17.30, 20. 25-1 d. 10.30, 11.30, 12.45, 14,
15, 16, 17.30, 20 (10.30 ir 12.45 val. se-
ansai vyks 26-27 d.).
“13 rajonas - Ultimatumas” (veiksmo f.,
PrancΔzija) - 24 d. 16.20, 19.15, 21.45.
25-1 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19, 22 
(11.45 ir 14.15 val. seansai vyks 
26-27 d.).
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 24 d. 11, 13.40, 16, 18.50, 21.30. 
25-1 d. 11, 13.45, 16.30, 18.45, 21.30 
(11 ir 13.45 val. seansai vyks 26-27 d.).
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 24 d. 15.30, 18.30, 21.
25-1 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21 (12.30 val.
seansas vyks 26-27 d.).
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 24 d. 15.45,
18.15, 20.45. 25-1 d. 10.45, 15.15, 20.15
(10.45 val. seansas vyks 26-27 d.).
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 24 d. 16.40, 19.10,
21.15. 25-1 d. 13, 17.45 (13 val. seansas
vyks 26-27 d.).
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 24 d. 17, 20.15. 25-1 d.
18, 21.15.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
24 d. 18.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 
24 d. 15, 20.30.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, 
Vokietija) - 25-1 d. 12.45, 15.30, 18.30,
21.15.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, 
JAV, Kanada) - 24 d. 21.45. 25-1 d. 12,
15.10, 18.45, 21.45.
“Rikis” (drama, PrancΔzija, Italija) - 
25-1 d.17.30, 19.40.

“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 24 d. 11, 14, 17, 20.15.
25-1 d. 11, 14, 17, 21 (11 val. seansas
vyks 26-27 d.).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 24 d. 11.30, 13.30, 15.30.
25-1 d. 11.20, 13.20, 15.30.
“13 rajonas - Ultimatumas” (veiksmo f.,
PrancΔzija) - 24 d. 11.15, 13.30, 16,
18.45, 21. 25-1 d. 13, 16, 19, 21.30 (13
val. seansas vyks 26-27 d.).
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 24 d. 12.20, 14.30, 16.40, 19.10, 21.30.
25-1 d. 14.30, 16.40, 19.10, 21.30.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 24 d. 14.45, 18, 21.20.
25-1 d. 13.40, 17.30, 20.45 (13.40 val. se-
ansas vyks 26-27 d.).
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 24 d. 18.30, 21.30. 
25-1 d. 18.10, 20.15.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 24 d. 11.50,
14.50, 17.45, 20.45. 25-1 d. 12.30, 18
(12.30 val. seansas vyks 26-27 d.).
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ 
komedija, Rusija) - 24 d. 15.40, 18.30, 21.
25-1 d. 15.30, 21.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 24 d. 11.45,
15.15. 25-1 d. 11.45, 14.50 (11.45 val. se-
ansas vyks 26-27 d.).
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama,
Ispanija) - 24 d. 21.45. 25-1 d. 22.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 24 d. 16.30. 25-1 d.
12.20.
“Sapnas” (romantin∂ drama, Piet¨ Kor∂ja)
- 24 d. 17.30, 19.40.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 24 d. 19.

SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Ivano vaikyst∂” (drama, Rusija) - 24 d.
17.10.
“Íiußia” (drama, Italija) - 24 d. 19.
“Sekretor∂” (romantin∂ komedija, JAV) -
24 d. 21. 29 d. 21.
“Íviesos sapnas” (dokumentika, Ispanija)
- 25 d. 17.
Antano Skuço animacini¨ f. programa
(animacija, Lietuva) - 25 d. 19.30.
“Gomora” (Italija) - 25 d. 20.30. 26 d.
18.20. 27 d. 15. 28 d. 20.30. 29 d. 18.30.
30 d. 20.50.

