
Ji kuria tai, kas arčiausiai kūno, 
kas seksualu ir kam nemažai 
moterų negaili pinigų. Apati-
nio trikotažo dizainerė JURGITA 
STAKAUSKAITĖ (29) specifinio 
amato mokėsi dar prieš de-
šimtmetį įsidarbinusi viename 
siuvimo fabrike apatinio triko-
tažo konstruktore. Pasigedusi 
kūrybinės laisvės ji pati ėmė 
kurti nėriniuotus, kaspinais ir 
raukinukais puoštus apatinius 
moterims. Šių grožybių galite 
išvysti atsivertę 2007 m. “Va-
karo žinių” kalendorių. Šian-
dien Jurgitos klientės - ne tik 
moterys, bet ir vyrai.

Laima KARALIŪTĖ

- Kod l Lietuvoje esi vienin-
tel , kurianti autorin  apatin
trikotaž ?

- Gal tod l, kad jam kurti reikia 
daug kruopštumo ir g dži . Apati-
niai drabužiai siuvami iš elastini
audini , o su jais n ra lengva dirbti. 
Ypa  kai sukonstruoti turi milime-
tr  tikslumu. Pavyzdžiui, liemen lei 
pasi ti reikia naudoti skirtingas siu-
vimo mašinas, o papuošimai siuvami 
rankomis.

- Kiek pas tave kainuot  pa-
sisi ti apatinio trikotažo kom-
plekt  (kelnaites ir liemen l )?

- Nuo 200 iki 1000 lit . Kaina 
priklauso nuo medžiag , modelio 
sud tingumo.

- Brangiausiai parduotas ta-
vo gaminys?

- J  d viu pati. (Juokiasi.)

- Ar perki apatin  trikotaž
parduotuv se?

- Taip. Man patinka “Victoria 
Secret”, “La Perla” gaminiai.

- Kaip apib dintum savo ku-
riamo trikotažo stilistik ?

- Iš pradži  buvau pamišusi d l
raukinuk , kaspin li  ir buvau labai 
laiminga. Dabar kiekviena mano ko-
lekcija vis sant resn , funkcionales-
n . Savo stili  pavadin iau modernia 
klasika.

- M gstamos spalvos?
- Turtingos - giliai m lyna, šam-

pano, juoda, sodriai avietin .

- Ar apatinio trikotažo mada 
tokia pat dinamiška, kaip ir kit
drabuži ?

- Tikrai ne, nors kiekvienais 
metais k r jai pateikia bent po 
vien  naujov . Pavyzdžiui, dabar 
ant bangos - apatinis trikotažas, 
kur  galima d v ti ir kaip viršuti-
n . Š  sezon  gr žta apatinukai, 
kuri  n riniai žaismingai kyšo iš 
po sijono ar suknel s. Jie net ne-
šiojami po švarkeliu vietoj palai-
din s. Gars s dizaineriai korsetus 
si lo d v ti ant sukneli  arba prie 
kelni .

- Kiek moteriai reikia apati-
nio trikotažo komplekt ?

- ia kaip ir su meile. Jos ir ap-
atinio trikotažo moteriai niekada ne-
bus per daug. (Juokiasi.) O jei rim-
tai, tai drabužis, kuris greitai susi-
d vi d l dažno skalbimo.

- Ar galima spr sti pagal mo-
ter  iš to, kok  apatin  trikotaž
ji renkasi?

- Galima. Seksualius apatinius 
renkasi moterys, kurios nori to-
kios b ti. Sportinio stiliaus triko-
taž  m gsta praktiškos, veiklios 
moterys.

- Kokio trikotažo dažniausiai 
nori tavo klient s?

- Vienareikšmiškai seksua-
laus. Pasteb jau, kad jaunoji kar-
ta labai dr si, savimi pasitikinti. 
Man smagu bendrauti su tokiomis 
moterimis.

- Koks užsakymas tave la-
biausiai nustebino?

- Tai buvo vyro užsakymas. Jis 
pageidavo apatini  kelnai i  su 
siuvais kiekvienai organo daliai. 

Reik jo si ti iš smulki  medžiagos 
detali .

- Jei kurtum vyrišk  apati-
nio trikotažo kolekcij , kokia ji 
b t ?

- Linksma ir labai spalvinga.

- Kokias pagrindines klaidas 
daro moterys rinkdamosi apati-
nius drabužius?

- Dažniausia klaida - netinka-
mas dydis. Per mažos arba per di-
del s apimties liemen l  gali su-
gadinti viršutini  drabuži  vaizd .
Jau nekalbu apie nepatogum . Bai-
siai atrodo nešvarios arba nusid -
v jusios liemen l s petneš l s, 
kurias mato aplinkiniai. Negražu, 
kai iš kelni  išlenda apatin s kel-
nait s su virvele. Apskritai šio mo-
delio kelnaites patar iau d v ti tik 
tada, kai nori, kad neb t  matyti 
kelnai i  kont ro po aptemptais 
drabužiais. Be to, daugumai vyr
jos net nepatinka.

- Min jai, kad vyrai dažniau-
siai kreipiasi nor dami dovanos 
savo mylimajai. Kokie j  pagei-
davimai?

- Kuo mažiau kiet  detali  ir kuo 
daugiau perregimo audinio. Pagrin-
din s spalvos - juoda, raudona ir bal-
ta. Pasteb jau, kad daugumai vyr
nepatinka k no atspalviai.

- Ar moteris tur t  derinti 
apatini  spalv  prie savo odos 
spalvos?

- Žinoma. Pavyzdžiui, baltaodei 
moteriai nepatar iau rinktis paste-
lini  ton . J  papuošt  skani avie i
spalva. Na, o tamsiaodei labiausiai 
tiks baltos spalvos trikotažas.

- Ar kuri maudymosi kostiu-
m lius?

- Taip. Ypa  ši  vasar  tur jau
daug užsakym . Pasteb jau, kad 
rinkdamosi maudymosi kostium l
m s  moterys labai praktiškos. Jos 
nori su juo ir maudytis, ir degintis, 
ir  basein  vaikš ioti.

- Kokia moteris tave kvepia
k rybai?

- Savimi pasitikinti, žinanti sa-
vo vert , o jos akyse gali skaityti 
dram .
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Jurgita: “Apatinio trikotažo, 
kaip ir meilės, nebus per daug”

“Ant bangos - 
apatinis trikotažas, 
kurį galima dėvėti 

ir kaip viršutinį”

Jurgita Stakauskaitė pataria apatinius 
derinti ir prie odos spalvos

Mykolo Ambrazo nuotr.



Vasaros atostogas paaukoj s
darbams (filmavosi TV seriale 
“Emilija”) Ram nas Cic nas jau 
numet  10 kilogram . “Kaip atro-
dau, taip ir jau iuosi. Tiesiog len-
gviau ir geriau”, - sako aktorius, 
neapsiriboj s dešim ia numest
kilogram . Jau beveik m nes  jis 
kiekvien  dien  šokin ja per šok-
dyn . Kartais tai daro ir per per-
traukas tarp filmavim . Ram nas
per dien  yra užsibr ž s per šok-
dyn  peršokti 800 kart . Akto-
riaus pastangas ir rezultatus TV3 
ži rovai gali vertinti ži r dami 
daugiaserijinio filmo “Emilija” se-
rijas ir tre iadienio linksm  laid
“Dar paži r sim...”