“Bjaurusis ançiukas ir aß!” (animacinis f.,
Danija) - 26 d. 12.
“Negatyvaus måstymo menas” (drama,
Norvegija) - 26 d. 16.40. 28 d. 17.15. 
29 d. 16.50. 30 d. 19.10.
“Virpantys kΔnai” (drama, Ispanija, Pran-
cΔzija) - 26 d. 21.
“Mija ir Migu” (animacinis f., PrancΔzija,
Italija) - 27 d. 12.
“Pianist∂” (drama, Austrija, PrancΔzija,
Lenkija, Vokietija) - 27 d. 17.30.
“Ûem∂ dreba” (drama, Italija) - 27 d. 20.
“Angelas” (romantin∂ drama, D.Britanija,
Belgija, PrancΔzija) - 28 d. 15.
“Pornografinis ryßys” (erotin∂ drama,
Belgija, Liuksemburgas) - 28 d. 18.50.
“Nepaliestas” (drama, Ispanija) - 
30 d. 17.
“Atidarymo programa: 3, 2, 1” (Vilniaus
kino ßortai’09”, trumpametraΩiai f., 2009) -
1 d. 19.

OZO KINO SALÎ
“Ítai toks gyvenimas, Baltazarai” 
(kriminalin∂ drama, PrancΔzija, Ívedija) -
24 d. 18.
“Pasibjaur∂jimas” (trileris, D.Britanija) -
25 d. 18.
“Skrydis virß gegut∂s lizdo” (satyrin∂
drama, JAV) - 26 d. 16.
“Bjaurus anekdotas” (komedija, SSRS) -
28 d. 18.
“Ivano vaikyst∂” (drama, SSRS) - 
29 d. 18.
“NepaΩ^stamosios laißkas” (romantin∂
drama, JAV) - 30 d. 18.
“Virv∂” (kriminalinis mistinis trileris, 
JAV) - 1 d. 18.
“Atostogos Romoje” (romantin∂ komedi-
ja, JAV) - 2 d. 18.
“Saul∂tojo sl∂nio serenada” (muzikin∂
komedija, JAV) - 3 d. 16.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 25-1 d. 11.30, 14.10, 16.30, 19,
21.30. 25-26 d. 23.45.
“Naßlait∂”
(mistinis siaubo trileris, JAV, Kanada) - 24
d. 20.30. 25-1 d. 11.15, 13.50, 16.45,

19.20, 22 (11.15 ir 13.50 val. seansai vyks
26-27 d.).
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 
25-26 d. 22.30.
“Viki Kristina Barselona” (romantin∂ dra-
ma, JAV, Ispanija) - 29 d. 18.30.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas 
lietuvißkai, JAV) - 24 d. 16.15, 18.30,
20.45. 25-1 d. 11, 13.30, 16, 18, 20.15
(11 ir 13.30 val. seansai vyks 26-27 d.).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas 
lietuvißkai, JAV, 3D) - 24 d. 10.15, 13,
15.45. 25-1 d. 10.15, 13, 15.45.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 24 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.30.
25-1 d. 12.30, 18.15, 20.45 (12.30 val. 
seansas vyks 26-27 d.). 25-26 d. 23.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 24 d. 18.50, 22. 25-1 d.
18.45, 21.45. 25-26 d. 23.59.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., 
dubliuotas lietuvißkai, JAV) - 24 d. 
15.30, 18. 25-1 d. 10, 15 (10 val. seansas
vyks 26-27 d.).
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ 
komedija, Rusija) - 24 d. 21.15. 25-1 d.
12.15, 21.15 (12.15 val. seansas vyks 
26-27 d.).
“Duburys” (drama, Lietuva) - 24 d. 15.15,
18.15. 25-1 d. 14.45, 17.45 (14.45 val. se-
ansas vyks 26-27 d.).
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 24 d. 17.45, 21. 25-1 d.
12.45, 21 (12.45 val. seansas vyks 
26-27 d.).
“13 rajonas - Ultimatumas” (veiksmo f.,
PrancΔzija) - 24 d. 15, 17.15, 19.30,
21.45. 25-1 d. 16.15, 18.30 (29 d. 18.30
val. seansas nevyks).
“Lornos tyl∂jimas” (drama, Belgija, Italija,
PrancΔzija, Vokietija) - 25-26 d. 23.30.

CINAMON
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 
1 d. 22.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 24 d. 20.30. 25-1 d. 12, 14.30,
17.15, 19.45, 22.15.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 24 d. 10.45, 12.45, 14.45,
16.45, 20.45. 25-1 d. 10.45, 12.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45.