Vis dar aktyviai koncertuojantis 
dainų autorius ir atlikėjas Mino 
sako, kad pastaruoju metu ypač 
išpopuliarėjo itališko stiliaus ir 
muzikos programos. Gebėjimas 
atrasti išskirtinę rinkos dalį jam 
yra vienas iš sėkmės garantų iš-
silaikyti mažoje ir konkurencin-
goje Lietuvos pramogų pasaulio 
rinkoje.

“Kai Lietuva taip skaudžiai kirto 
mokes i  kardu ir stipriai išbalansavo 
arba kitus tiesiog ištryn  iš k r j  ir 
atlik j , koks nors išskirtinis bruožas 
dainininkui tapo tuo išsigelb jimo
šiaudu. O man tai buvo ital  kalbos 
mok jimas, ital  autori  bei dain  ži-
nojimas ir geb jimas Lietuvos publi-
kai pristatyti programas itališkai”, - 
džiaugiasi Mino. Dažnai itališkuoju 
lietuviu vadinamas atlik jas sako, kad 
turb t nebuvo n  vieno koncerto, ku-
riame jis nesudainuot  bent keleto 
eilu i  itališkai. O rengdamas savo 
programas ar rinkdamas dainas nau-
jai kompaktinei plokštelei, Mino vi-
sada suranda kelet  gerai žinom  ita-
lišk  šlageri , parašo lietuvišk  teks-
t  ir prikelia dain  naujam gyvenimui 
jau lietuviškoje scenoje. “Gitaros”, 
“Felicita”, “Gloria” ar “Vivo perlei” 
tapo dainininko vizitine kortele ir s -
km s garantu. “Žinoma, reikia kurti 
autorines dainas ir j  visose mano 
programose b na dauguma, ta iau iš 
savo klausytoj  auditorijos jau iu di-
del  simpatij  ital  kompozitori  k -
riniams. Ir visai nesvarbu, ar dainuo-
ju itališkai, ar lietuviškai, galiu dr siai 
tvirtinti, kad pa ios geidžiamiausios 
dainos mano koncertuose - itališko 
stiliaus”, - tvirtina Mino.

Š  sezon  jau iama ypatinga ita-
liškumo paklausa koncert  ar šven-
i  rinkoje. Po keleto savai i  Šiau-

liuose vyks didelis koncertas, kuria-
me keletas žymiausi  Lietuvos at-
lik j  dainuos geriausias užsienio 
žvaigždži  dainas originalo kalba. 
Koncertuos jame ir “lietuviškasis 
italas” Mino. “Bus sunku, nes rei-
k s vis  program  dainuoti itališkai 
ir perteikti ne vieno, o viso b rio
ital  atlik j  dainas. Ir dainavimo 
manier , ir šok j  choreografijas 
reikia paruošti skirtingai, nes ir dai-
nos skirtingos.

Netrukus prasid s ir Mino kon-
certinis turas po Lietuv  su naujo-
mis bei populiariausiomis jo daino-
mis. Šis turas taip pat tur s itališko 
prieskonio, nes vadinsis kaip ir vie-
na jo daina “Mamma Italia”.

Parengta pagal 
“Laisvalaikio”, TV3 inf.

Mino 
sėkmės garantas - italų kalba

Mykolo Ambrazo nuotr.

Kaip R.Cicėnas atsikrato nereikalingų kilogramų
Ramūnas Cicėnas 

šokdynę į rankas ima 
ir per pertraukas 

tarp filmavimų 
TV3 archyvo nuotr.
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Daug gėlių, sveikinimų, muzi-
kos ir margaspalvių suknelių - 
taip savo 40 metų jubiliejų sce-
noje atšventė dainininkė Irena 
Starošaitė. Praeitą savaitę mo-
ters draugai ir gerbėjai rinkosi 
į sostinės “Balsas.lt” koncertų 
salę. Šventinį renginį dainomis 
pagerbė: Ovidijus Vyšniauskas, 
Česlovas Gabalis, Birutė Dam-
brauskaitė, Inga Valinskienė, 
Karina Krysko, grupė “Pikaso”, 
“El Fuego” ir kiti. Staigmena, 
pravirkdžiusi Ireną, - netikėtas 
jos vyro Žilvino Žvagulio ir jų 
sūnaus Vakario nusileidimas į 
sceną ant lyno, tiesiai prie jubi-
liatės kojų. Beje, tą pačią dieną 
dešimtąjį gimtadienį šventė ir 
Vakaris. Jam į sceną buvo įvež-
tas dviratis, kurį padovanojo 
artimas šeimos draugas Arūnas 
Valinskas. Paklaustas, kodėl 
jis nenorėjo į sceną nusileisti 
iš palubės, Seimo narys buvo 
šmaikštus: “Prieš kelias savai-
tes mane jau nuleido Seime”.

Laimos KARALIŪTĖS ir 
Vyginto SKARAIČIO fotoreportažas

I.Starošaitei - 
staigmena iš palubės

Gyvenimo ir scenos partneriai - 
Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis

Dainininkės Arinos 
šypsena fotografams

Su gėlėmis Irenai į koncertą 
atskubėjo Daiva Tamošiūnaitė 
- Budrė

Irenos ir Žilvino sūnui 
Vakariui - dviratis 

10-ojo gimtadienio 
proga iš Arūno 
Valinsko rankų

Netikėtas duetas - Karina 
Krysko ir Irena Starošaitė

Draugiškai nusiteikę 
atrodė prodiuseriai 

- Gintaras Bendžius ir 
Egmontas Bžeskas

Senokai viešumoje 
matytas Tomas Augulis ir

 jo puokštė jubiliatei

Gerų draugų 
Ovidijaus 
Vyšniausko ir 
Irenos bendra 
daina

Žilvinas Žvagulis visą vakarą 
spinduliavo gera nuotaika
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Bene gražiausiame lietuviška-
me kurorte Nidoje užsimezgu-
si Žanetos Buzaitės, buvusios 
dienraščio “Respublika” sekreto-
rės, ir projektų vadovo, Klaipė-
dos apskrities viršininko Arūno 
Burkšo sūnaus, Einaro Burkšo 
sąjunga buvo sutvirtinta kuršiš-
komis vestuvėmis. Prieš trejus 
metus susitikusi, prieš pusantrų 
metų dukrelės Urtės-Marijos 
susilaukusi pora vestuves at-
šventė Kuršių nerijoje. Kopo-
se atliktos Mažosios Lietuvos 
tuoktuvių ceremonijai būdingos 
apeigos. Jaunieji buvo aprengti 
tradiciniais krašto kostiumais, 
apeigos palydėtos folklorinio 
ansamblio “Giedružė” dainomis. 
Vėliau jaunieji palaiminti Nidos 
bažnyčioje. Šiuo metu jaunųjų 
Burkšų šeima išvykusi į poves-
tuvinę kelionę Kretos saloje.

“Laisvalaikio” inf.

Anksčiau jaunikis nuotakos atvykdavo valtimi - 
tokia buvo patogiausia ir pamarėnų dažniausiai 

naudojama susisiekimo priemonė
Asmeninio albumo nuotr. 

Žaneta ir Einaras Burkšai atšoko vestuves kuršiškai

Žiedai 
iškaitinami ugnimi

Apeigine juosta surištomis 
rankomis (buvimo kartu simbolis) 

jaunieji turėjo tris kartus apeiti 
apie aukurą; keturi jo stulpai 

simbolizuoja vandens, ugnies, 
žemės ir oro stichijas

Žanetos ir Einaro Burkšų jungtuves po atviru 

dangumi šventė ir jų dukrelė Urtė Marija

2 x 10 7

Aktorius
Vytautas
Rumšas
jaunesnysis

Aktorius
Leonardas

Pobedonoscevas

Mykolo Ambrazo nuotr.

Pareng  Laima KARALI T

1. Kod l verta b ti aktoriumi?
2. K  veiktum, jei neb tum aktorius?
3. K  dažniausiai veiki po spektaklio?
4. Ar sutiktum visiškai apsinuoginti 

d l vaidmens?
5. Sud tingiausias tavo vaidmuo?

6. Savyb s, kurias privalo tur ti aktorius?
7. Pas kok  kino režisieri  svajoji su-

kurti vaidmen ?
8. Trys m gstamiausi

aktoriai?
9. Svajoni  partner  meil s scenoje?

10. Kam perleistum 
seksualiausiojo etiket ?

Stasio Žumbio nuotr.

1. Nes galima išsimiegoti iki piet .
2. B iau baldžius.

3. Užsidedu ausinuk  ir einu namo.
4. Taip. Tik prieš tai pagul iau soliariume ir kelet

m nesi  praleis iau sporto klube.
5. Leono spektaklyje “Elitas”.

6. Gera atmintis, greita reakcija ir pasitik jimas savimi.
7. Tim  Burton  (Tim Burton).

8. Šonas Penas (Sean Penn), Danielis Dei Luisas (Daniel Day-Lewis), 
Edvardas Nortonas (Edward Norton).

9. Sofi Loren (Sophia Loren).
10. Vaidotui Baumilai.

1. Nes gali išlaikyti ger  form , atsikratyti kompleks , patirti sp dži .
2. B iau piligrimas arba archeologas.
3. Lekiu namo, pavalgau ir ilsiuosi.
4. Su mielu noru.

5. Vyro spektaklyje “Moteris sm lynuose”.
6. Dr sa, ž lumas, jautrumas ir geras skonis.
7. Nikit  Michalkov .

8. Šonas Penas (Sean Penn), Jevgenijus Mironovas, 
Benas Kingsl jus (Ben Kingsley).
9. arliz  Teron (Charlize Theron).
10. Niekam.
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MANGO kviečia Tave 

į karščiausią metų apsipirkimo vakarėlį 

Vakarėlio metu - išskirtinė 

20 proc. 
nuolaida* visoms MANGO prekėms.

Spalio 15 d. (ketvirtadienis) 
nuo 18.00 iki 21.00 val. 

parduotuvė MANGO, 
Gedimino pr. 22, Vilnius

makiažo studija bei dovanos!
MANGO staigmenos apsipirkusioms

Gyva DJ muzika
* Nuolaidos nesumuojamos, taip pat nuolaidos negalioja 
nukainotoms prekėms. Nuolaida negalioja gaminiams 
pažymėtiems žvaigždute (*), apskritimu (o) ir iš THINK UP kolekcijos

“Aprangos” grupės 
rinkodaros direktorė IRMA 
MARCINKIENĖ atsako į 
“Laisvalaikio” klausimus.

- Spalio 15 d. MANGO or-
ganizuoja išskirtin  vakar l ,
kur jis vyks ir kas laukia apsi-
lankiusi j ?

- Visoms apsilankiusioms 
MANGO parduotuv je Gedimino 
pr. nuo 18 iki 21 val. bus sutei-
kiama 20 proc. nuolaida pirkiniui. 
Be to, aktyviausi  pirk j  laukia 
MANGO ir L’OREAL staigme-
nos. O m s  MANGO parduotu-
v s kolektyvas ir vakar lio par-
tneriai L’OREAL ir 999 pasir -
pins, kad išeitum te ne tik su 
puikiu makiažu, bet ir su gera 
nuotaika.

- Papasakokite smulkiau 
apie t  ger  nuotaik ...

- Žinoma, pirmiausia tai vis
moter  džiaugsmas - apsipirkimas 
kartu su draug mis ir esant ge-
roms nuolaidoms. Atmosfer  pa-
gyvins grojanti tikro garso diskžo-
k j  muzika, vakar lio sve ius vai-
šinsime saldžiomis ar gaiviomis 
staigmenomis. Be to, m s  grožio 
partneris L’OREAL visoms norin-
ioms sukurs makiaž , patars, ko-

kias priemones rinktis, kad atro-
dytum te sp dinga. Taigi mada + 
grožis ir draugai = gera nuotaika. 
Smagu, kad  vakar l  at j  žmon s
neskuba tik apsipirk  namo, o mie-
lai bendrauja tarpusavyje, apži ri 
kolekcij  ir aptaria naujausias ma-
dos tendencijas. Gal  gale juk tai 
tikras moteriškas vakar lis.

- Koki  sve i  tikit s, ar tai 
MANGO pirk jai?

- Tai vis  pirma MANGO pre-
k s ženklo gerb jos, kuri  Lietu-
voje per 9 veiklos metus sub r -
me iš ties  labai daug. MANGO 
gerb jos yra ištikimos MANGO 
stiliui, o  vakar l  atsiveda drau-
ges, mamas ir net draugus. J s net 
ne sivaizduojate, kiek gali mylin-
tys vyrai praleisti laiko parduotu-
v je, kad mylima moteris pasi-
puošt  ir b t  laiminga. Tai džiu-
gina ir paneigia visus stereotipus.

- Koki  rengini  pasigenda-
te Lietuvoje?

- Šiuo metu Lietuvoje netr ks-
ta tikrai geros kokyb s, originali
spektakli , rengini  ir atlik j .
Galb t b t  dar smagiau, jei Lie-
tuvos neaplenkt  didžiosios pasau-
lin s žvaigžd s ir savo turuose vis 
dažniau traukt  Vilni . Esu ne 
kart  gird jusi, kad Vilniaus publi-
ka itin šilta.

Netyčia skirtingų žurnalų stilis-
tai viršelių modelius papuošia 
to paties modelio MANGO su-
knelėmis, kito žurnalo redaktorė 
keliuose numeriuose liaupsi-
na MANGO aksesuarus, o mes 
“netyčia” vis ką nors tinkamo 
iš MANGO pasikabiname į savo 
spintą. Faktas - vieną sparčiau-
siai pasaulyje augančių drabužių 
ir aksesuarų prekės ženklų MAN-
GO pamėgome... Apie MANGO 
įžymių reklaminių veidų pasirin-
kimą, klientų poreikius, drabužius 
vyrams ir apie staigmenas spalio 
15 d. GENUTĖ ŽALIENĖ kalbina 
MANGO centrinio ofiso Ispanijoje 
atstovę viešiesiems ryšiams su vi-
suomene NINONĄ VILĄ.

- Kada atidaryta MANGO 
pirmoji parduotuv  ir kiek j  yra 
šiandien?

- Pirm j  parduotuv  MANGO 
atidar  1984 m. Paseo de Gracijos 
gatv je Barselonoje. Po met  MAN-
GO m  pl stis. 1992 m. vyko pla-
nuotas 100-osios MANGO parduo-
tuv s atidarymas Ispanijoje. Atv -
rus duris dviem parduotuv ms Por-
tugalijoje, prasid jo pl tra  tarptau-
tin  rink . Šiuo metu MANGO turi 
1250 parduotuvi  devyniasdešimt 
trijose pasaulio šalyse.

- K  apr pia MANGO vei-
kla?

- Gaminio 
koncepcijos k rim , ga-

myb  ir drabuži  bei aksesuar ,
skirt  jaunatviškoms šiuolaikiš-
koms moterims, pardavim . MAN-
GO koncepcija kilo derinant geros 
kokyb s produkto k rim  su sie-
kimu išlaikyti savo neatsiejam
vaizd .