“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 24 d. 13.30, 15.30, 17.30, 19.45, 22. 
25-1 d. 11.15, 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.45 (1 d. 21.45 val. seansas ne-
vyks).
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 24 d. 12, 15, 18, 21. 
25-1 d. 15.15, 18.30, 21.30.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 24 d. 11.45, 14,
16.10, 19.20. 25-1 d. 11.30, 13.45, 16,
18.15.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 24 d. 11.15, 13.15,
15.15, 17.15. 25-1 d. 11.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
25-1 d. 13, 20.30.
“9-asis rajonas” (trileris, JAV) - 24 d.
21.30.
“007 Paguodos kvantas” (veiksmo trile-
ris, D.Britanija) - 24 d. 19.15.

KLAIPÎDA

CINAMON
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 24 d. 20.30. 25-1 d. 11.45,
14.15, 17, 19.30, 22.
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 25-1 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20,
22.15.
“Julie ir Julia” (biografin∂ drama, JAV) -
30 d. 19 (COSMO VIP seansas).
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 1 d.
22.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 24 d. 10.45, 12.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45. 25-1 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45, 20.45.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 24 d. 11.15, 13.30, 15.45.
25-1 d. 11.30.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 24 d. 11, 13.15, 15.30, 17.30, 19.30,
21.45. 25-1 d. 15.15, 17.15, 19.15, 21.30
(1 d. 21.30 val. seansas nevyks).
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV) - 24 d. 17.45, 20, 22. 25-1 d.
21.25.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 24 d. 11.45, 14, 16.30,
19, 21.30. 25-1 d. 13.30, 16, 18.30, 21.
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“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 24 d. 11.30, 13.45, 16,
18.15. 25-1 d. 12.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 25-1 d. 12,
14.15, 16.30, 19 (30 d. 19 val. seansas 
nevyks).

ÍIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 24 d. 20. 25-1 d. 10.45, 13.30,
16.15, 19, 21.45.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 25-1 d.
11.35, 15, 18, 21 (11.35 val. seansas vyks
26-27 d.; 25 d. 15 val. seansas nevyks; 
29 d. 18 val. seansas nevyks).
“Julie ir Julia” (biografin∂ drama, JAV) -
29 d. 18.20.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas 
lietuvißkai, JAV) - 24 d. 16.45, 19.30. 
25-1 d. 11.15, 14, 16.45, 18.45.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas 
lietuvißkai, JAV, 3D) - 24 d. 10.15, 
12.50, 15.50, 18.30. 25-1 d. 10.15, 13,
15.45.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 24 d. 11.30, 14.15, 16.30, 19, 21.15. 25-
1 d. 17, 19.15, 21.30.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 24 d. 21.30. 25-1 d.
18.30, 21.15.
“Èsileisk mane” (romantin∂ siaubo drama,
Ívedija) - 24 d. 15, 17.50, 20.30. 25-1 d.
20.45.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., JAV,
dubliuotas lietuvißkai) - 24 d. 17.30. 
26-27 d. 12.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 26-27 d. 14.20.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal∂

“G bΔrys” (animacinis f, dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 24 d. 11, 12.45, 14.30,
16.15, 18. 25-1 d. 10.30, 14.10, 16.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 25-1 d.
12.20.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 25-1 d. 17.45.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo 
trileris, JAV, 3D) - 24 d. 19.45, 21.30. 
25-1 d. 19.30, 21.15.

I sal∂
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 25-1 d. 11,
13.35, 16.10, 18.45.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 25-1 d. 21.25.
“Ant bangos” (animacin∂ komedija, dub-
liuota lietuvißkai, JAV) - 24 d. 11.10.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 24 d. 13, 17.
“Poniut∂ kaime” (romantin∂ komedija,
JAV) - 24 d. 15.05.
“Gomora” (kriminalin∂ drama, Italija) - 
24 d. 19.05, 21.35.

LAIKAS
“Ant bangos” (animacin∂ komedija, dub-
liuota lietuvißkai, JAV) - 26, 27 d. 11.
“ArtΔras ir minimukai” (animacinis f.,
dubliuotas lietuvißkai, JAV) - 24 d. 11. 26,
27 d. 13.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
24 d. 13, 17, 19. 25-30 d. 15, 17, 19. 1 d.
15, 17, 19, 21.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, 
Ispanija) - 25-30 d. 21.
“LengvabΔd∂ marti” (romantin∂ komedija,
D.Britanija) - 24 d. 15.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 24 d. 21.

PANEVÎÛYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 24 d. 21.15. 25-1 d. 11, 13.40,
16.20, 19, 21.45 (11 ir 13.40 val. seansai
vyks 26-27 d.).
“Julie ir Julia” (biografin∂ drama, JAV) -
25 d. 18.45 (COSMO VIP seansas).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 24 d. 15.10, 17.15, 19.20,
21.30. 25-1 d. 10.30, 12.30, 14.30, 16.40
(10.30, 12.30, 14.30 val. seansai vyks 26-
27 d.).
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 24 d. 15.40. 
25-1 d. 10.45, 13, 15.15 (10.45 ir 13 val.
seansai vyks 26-27 d.).
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 24 d. 18. 25-1 d. 17.30,
20.45.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 24 d. 16.30, 18.40. 26-1 d. 18.45.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV) - 24 d. 21. 25-1 d. 21.15.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
25 d. 18.30 val. - DΩ.VerdΩio “Traviata”. 
3 d. opera ital¨ k. Dir. R.Íervenikas.
26 d. 18.30 val. - H.Lovenskjoldo “Silfi-
d∂”. 2 v. baletas. Dir. M.Staßkus.
29 d. 18 val. - R.Portman “MaΩasis prin-
cas”. 2 v. opera vaikams lietuvi¨ k. Dir.
M.Pitr∂nas.
30 d. 18.30 val. - P.Çaikovskio “Gulbi¨
eΩeras”. 2 v. baletas. Dir. R.Íervenikas.
1 d. - Ch.V.Gluko “Orf∂jas ir Euridik∂”. 
2 d. opera ital¨ k. Dir. M.Staßkus.

Nacionalinis dramos teatras
DidΩioji sal∂

25 d. 18 val. - B.Dauguvieçio “Ûaldoky-
n∂”. ReΩ. K.Kymantait∂. Spektaklis skiria-
mas Kazimieros Kymantait∂s 100-meçiui
ir Adolfo Veçerskio 60-meçiui.
26 d. 18 val. - R.KΔnejaus “Meil∂ pagal
grafikå”. ReΩ. A.Veçerskis.
27 d. 12 val. - J.Dautarto “Pelen∂”. ReΩ.
J.Dautartas.
27 d. 18 val. - “Dienos ir dainos” (dainos
spektaklis, skirtas Edith Piaf). ReΩ.
R.MorkΔnas.
30 d. 18 val. - T.Bernhardo “Pasaulio ge-
rintojas”. ReΩ. V.Masalskis.

MaΩoji sal∂
26 d. 16 val. - “Poet∂” (monospektaklis
Salom∂jos N∂ries poezijos ir dienoraßçi¨
motyvais). ReΩ. R.Garuolyt∂.
27 d. 16 val. - “Íilkas” (pagal A.Barico
romanå). ReΩ. Birut∂ Mar.
29 d. 18 val. - I.Vilkvisto “Helverio nak-
tis”. ReΩ. J.Vaitkus.

Vilniaus maΩasis teatras
24 d. 18.30 val. - A.Çechovo “Trys sese-
rys”. ReΩ. R.Tuminas.
25, 26 d. 18.30 val. - M.Ivaßkeviçiaus “Ma-
dagaskaras”. ReΩ. R.Tuminas, A.Dapßys.
27 d. 18.30 val. - B.Klarko “Palaukit, kie-
no çia gyvenimas?” ReΩ. J.Vaitkus.
29 d. 18.30 val. - T.Maknalio “Meistrißkumo
pamoka (Maria Callas)”. ReΩ. G.Padegimas.
30 d. 18.30 val. - B.Srbljanoviç “Íeimyni-
n∂s istorijos”. ReΩ. R.Tuminas.

Valstybinis jaunimo teatras
DidΩioji sal∂

25 d. 18 val. - I.Menchelio “Kapini¨ klu-
bas”. ReΩ. A.Lat∂nas.
29, 30 d. 18 val. - E.Skarpetos “Vargßai.
Aristokratai”. ReΩ. P.E.Landi.
1 d. 18 val. - P.VaiçiΔno “Patriotai”. ReΩ.
J.Vaitkus.

Sal∂ 99
26, 27 d. 12 val. - V.V.Landsbergio “Ar-
klio Dominyko meil∂”. ReΩ. A.VidΩiΔnas.

Rus¨ dramos teatras
24 d. 19 val. - Nacionalin∂s programos
“Vilnius - Europos kultΔros sostin∂ 2009”
projektas “Europos dΩiazas” (VßÈ “Vil-
niaus dΩiazo klubas”).
25 d. 19 val. - R.KΔn∂jaus “Nr.13”. ReΩ.
E.Muraßovas.
26 d. 18 val. - G.Nagorno “Life-Life”.
ReΩ. J.Popovas.
27 d. 19 val. - Gastrol∂s iß Rusijos. “Íuns
ßirdis” (VßÈ “Laudis”). Pagal M.Bulgakovo
apysakå. ReΩ. V.Zolotuchinas.
29 d. 19 val. - L.Tolstojaus “Ana Kareni-
na”. ReΩ. E.Mitnickis (Kijevas).
30 d. 19 val. - Premjera! G.Gorino “Juok-
darys Balakirevas”. ReΩ. A.Lat∂nas.

Vilniaus teatras “L∂l∂”
DidΩioji sal∂

24 d. 18 val. - Monospektaklis “GeleΩis ir
sidabras”. Inscenizacijos autorius ir reΩ.
R.Kazlas, dail. N.Kerßulyt∂.
26 d. 12 val. - S.Siudikos “Princes∂ ir
kiauliaganys”. ReΩ. A.Mikutis, dail. N.Ker-
ßulyt∂, komp. O.Ditkovskis.
27 d.12 val. - S.Siudikos “Trys parßiu-
kai”. ReΩ. A.Mikutis, dail. A.BagoçiΔnait∂,
komp. O.Ditkovskis.

MaΩoji sal∂
26 d.14 val. - N.IndriΔnait∂s “Muzikin∂
d∂Ωut∂”. Pagal V.Odojevskio pasakå
“Miestelis tabokin∂je”. ReΩ. ir dail. J.Sku-
ratova, komp. I.Jankaitis.
27 d. 14 val. - “Pelen∂”. Pjes∂s autor∂ ir
reΩ. N.IndriΔnait∂, dail. R.DrieΩis, komp.
L.Rimßa.

”Domino” teatras
29 d. 19 val. - “Vilnius - Dakaras”. ReΩ.
K.Smoriginas.
30 d. 19 val. - “Arabißka naktis”. ReΩ.
C.GrauΩinis.

Men¨ spaustuv∂
24 d. 19 val. Juodojoje sal∂je - Satyrin∂
agitacija “Sparnuotasis Matas” pagal
K.Binkio kΔrybå. ReΩ. A.Giniotis.
26 d. 12 val. Kißenin∂je sal∂je -
“DiViDukas”. ReΩ. I.StundΩyt∂.
26 d. 19 val. Kißenin∂je sal∂je - Justas
Tertelis. PRA vieno aktoriaus vienos da-
lies prasid∂jimas. ReΩ. A.Giniotis.
27 d. 19 val. Kißenin∂je sal∂je - Juditos
Urnikyt∂s monospektaklis “Ißlaisvinti Ûa-
nå”. ReΩ. I.StundΩyt∂.

OKT/Vilniaus miesto teatras
24 d. 19 val. Repeticij¨ sal∂je (Aßmenos g.8)
- Premjera! “Publika”. ReΩ. O.Generalova.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
25 d. 18 val. Ilgojoje sal∂je - T.de Fombe-
le “Ívyturys”. ReΩ. G.Varnas.
25, 26, 27 d. 19 val. MaΩojoje scenoje -
Premjera! D.Daniso “Paskutin∂ Diuranu
daina”. ReΩ. A.Jankeviçius.
26 d. 15 val. Tavernos sal∂je - J.Smuulo
“Sveçiuose pas pulkininko naßl´”. ReΩ.
D.Juronyt∂.