- Kas l m  aktor s Skarlet 
Johanson (Scarlett Johansson) 
pasirinkim  MANGO reklami-
niu veidu?

- MANGO pasirinko gražuol
aktor  kaip kompanijos vaizd  d l
jos nepaprastos asmenyb s, k ni-
jan ios rafinuotos, nepriklausomos 
ir kosmopolitiškos moters - tokios, 
koki  MANGO nori rengti - ideal .
Tai romi ir elegantiška moteris, ta-
iau ji m gsta smagiai praleisti laik

ir yra jaunatviška.
- Kaip kilo id ja MANGO 

kurti kolekcijas kartu su žymy-
b mis?

- Visos moterys, atstovavusios 
šiam prek s ženklui, yra seksualios, 
moteriškos, stiprios ir nepriklauso-
mos. S.Johanson yra vairiapus  ak-
tor , jai per savo profesin  karjer
teko atlikti daugyb  vaidmen , jos 
talent  pripažino autoritetingi reži-
sieriai, ja domisi,  j  žvelgia su pa-
garba daugyb  moter .

- Kokias išskirtum te pasau-
linio lygio žvaigždes, k rusias 
MANGO vaizd ?

- S.Johanson pakeit  aktor  Pe-
nelop  Krus (Penelope Cruz), kuri 
k r  ženklo vaizd  keturis pastaruo-
sius sezonus. Nuo pat pradžios 
MANGO reklamos kampanija rinko-
si garsius vardus. Skirtingu metu 
firmos vaizd  k r  modeliai: Mila 
Jovovi  (Milla Jovovich), Lizi Džeger 
(Lizzy Jagger), Karolina Kurkova, 
Naomi Kempbel (Naomi Campbell), 
Eva Herzigova, Ines Sastre, Klaudi-
ja Šifer (Claudia Shiffer), Kristi Tur-
lington (Christy Turlington) ir Diana 
Kruger (Diane Kruger).

- Kas MANGO išskiria iš kit
mados ženkl ?

- Patraukl s MANGO gaminiai, 
solidus vaizdis, susiformav s d l
nauj , šiuolaikišk  aukštos koky-
b s gamini , kurie si lomi prieina-

ma kaina. M s  koncepcija jungia 
m s  k ryb  ir naujausias mados 
kryptis. MANGO visuomet pasižy-
m jo, rengdamas šiuolaikines mo-
teris pagal naujausias tendencijas, 
aukštos kokyb s perkamais drabu-
žiais.

- MANGO parduotuv s išsi-
d s iusios visuose žemynuose. 
Apib dinkite vairi  šali  žmo-
ni  poreiki  skirtumus.

- Kompanijos s km  priklauso 
ne tik nuo verslo vadybos kokyb s,
bet ir nuo geb jimo prisitaikyti prie 
kiekvienos rinkos poreiki  laikantis 
MANGO koncepcijos. To pavyzdys 
- veikiantis speciali  kolekcij  dizai-
no skyrius, kuris atsakingas už skir-
ting  rink  ypatum  ir poreiki  at-
spind jim  kiekviename savo gami-
nyje. Aprengti šiuolaikin  moter
atsižvelgiant  jos kasdienius porei-
kius - tai formul , kuri  MANGO 
išanalizavo, perdirbo ir pritaik  kie-
kvienai skirtingai šaliai. Dizaino 
skyrius padalytas  keturis posky-
rius. Pavyzdžiui, šalto klimato ša-
lims kuriamos šiltesni  drabuži
speciali  dydži  kolekcijos. Azijos 
šali , šilt  krašt  ar arab  šali  ko-
lekcijos skiriasi - pastarosiose n ra
iškirp i , sijonai pailginti, nors lai-

Visame pasaulyje rengiami MANGO 

vakarėliai Vilniaus neaplenks
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komasi MANGO koncepcijos ir se-
kama naujausia mada.

- Kuria MANGO parduotuve 
labiausiai didžiuojat s?

- Parduotuv s, išsid s iusios po 
vis  pasaul , teikia galimyb  ekspo-
nuoti skirtingas kolekcijas ir geriau 
jas paskirstyti - jos visos mums 
svarbios. Kadangi vienas iš MAN-
GO tiksl  yra rengti viso pasaulio 
moteris, nauja parduotuv  mums 
teikia galimyb  padidinti pirk j
skai i  ir gyvendinti j  poreikius.

- Ar MANGO kuria vyrams 
ir vaikams?

- MANGO pristat  2008 m. pa-
vasario sezono savo nauj  kolekcij
vyrams - tai kasdienio miestietiško 
stiliaus kolekcija jauniems mad  se-
kantiems vyrams. HE by MANGO 
- tarsi komplimentas moteriškoms 
kolekcijoms, kurios yra MANGO 
pradžia ir pagrindas. Šis projektas 
veda MANGO prie naujos parduo-
tuv s (“multibrand store”) koncep-
cijos, kur b t  prekiaujama skirtin-
g  autori , skirting  stili , priklau-
san i  tai pa iai kompanijai, gami-
niais. Šiuo metu tokios vyr  apran-
gos nerasime kiekvienoje šalyje. Tai 
priklauso nuo parduotuv s galimy-
bi . Artimiausiu metu tikim s gy-
vendinti ši  koncepcij  daugelyje 
parduotuvi .

- Ko MANGO niekada nekur-
t ?

- MANGO tikslas - rengti šiuo-
laikišk  miestietiško stiliaus moter
pagal jos kasdienius poreikius, tai 
atsispindi MANGO linijose: kasdie-
n je, laisvalaikio, vakaro ir sporti-
n je. MANGO teikia laisv s kie-
kvienai moteriai priderinti pagrin-
dinius drabužius prie madingesni ,
kur r b vairov  leidžia moteriai 
rasti tinkam  apdar , atitinkan i
norim  stili .

- Kaip vyksta MANGO dizai-
neri  darbas?

- Dizaineri g džiai tobulinami 
keliaujant po pasaul , studijuojant 
naujas mados kryptis, lankantis ma-

dos renginiuose. Modeliuotojai pa-
sirenka audini  pavyzdžius tikrinti, 
daro eskizus, pritaikoma apdaila kie-
kvienam drabužiui, ži rima kokyb s
- taip pasirodo pirmieji kolekcijos 
pavyzdžiai.

- Kokie MANGO ateities pla-
nai?

- Vienas iš m s  tiksl  - atsto-
vauti kiekviename pasaulio mieste 
ir žinoti, kad mes gyvename didžiu-
l s konkurencijos s lygomis.

- Gird jau, “Mango” organi-
zuoja renginius. Ar tik išskirti-
n se šalyse jie vyksta?

- MANGO renginiai vyksta vi-
same pasaulyje. Neseniai vyko ma-
dos renginys Stambule. Ruošiam s
surengti nauj  mados šou Ispanijoje. 
Be to, nuolat vyksta renginiai MAN-
GO parduotuv se.

- Ko moterims tik tis spalio 
15 d. per MANGO rengin  Vil-
niuje?

- Mes nekantriai laukiame šio 
renginio. Visuomet malonu m s
parduotuv je sutikti pirk jus, atvy-
kusius susipažinti su naujausiomis 
rudens/žiemos kolekcijos tendenci-
jomis. Esame pasiruoš  atnaujinti 
savo koncepcij  - tai stilingumas, 
dovanos ir geras aptarnavimas.

“ Skarlet Johanson pakeitė 
aktorę Penelopę Krus, kuri 
kūrė ženklo įvaizdį keturis 
pastaruosius sezonus”

Ninona Vila

“ Azijos šalių, šiltų kraštų 
ar arabų šalių kolekcijos 
skiriasi - pastarosiose nėra 
iškirpčių, sijonai pailgin-
ti, nors laikomasi MANGO 
koncepcijos ir sekama 
naujausia mada”

Ninona Vila

Apsipirkimas, muzika, 

makiažas ir staigmenos su 

MANGO. Kur? Kada?

„Susidraugauti vien 
žodžių nepakanka“- 
arabų patarlę reikia 

patikslinti: susidraugauti 
komplimentų pakaks, bet 
draugauti be dovanėlių- 

niekaip!.

Ninona Vila

Irma Marcinkienė



Iš naujausių Paryžiaus mados savaitės kolekcijų EPA-Eltos nuotr.

Paryžiaus mados savaitėje garsiausi pasaulio dizaineriai pristatė savo naujausias kolekcijas. 
Ne vienas modelis tiktų tik drąsioms moterims - kolekcijose nevengta nuogo kūno.

Pasiūlymai drąsioms moterims
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Elena NIKONOVAITĖ
Huna (Naujojoje Zelandijoje susiforma-

vusi senovin  žini  sistema) pagr sti “Ma-
uri” masažai sveikatina žmog  ir fiziškai, 
ir emociškai. Hunai b dingas visuminis po-
ži ris  žmog , pabr žiantis k no ir emoci-
j , proto vienov . Per “Ma-uri” masažus 
specialiais judesiais ir muzika masažuotojas 
tarsi kalbina k n  prisiminti bei suvokti 
fizini  skausm  priežastis, kurias suk l
emocijos, susijusios su realiais gyvenimo 
vykiais. K nas atpalaiduojamas, jis prisi-
mena ir paleidžia kadaise užsiblokavusias 
neigiamas patirtis. Priklausomai nuo klien-
to b kl s, jo noro spr sti savo problemas 
ir masaž  skai iaus, “Ma-uri” padeda su-
gr žinti k n  pradin  sveik  b v .

Nuo klasikinio masažo “Ma-uri” ski-
riasi ir vizualiai - masažuotojas, apsijuos s
ritualine skara, skambant specialiai muzi-
kai, šoka apie klient . Semdamasis ener-
gijos iš šokio, jis veikia masažuojam j  ne-
nutr kstamais vidiniais dilbi  ir plaštak
judesiais, panaudodamas savo k no svor .
Sukuriama ritminga t km , kuri tarsi nu-
plauna ir atgaivina k n  ir siel , žmogus 
ima geriau susivokti savyje. “Ma-uri” ma-

sažai pasižymi ilgalaikiu terapiniu poveikiu 
- atgaunamos, atveriamos nat ralios gy-
vybin s, savigydos galios. Masažui naudo-
jamas šiltas aliejus, pabaigoje klientas ap-
klostomas šiltais rankšluos iais.

Klasikinis masažas kitaip

Jogos centre klasikinius masažus daro 
profesional  išsilavinim  turintys masažuo-
tojai Vilmut  ir Bogdanas. Ši  nuoširdžiai 
savo darbui atsidavusi  žmoni  pasaulis 
šiek tiek kitoks - jie silpnaregiai, tod l j
rankos - ypa  jautrios, o geb jimas liesti - 
itin išlavintas. Vilma ir Bogdanas atlieka 
klasikinius gydomuosius, refleksinius se-
gmentinius, anticeliulitinius ir atpalaiduoja-
muosius masažus.

Refleksiniai segmentiniai masažai tai-
komi vairioms ligoms ir traumoms gy-
dyti. Per šiuos masažus veikiamos prieš-
stuburin s nugaros sritys. Žinant, kokius 
organus dirgina tam tikras nugaros sme-
gen  segmentas ir kokiomis ligomis ser-
gant b na skausmingos kai kurios k no
paviršiaus vietos, masažuojant galima 
veikti vidaus organus.

Ajurvediniai masažai

Jogos centre išsirinksite iš vairiausi
klasikini  ir egzotišk  proced r . Prie 
pastar j  - ajurvediniai “Abjanga”, “Širo-
abjanga”, “Kerala”, antistresinis ir atpa-
laiduojamasis masažai, taip pat “Široda-
ros” proced ra. Šiuo metu “Narayana” 
vyksta akcija, ypa  palanki ajurvedini
masaž  gerb jams ar norintiems juos iš-
bandyti. Dabar kiekvienas, sigyjantis jo-
gos abonement , “Kerala” masažui gauna 
30 proc. nuolaid . Šis gilus raumen  ma-
sažas padeda pašalinti neigiam  per dien
susikaupusi  energij , tod l po masažo 
žmogus jau ia palengv jim  ir ramyb .

Daugiau informacijos www.yoga.lt

“Narayana” jogos centre - šokančių rankų masažai
Vilniuje, Žemaitės g.21, įsikūręs “Narayana” jogos centras rudens žvarbą kviečia 
išvaikyti žmogaus rankų šiluma - masažais. Naujiena jogos centre - išskirtinio 
poveikio ir grožio “Ma-uri” masažai, daromi pagal senąsias Naujosios Zelandijos 
maorių tradicijas, kai masažuotojas specialiais judesiais masažuoja klientą šok-
damas. Jogos centre taip pat siūlomi ajurvediniai ir klasikiniai masažai - pasta-
ruosius daro lytėjimo jautrumu išsiskiriantys silpnaregiai. Šiuo metu klasikiniams 
ir ajurvediniams masažams, renkantis visą jų kursą, taikoma 30 proc. nuolaida.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida jogos 
abonementams

“Ma-uri” masažai 
atliekami šokio ritmu
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“Narayana” jogos centre klasikinius 
gydomuosius masažus daro ypač 
jautrias rankas turintys silpnaregiai

Sauliaus Venckaus nuotr.
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Britas Polas Bonhomas (Paul 
Bonhomme) laimėjo 2009-ųjų 
“Red Bull Air Race” pasaulio čem-
pionatą sekmadienį paskutinėse 
sezono lenktynėse Barselonoje. 
800 tūkst. žiūrovų Viduržemio jū-
ros pakrantėje stebėjo nuožmią 
kovą iki paskutinių vingių ore tarp 
P.Bonhomo ir 2008-ųjų čempiono 
Haneso Archo (Hannes Arch).

P.Bonhomas liko antras 2007 ir 
2008 m., bet pagaliau iškovojo vis iš-
slystant  pirm j empiono titul . Bri-
tas puikiai susidorojo su tampa ir po 
triumfo Barselonoje užsitikrino per-
gal  surinkdamas 67 empionato s-
kaitos taškus. H.Archas liko antras su 
60 tašk , o naujokas iš Australijos Me-

tas Holas (Matt Hall) iškovojo tre i -
j  viet  - tai geriausias naujoko pasie-
kimas “Red Bull Air Race” istorijoje.

“Fantastika, a i , Barselona”, - 
ištar  P.Bonhomas po džiaugsmo 
š ksnio.

“Aš labai laimingas. Sunkiai dir-
bome, bet galiausiai pasiek me savo 
tiksl . Spaudimas buvo didžiulis, tik 
klausimas, kaip tinkamu metu pa-
vyksta su juo susidoroti. Pamaniau, 
kad reikia tiesiog spausti iš paskuti-
ni j , ir tai suveik ”, - džiaug si nau-
jasis empionas.