Kauno kamerinis teatras
24 d. 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingo
“Karßtas ßokoladas”. ReΩ. S.Rubinovas.
25, 27 d. 18 val. - F.Rabl∂ “Gargantiua ir
Pantagriuelis”. ReΩ. S.Rubinovas.
26 d. 18 val. - L.S.Cunninghamo “Merg-
vakaris”. ReΩ. A.Rubinovas.
30 d. 18 val. - DΩ.K.DΩeromo “Trise valti-
mi (neskaitant ßuns)”. ReΩ. S.Rubinovas.
1 d. 20.30 val. - Sveçiuose 19-asis tarp-
tautinis modernaus ßokio festivalis. Ju-
desio drama “Belaukiant dviej¨”. Teatras
“Dramo” (Venesuela). Choreografija
M.Issa.

Kauno maΩasis teatras
26 d. 18 val. - “Katyt∂ P.” - spektaklis su-
augusiems. Pagal E.Ensler pjes´ “Vagi-
nos monologai”. ReΩ. V.Balsys.
27 d. 12 val. - A.Dilyt∂s “Seneliuko pasa-
kos”. ReΩ. A.BaniΔnas.
29 d. 19 val. - “Mok∂k - duosiu”. Spek-
taklis-pokßtas. Pagal G.GugeviçiΔt∂s pje-
s´ “Labas gyvenimas”. ReΩ. V.Balsys.

Teatro klubas
24 d. 19 val. “In Tilsit” (Vytauto pr.32) -
BrendΩio trims!”
1 d.  19 val. “In Tilsit” (Vytauto pr.32) -
“Meil∂ ParyΩiuje”.

ÍIAULIAI

Íiauli¨ dramos teatras
25 d. 18 val. - E.Rostando “Sirano de
BerΩerakas”. ReΩ. A.PociΔnas.
26 d. 18 val. - J.Fos∂ “Vienå vasaros die-
nå”. ReΩ. A.VidΩiΔnas.
27 d. 12 val. - V.Ludvigo “Bela, Bosas ir
Bulis”. ReΩ. A.Gluskinas.
27 d. 18 val. - A.Strindbergo “Velykos”.
ReΩ. G.Padegimas.
30 d. 18 val. - Skaitymo skatinimo pro-
jekto “Gyvasis Ωodis” III literatΔrinis vaka-
ras “Laim∂ nutek∂jo”. Ûemait∂s “Topylis”
ir laißkai K.Petrauskui; R.Íerelyt∂s nove-
li¨ fragmentai. ReΩ. R.SteponaviçiΔt∂.
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Prognoz∂ savaitei
2009 09 24 - 10 01

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Darbo savait∂s pabaiga
palanki mokytis, keliauti, bendrauti.
Savaitgal^ ir pirmadien^ atitolkite
nuo reikal¨, nespr´skite paini¨ pro-
blem¨. Antradienis, treçiadienis tin-
ka reklamai, tarpininkauti, siekti
karjeros.

JAUTIS. Darbo savait∂s pabaigoje ne-
rizikuokite pinigais, apdairiai ben-
draukite su uΩsienieçiais. Savaitgalis
ir pirmadienis tinka ißkylauti, pl∂sti
akirat^, bendrauti. Antradien^, treçia-
dien^ venkite kategorißk¨ sprendim¨,
bΔkite lankstesni.

DVYNIAI. Darbo savait∂s pabaiga ne-
tinka juridiniams reikalams, nereik∂t¨
aßtrinti santyki¨ su partneriu, veltis ^
karßtus debatus. Savaitgal^ ir pirma-
dien^ nerizikuokite pinigais. Antradie-
n^, treçiadien^ galima ißbandyti laim´
loterijose, pl∂sti akirat^.

VÎÛYS. Darbo savait∂s pabaigoje
patausokite sveikatå, venkite kon-
flikt¨. Savaitgal^ ir pirmadien^ bΔkite
atidesni partnerio poreikiams. Ant-
radien^, treçiadien^ nerizikuokite pi-
nigais.

LIÔTAS. Darbo savait∂s pabaiga
palanki meilei, kΔrybai, pramogauti
su vaikais. Savaitgal^ ir pirmadien^
patausokite sveikatå. Antradien^,
treçiadien^ nesiaißkinkite santyki¨
su partneriu, nespr´skite juridini¨
problem¨.