P.Bonhomas šiemet buvo pasto-
vumo sik nijimas, mat jis iškovojo 
tris pergales ir tris kartus liko antras, 
nors jo “Edge 540” l ktuvas didži j
sezono dal  nebuvo toks greitas kaip 
H.Archo. Šie du pilotai vis  sezon
buvo du pagrindiniai veik jai do-
miausioje kovoje d l empiono titulo 
per vis  penkeri  met  “Red Bull Air 

Race” lenktyni  istorij .
“Visus metus vyko tikrai nuož-

mi kova, - sutiko H.Archas. - Polas 
nieko neatidav  be kovos. Aš visada 
gerindavau grei iausius laikus ir 
spaudžiau j . Ir finale stengiausi iš 
paskutini j  - negali laim ti spaus-
damas stabdžio pedal . Paži r sime, 
kas bus kitais metais”.

2010 m. geriausi pasaulyje pilotai 
v l kovos lenktyn se danguje skris-
dami tarp oro vart . Šie vieno prope-
lerio l ktuvai, sveriantys 540 kg, rei-
kalauja itin preciziško valdymo, nes 
pasiekia 370 kilometr  per valand
greit , ir pilotai susiduria su 12 G per-
krovomis manevruodami vos keli me-
trai virš trasos. 12 G perkrovos reiš-
kia, kad piloto k no svoris t  akimirk
padid ja dvylika kart . Po toki  per-
krov  specialiai nesitrenirav  žmon s
gali likti luoši vis  gyvenim .

Pareng  Andrius LEKAVI IUS

P.Bonhomas laimi “Red Bull Air Race” 
čempionatą po trilerio Barselonoje

Lenktynių čempiono 
Polo Bonhomo 

triumfas
Organizatorių nuotr.

Tarptautinių “Red Bull” oro lenktynių varžybų paskutiniojo 
etapo pilotų pasirodymus stebėjo apie 800 tūkst. žiūrovų

Akimirkos iš “Red Bull” 
oro lenktynių



Virginija GRIGALIŪNIENĖ

Viešbu io “Kaunas” vadovams ir 
personalui ši  vasar  nebuvo kada 
galvoti apie poils . Mat laikinojoje 
sostin je vienas kit  keit  tarptauti-
niai sporto, kult ros ir meno rengi-
niai, o gaus s j  dalyviai užsienie iai 
pageidavo apsistoti jaukiame, puikiai 
rengtame, idealioje miesto vietoje 

- Laisv s al joje - sik rusiame vieš-
butyje “Kaunas”. “O dažniausi, nuo-
latiniai m s  sve iai - verslo klientai, 
atvykstantys  Kaun  iš vairi  pa-
saulio šali , - pasakoja rinkodaros 
vadov  Giedr ipkut . - Šiemet ap-
gyvendinome ir daug užsienie i  tu-
rist  grupi . Lank si amerikie iai,
japonai, vokie iai, pranc zai, italai. 
Vykstant Europos jaunimo lengvo-
sios atletikos bei U-16 krepšinio 
empionatams viešbut  buvo “oku-

pav s” užsienio jaunimas”.
Paklausta apie išskirtinius sve i

iš užsienio pageidavimus ar elgesio 
ypatumus, Giedr  pla iai nusišypso ir 
tikina, kad personalas d l savo klient
niekada netur jo joki  problem . O 
tam tikr  pageidavim  dažniau es  pa-

reiškia sporto pasaulio žvaigžd s. To-
kiais klientais viešbu io personalui 
reikia ypa  pasir pinti (prireikus su-
rasti apsaug , pailginti lovas, iki smul-
kmen  suderinti meniu ir pan.). Nors 
iš tikr j  visi atvykstantieji ia sutin-
kamai vienodai pagarbiai ir svetingai.

Savas sveikatingumo 
centras

“Sugr ž  viešbut  po temptos
dienos m s  sve iai gali šauniai at-
sipalaiduoti ne tik jaukiame resto-
rane “55”, bet ir erdviame šiuolai-
kiškai rengtame sveikatingumo 
centre, kuriame visada suras pakon-
sultuoti pasiruošus  kvalifikuot  fi-

tneso trener . Susikaupus  nuovarg
ir ni ri  rudenišk  nuotaik  stulbi-
namai greitai galima palikti saunoje 
ar baseine, o jei norisi dar ko nors 
ypatinga, laikas tikrai neprailgs ant 
paties viešbu io stogo rengtoje mi-
ni golfo aikštel je”, - viešbu io pra-
našumus vardija G. ipkut .

Viešbu io “Kaunas” darbuotojai 
nuolat mokomi. Šiaur s ministr  tary-
bos biuras Lietuvoje finansavo parda-
vim  vadov s G. ipkut s stažuot
Grenlandijoje ir Gotlando saloje (Šve-
dija). Restorano vadov  Gitana Škar-
nait  kelet  m nesi  praleido Vokieti-
joje, ten gilino restoran  verslo žinias, 
o gamybos vadov  Edita Kviedaraitie-
n  virtuv s paslap i  s m si Italijoje. 

Edita nuolat dalyvauja ir Lietuvoje ren-
giamuose restorano vadov  moky-
muose. Direktorius Šar nas Mereckas 
irgi dažnai vyksta vairius seminarus, 
konferencijas, ten gytas žinias s -
kmingai pritaiko savo versle.

D mesys tautin ms
vertyb ms

Viešbu io “Kaunas” direktorius 
Š.Mereckas - didelis teatro, tautin s
kult ros ir meno gerb jas, tad vieš-
butis jau seniai bendradarbiauja su 
didžiaisiais miesto teatrais, neatsi-
sako paremti mieste vykstan i  me-
no ir kult ros rengini . Direktorius 
ir pats noriai juose dalyvauja, prisi-
deda prie tautini  vertybi  puose-
l jimo. Viešbu io restorane “55” 
visada galima rasti ir išbandyti lie-
tuviams nuo sen  senov s paž sta-
mos naminuk s skon . Jau tradici-
niais tap  linksmi ir nuotaikingi sa-
man s vakarai, kuriuose, skambant 
liaudiškos muzikos ansamblio “Ai-
niai” atliekamiems k riniams, sve-
iai supažindinami su senoviniais 

muzikos instrumentais ir, be abejo, 
artimiau ima bendrauti vieni su ki-
tais. Tokiais originaliais vakar liais
Kauno moni  vadovai ypa  m gsta

pradžiuginti savo kolektyvus. Kul-
t rinius renginius “Kauno” viešbu-
io pokyli  sal je puikiai vertina ir 

dažnai juose dalyvaujantys ypatingai 
išlavinto skonio miesto teatralai.

Ta iau nemanykite, kad viešbu io 
vadovai stengiasi tik d l sve i . Drau-
giškam ir darbš iam “Kauno” darbuo-
toj  kolektyvui pramog  irgi netr ks-
ta. Šiemet jau šešt  kart  iš eil s buvo 
šven iama Sekretor s diena. Joje 
linksminosi verslo moni , su kuriomis 
viešbutis bendradarbiauja, sekretor s-
administrator s, koncertavo gausus 
geriausi  šalies atlik j  b rys.

Stalai linko nuo vaiši , kuriomis 
gal jo vaišintis kiekvienas norintis 
- lankytojams buvo iškepti didžiuliai 
šako iai,  centr  specialiai šiai 
šventei atvežta ekologiško Lietu-
vos kinink  pieno.

Pirk jams buvo suteikta galimy-
b  laim ti pirkini  centro “Savas” 
dovan  sertifikatus, didžiules šeimy-
nines “ ili” picas ir daugyb  kit
priz . Švent s lankytojai patys ma-
tavosi riteri  ir kendo kari  r bus, 
fotografavosi su šiais ne prastais 
eksponatais bei linksmai leido laik .
Daugelis parduotuvi , prisid damos 
prie šventin s nuotaikos, ši  dien
organizavo išties puikias akcijas. 
“Gimtadieniai pirkini  centre “Sa-
vas” - rimta tradicija. Kiekvienais 
metais spal  pirkini  centras “Savas” 
savo lankytojus nustebina triukšmin-
ga švente, pilna vaiši , smagi  pra-
mog , akcij  ir rengini ”, - pasakojo 
pirkini  centro “Savas” rinkodaros 
vadov  Aušra Lapinskien .

sik r s puikioje strate-
gin je vietoje, patogus ap-
sipirkti, aktyvus, jau penke-
ri metai “Savas” m gsta-
mas ir gerai vertinamas 
kaunie i . Nevarginantis, 
jaukus ir protingai supla-
nuotas, si lantis visko, ko 
reikia, jis puikiai tinka kas-
dieniams pirkiniams bei 
poreikiams patenkinti. si-
verž s  kaunie i  gyveni-
m  ir tap s savu, pirkini
centras “Savas” Kaune 
prad jo ir iki šiol t sia ren-
gini , žaidim  ir akcij ,
skirt  lankytojams bei pir-
k jams, maraton . Kiek 
v liau šia tradicija pasek  ir kiti 
prekybos centrai.

Per švent  sutiktas pirkini  cen-
tro “Savas” direktorius Romualdas 
Jucaitis teig , kad beveik penkerius 
metus išlaik s savo stili , šeštuo-
sius savo aktyvaus gyvenimo metus 

pirkini  centras “Savas” pasitinka 
šiek tiek pasikeit s ir atsinaujin s, 
su gražia puokšte nauj  puiki  par-
duotuvi . Ta iau didžioji dauguma 
ia sik rusi  parduotuvi  taip ir li-

ko ištikimos “savam” centrui.
“Laisvalaikio” inf.
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“Savo” gimtadienyje - atrakcijos ir dovanos

Spalio 3-iąją pirkinių centras “Savas” atšventė savo penktąjį gim-
tadienį. Šiais metais lankytojai galėjo pasidžiaugti išties neįprastu 
renginiu - riterių ir senovės japonų kovomis, rūmų damų šokiais, 
žvaigždžių parodijomis ir dresuotų gyvūnų pasirodymu.

Viešbutis “Kaunas”: 
“Dirbame su geriausiais”

Vasarą laikinąją sostinę užplūstantys turistai iš užsienio šalių drąsiai renkasi pačiame miesto 
centre veikiantį prabangų viešbutį “Kaunas”, nes iš čia jau buvusių draugų ar pažįstamų 
apie jį girdėję kuo geriausius atsiliepimus.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 

apgyvendinimui ir 
sąskaitai restorane

Jaukiame 
restorane “55” visi 

pasitinkami lyg 
geriausi draugai

Viktoro Purio nuotr.

MALONUS SIURPRIZAS

Vis  spal  aukštesn s klas s
dvivietis kambarys, kurio 

prasta kaina - 350 lit ,
“Laisvalaikio klubo” korte-
l s tur tojams - tik 190 lit
(apgyvendinimas, pusry iai,

sveikatingumo centro pa-
slaugos, mini golfas, interne-
tas, automobili  aikštel  ir 
20 proc. nuolaida s skaitai

restorane “55”). Geriau nie-
kur nerasite, tod l nedvejo-

dami rinkit s “Kaun ”

Šventės akimirkos
“Savo” nuotr.
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 Š  šeštadien  (spalio 10 d.) Vil-
niaus naktinis klubas “Pacha” pavirs 
 egzotišk  atogr ž  roj . Vakar ly-

je “Laisvalaikis Club Party” klubo 
šoki  erdv s bus skirtos energin-
gam ir aistros kupinam Lotyn
Amerikos temperamentui.

Didžiojoje sal je vis  lauks nuo-
taikingos “latino” šoki  pamokos ir 
special s pasirodymai su studija 
“Indance” bei svaiginantys muzikos 
ritmai su sve iu iš egzotiškosios In-
donezijos - DJ Patrick Peea bei 
“Mosquito Dj” komanda: Rikko El 
Gato ir saksofono virtuozu Serge.

Taip pat ypatingam pasirodymui 
ruošiasi vienintelis Lietuvoje tikro 
garso Lotyn  Amerikos muzikos or-
kestras “El Calor Band”. Šis kolek-
tyvas negyvuoja n  met , ta iau ži-
nia apie klaip die i kurt  ansambl
žaibiškai apskriejo visus Lietuvos 
aistring  melodij  m g jus, kurie 
puikiai paž sta “latino” atmosfer .
Devyni  paj rio muzikant  komanda 
pristatys special  repertuar , kuris 
apr pia sals , ba at , mereng  ir 
karš iausi  “latin pop” stiliaus hitus. 
Dvi talentingos vokalist s, trimiti-
ninko ir trombonininko tandemas, 
muzikos ritm  kaip savo širdies pla-

kim  jau iantis perkusininkas, ener-
gingas b gnininkas, pianistas bei gi-
taristas pasireng rodyti, kad lietu-
viams n ra svetimas pietietiškas 
temperamentas ir kubietišku kok-
teiliu dvelkiantis muzikinis skonis.

Mažosios sal s šeimininkas DJ 
Mamania visus vaišins hiphopo, ri-
tmenbliuzo ir “reggaeton” muzikos 
ritmais.

Beje, iš karto po tiesiogin s
transliacijos vakar lyje žada apsilan-
kyti ir TV3 populiariausio projekto 
“Šok su manimi” dalyviai bei sve-
iai, nusiteik  ypa  siausti.

Nepamirškite, kad vakar lio ap-
rangos kodas - “latino”, tod l puoš-
kit s, ruoškit s ir nusiteikite tem-
peramentingai Lotyn  Amerikos 
fiestai. D mesio! Tai paskutin  ga-
limyb  pasinaudoti klasikine “Lais-
valaikio” kortele ir patekti  rengin
su ypatinga nuolaida.

“Laisvalaikio” inf.

Vakarėlyje “Laisvalaikis Club Party” - 
svaiginantis Lotynų Amerikos temperamentas

Akinanti saulė, aštriausi banglentininkų triukai, krykštaujantis paplūdimys ir 
atogrąžų saulė... Ar galima patirti visas šias emocijas nebūnant kitame pasaulio krašte? 
Ar gali visus kelionės malonumus pakeisti šauni kompanija? Tikrai taip!

“Indance” įtrauks į nuotaikingas 
Lotynų Amerikos šokių pamokas

Organizatorių nuotr.

Pietietiškų melodijų vaivorykštę 
ruošia Lotynų Amerikos muzikos 
ansamblis “El Calor Band”

Specialiai subalansuotą muzikinę 
paletę dėlios Rikko El Gato, 

DJ Mamania ir saksofono 
virtuozas Serge

Karščiausias Lotynų Amerikos 
muzikos naujienas atsiveža 
svečias iš egzotiškosios 
Indonezijos DJ Patrick Peea



Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Aistringas gyvenimo b das

“Nor  dirbti restorane brandi-
nau apie 10 met . Vien  dien  nu-
sprendžiau, kad svajon  reikia imti 
ir gyvendinti”, - atkaklaus ir tiks-
lingo savo kelio  maitinimo versl

pradži  prisimena skol  išieškotoja 
anks iau dirbusi D.Kazokaityt .