MERGELÎ. Darbo savait∂s pabaigo-
je daugiau d∂mesio skirkite ßeimai.
Savaitgalis ir pirmadienis tinka mei-
lei, kΔrybai, aktyviam poilsiui su
vaikais. Antradien^, treçiadien^ ne-
skub∂kite, nesinervinkite, tausokite
sveikatå.

SVARSTYKLÎS. Darbo savait∂s pa-
baiga tinka mokytis, bendrauti,
vykti ^ komandiruotes, lankyti gimi-
nes. Savaitgal^ ir pirmadien^ dau-
giau d∂mesio skirkite ßeimai. Ant-
radien^, treçiadien^ galima ißbandy-
ti fortΔnå loterijose, skirti pasima-
tymus.

SKORPIONAS. Darbo savait∂s pabai-
goje bΔkite praktißkesni. Savaitgalis ir
pirmadienis tinka ißkylauti, susitikti
su draugais, gimin∂mis. Antradien^,
treçiadien^ daugiau d∂mesio skirkite
ßeimai.

ÍAULYS. Darbo savait∂s pabaiga tin-
ka aktyviai veikti, siekti tiksl¨. Savait-
gal^ ir pirmadien^ neißlaidaukite, bΔki-
te praktißkesni. Antradien^, treçiadien^
galima ißbandyti laim´ loterijose,
siekti Ωini¨.

OÛIARAGIS. Darbo savait∂s pabai-
goje neprovokuokite konfliktini¨ 
situacij¨, nesivelkite ^ intrigas. Sa-
vaitgalis ir pirmadienis - aktyvios
dienos. Antradien^, treçiadien^ ap-
dairiau elkit∂s su pinigais.

VANDENIS. Darbo savait∂s 
pabaiga tinka bendrauti, bΔti 
vießumoje, reklamai. Savaitgal^ 
ir pirmadien^ nuo reikal¨ atitol-
kite, maΩiau bendraukite. Antra-
dienis, treçiadienis - aktyvios 
dienos, galima ißbandyti laim´ 
loterijoje.

ÛUVYS. Darbo savait∂s pabaigoje 
bΔkite diplomatißkesni tarnyboje. 
Savaitgalis ir pirmadienis tinka 
reklamai, bendrauti, bΔti vießumoje.
Antradien^, treçiadien^ nesivelkite 
^ ginçus, venkite konfliktini¨ 
situacij¨.

Teisingai ißsprend´ kryΩiaΩod^ galite laim∂ti 
Druskinink¨ vandens parko dovan¨ kuponå

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki rugs∂jo 29 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390.
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂toja - Sandra Vilçinskait∂ iß Kupißkio. 
Jai 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: Telyçia. Ufa. Psi. Arbata. Rida. Aklai. Ôkas. Kiças. Ißauga. 

Astas. Star. Atilsis. Rika. Asalnai. Italikai. Apimtis. Saiga.
Horizontaliai: Balalaika. Tarantas. Beluçi. Atis. AP. Aßarikaulis. TriΔsas. LAL. Ima. 

Çiulpai. Utis. Nokti. Dranga. Ida. AIG. Azalija. “Asus”. Ibisa.
PaΩym∂tuose langeliuose: LAUKIMAS.
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38 Įdomu  

Brangiausias

Londono mados savait je de-
monstruojamas brangiausias pasau-
lyje alkoholio butelis. Pranc ziško 
avie i  likerio “Chambord” butelis 
puoštas deimantais, perlais ir auksu. 
Jo vert  - 1,4 mln. eur .

Kinija kurs parką 
iš šokolado

Kinijos sostin je Pekine ku-
riamas parkas, kur viskas bus iš 
šokolado, rašo “China Daily”. Šis 
parkas netrukus bus rengtas ža-
liojoje zonoje šalia pagrindinio 
2008 m. Pekino olimpini  žaidy-
ni  stadiono.

Parke bus galima išvysti šo-
koladini  1,8 m aukš io kari  fi-
g r , Min  dinastijos vaz  šoko-
ladini  kopij  ir kitoki  istorini
kin žymybi  iš šokolado.