Nauj  srit  Daliai r p jo pažinti iš 
vidaus, tad iš pradži  ji darbavosi keli
sostin s restoran  virtuv se. Medici-
nos sesers-dietolog s ir ekonomist s
diplomus turinti moteris pjaustydavo 
salotas, ruošdavo užkand les prie vy-
no, irškindavo kepsnius...

Nusiteikusi pluš ti virtuv je ji 
prieš metus atvyko ir  darbuotoj  ieš-
kojus  “Irmanto sriub ” restoran . Jo 
k r jui ir vadovui Irmantui Jablonskui 
pakako žvalgos moters sugeb jimams 
vertinti. D.Kazokaitytei buvo pasi ly-
tos administrator s pareigos, v liau ji 
pakilo iki direktor s, o prieš du m ne-
sius tapo fran iz s pagrindu prad jusi

veikti “Irmanto sriub ” savininke.
“Kad šis darbas toks sunkus - 

nesitik jau, bet jis yra tai, ko troš-
kau”, - tikina moteris. Pasin rusi 
nauj  veikl , Dalia darbo valand  ne-
skai iuoja. Ir savinink s pareigas ji 
suvokia savaip. Restorane j  galima 
pamatyti bendraujan i  su sve iais,
lakstan i  su pad klais, padedan i
virtuv je, atsivežan i  produkt ,
tvarkan i  s skaitas ir net taisan i
kompiuterius... “Tai ne darbas, bet 
gyvenimo b das”, - šypsosi net ats-
kiro kabineto savo vadovaujamoje 
mon je neturinti D.Kazokaityt .

Sotumas garantuotas

Naujoji vadov  restorano meniu 
specifikos nepakeit . Kaip ir anks-
iau, valgiaraš io pagrind  sudaro 

5-6 sriubos, viena iš j  - b tinai ve-
getariška. “J  receptai - vir j  fan-
tazija.  š  proces  nesikišu, nes ma-
no darbuotojos labai k rybingos. 
Kiekvien  dien  jos turi sugalvoti 
sriub , kurios b t  kitokios nei va-
karykšt s, dar geriau, jei nesikarto-
t  ir užvakar virtos. Juk turime ne-
apvilti žmoni , kurie ia lankosi kie-
kvien  dien , o toki  tarp sve i  yra 
apie 90 procent ”, - aiškina D.Ka-
zokaityt .

Vien jai vadovaujant restorane 
buvo patiekta apie 60 skirting  re-
cept r  sriub . Ta iau tai dar ne-
reiškia, kad visos bus verdamos an-
tr kart. Valgiaraštyje pretenduoja 
pasirodyti tik geriausiai sve i ver-
tinti virtuv s k riniai. Pavyzdžiui, 
“Irmanto sriub ” komanda jau kur

laik  neberuošia sriub  su kiauliena, 
mat m s  žmon s dar neatsikrat
kiauli  gripo baim s.

vairov  - tik vienas iš šio res-
torano princip . Sriubos ia ruošia-
mos taip, kad atstot  ir pirm j , ir 
antr j  patiekal . Tad alkiui numal-
šinti pakanka ir maža vadinamos 
porcijos. “Gal už j  mok ti 10 lit
daugeliui atrodo brangu. Bet po jos 
sotum  bus galima jausti iki vakaro 
ir nebereik s blaškytis galvojant, 
ko dar užk sti”, - pagrindini  pa-
tiekal  ypatybes atskleidžia resto-
rano vadov .

Nors sriubos kiekvienas galime 
išsivirti namie, D.Kazokaityt  abejo-
ja, ar kiekvienas tur s tiek kantryb s
ir laiko, kiek jo šiems patiekalams 
skiriama restorane. Kad 10 valand
ryto sve iams b t  galima pasi lyti 
bent dviej  r ši  sriubos, puodai kai-
iami nuo septyni  ryto, o vidurdie-

n  jau garuoja ir visos šešios.
Beje, iki 21 val. dirbantis resto-

ranas kvie ia ne tik sriubos. Kas-
dien ia paskanausite karšt  pyrag
su skirtingais darais (7 Lt), apie 7 
r ši  salot  (16 Lt), o prie puodelio 
kavos ar arbatos išsirinksite burno-
je tirpstan i  pyrag , šokoladini
bei rytietišk  gardumyn .

“Daugel  sve i  paž stu pagal 
veidus, žinau, kas ir k  m gsta, ko-
kios duonos kuriam pasi lyti. Nor -
iau, kad viešnag  restorane tapt

vilnie i  gyvenimo stiliumi, o m s
sriubos sušildyt  kiekvien  sužvar-
bus j ”, - sava “Irmanto sriub ” vi-
zija dalijasi nauja pirmojo sostin s
sriub  restorano vadov .
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“Irmanto sriubose” kunkuliuoja Dalios svajonės
Pilstyti sriubas 
restorano savininkei 
Daliai Kazokaitytei - ir 
darbas, ir malonumas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Nuo rudeniškos darganos ir šalčio puikiai gelbsti soti ir skani sriuba. Tą gerai žino nuolatiniai sostinės 
A.Jakšto gatvės restorano “Irmanto sriubos” lankytojai. Kad jame būtų šilta ir jauku, o viešnagė čia 
vilniečiams taptų įpročiu, rūpinasi nauja restorano savininkė ir vadovė Dalia Kazokaitytė.

Su “Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai
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Japoniško maisto restoranas “Tokyo” 
nudžiugino savo gerbėjus ir prista-
tė naujieną - dienos pietų rinkinius. 
Nuo šiol kiekvieną darbo dieną nuo 
12 iki 16 valandos sušių ritinėliais 
galima mėgautis už labai patrauklią 
kainą.

“Esame tikri, kad ši naujov  bus ypa
patogi ir patraukli dirbantiems miesto cen-
tre. Dienos pasi lym  sudaro nauji rinki-
niai, kuri  anks iau nebuvo m s  pagrin-
diniame meniu”, - sak  GCW laisvalaikio 
centro direktor  Viktorija D dien . Die-
nos pietums si lomi net trij  r ši  rinki-
niai, kuriuose yra 9-10 suši . Kiekvienas 
gal s išsirinkti pagal savo skon  - avokadai, 
krevet s ar lašiša. Rinkini  kaina yra 13 

lit , užsisakius vien  iš j , papildomai ga-
lima rinktis porcij  japoniškos “Miso shi-
ro” sriubos tik už 4 litus.

“Šis pasi lymas patiks sve iams, 
m gstantiems lengv  ir švieži  maist . Pa-
steb jome, kad vis daugiau žmoni  ieško 
alternatyvos europietiškiems pietums už 
mažesn  kain ”, - kalb jo V.D dien . Die-
nos pietumis galima m gautis GCW lais-
valaikio centre III aukšte esan iame “To-
kyo” restorane adresu A.Vienuolio g.4.

“Tokyo” restorane taip pat teikiama 
paslauga - suši  ruošimo pamokos (kaina 
vienam asmeniui - 50 lit ), vietas galima 
rezervuoti telefonu (8-700) 55-599. 
M gstantiesiems valgyti namuose ar biu-
re “Tokyo” japonišk  maist  Vilniuje pri-
stato paskambinus trumpuoju numeriu 
1822. Visas naujienas ir pasi lymus gali-
ma rasti adresu www.gcw.lt
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Lengviems dienos pietums - naujieji restorano “Tokyo” patiekalai

Vakar lis “Recession Buster: 
Kill The Crisis” skirtas ne li d ti
ir net ne žudyti, o džiaugtis. 
Optimizmo ir geros nuotaikos 
(kitaip “Pop