Lankytojai gal s ne tik pasi-
g r ti saldžiaisiais eksponatais, 
bet ir paragauti j . Parke bus 
rengti penki paviljonai, kur pla-

nuojama eksponuoti šokoladin
Didži j  kin  sien  ir tapybos k -
rinius “shan shui” (kaln  ir van-
dens) stiliumi. Ir kalnai, ir vanduo 
ia, žinoma, taip pat bus šokola-

diniai. “J s net negalite sivaiz-
duoti, koki  keist  dalyk  laukia 
j s  šioje šokoladin je stebukl
šalyje”, - sako parko reng jai.

Parke gal s apsilankyti 10-20 
t kst. žmoni  per dien , daugiau-
sia ia laukiama vaik . Šia šoko-
ladine kin  pramoga jau susido-
m jo kai kurios Belgijos, Šveica-
rijos ir Italijos kompanijos.

EPA-Eltos nuotr.



“Laisvalaikio” forumas

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

Picerijoje “Olialia”
Picerijoje “Mambopizza”
Grožio centre “East Island”
Teatruose, kino teatruose
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 Jurga BALTRUKONYT ,
žurnalo “Panel ” redaktor

Prie “Laisvalaikio” kortel s prisiriši, 
- kai ji yra pinigin je, j  dažniau ir panau-
doji, kai n ra, supranti, kad kažkas negerai. 
Neseniai kortel  buvau pametusi. Savait
ieškojau, ir kai pagaliau radau, buvo labai 
džiugu. Netur dama jos labai nervinausi, 
nes negal jau panaudoti picerijoje “Olialia”, 
kur labai dažnai drauge su kolegomis pie-
taujame. Ten labai skanios salotos ir blyne-
liai su varške, braški  padažu. Nuolaidomis 
naudojuosi ir picerijoje “Mambopizza”. Su 
kortele man pigiau atsi jo masažo paslau-
gos salone “Eeast Island”. Ji - naudingas 
daiktas perkant teatro, kino bilietus.

Aurimas JUODIŠKIS, 
vizažistas

“Laisvalaikio” kortel  gerai tur ti kino 
teatruose. Beje, ten lankytis laiko turiu tik 
rytais. 11 val. eiti  kin  prieš darbus “pats 
gazas”. K  ži r ti, smarkiai planuoti neiš-
eina, tad filmus renkuosi labai spontaniš-
kai. Paskutinis, kur  ma iau, buvo “Negar-
bingi šunsnukiai”. Esu labai užsi m s, tad 
valgau ten, kas yra greta, - dažniausiai pi-
cerijoje “Mambopizza” ar restorane “To-
kyo”, - abiejuose galioja “Laisvalaikio” 
nuolaidos. Kortel  tur ti gerai, kai prirei-
kia kok  drabuž  išvalyti “Jogl je”. Esu j
skolin s draugams, pirkusiems “Swatch” 
laikrodži  ir kitoki  prašmatni  dalyk .

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

Kino teatruose
Picerijoje “Mambopizza”
Restorane “Tokyo”
Švarumo centre “Jogl ”Vyginto Skaraičio nuotr. Redakcijos archyvo nuotr.
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Po Ožiaragio ženklu gimusi 20-metė vilnietė Monika Sesickaitė sako, kad jos arkliukas - flirtas. 
Mergina juokiasi, kad šioje srityje ji tokia pat profesionalė, kaip Jurgis Kairys ore.

Raimundo Adžgausko nuotr.

KORUPCIJA. Prie Ukrai-
nos sveikatos apsaugos 
ministerijos pristatyta 
Ukrainos dizainerio Olek-
sio Zalevskio kolekcija, 
kuria siekiama išjuokti 
ministerijoje klestinčią 
korupciją.

MANIKIŪRAS. Manikiūras ga-
li būti ir toks - Čekijos sostinėje 
Prahoje vyksta grožio paroda.

EPA-Eltos nuotr.

SKRYBĖLĖS. Londono mados savaitė-
je naują kolekciją pristatęs dizaineris 
Kinderas Aguginis (Kinder Aggugini) 
moteriai siūlo įspūdingus galvos ap-
dangalus.

MAUDYNĖS. Ritualinės indų 
maudynės Gango upėje.


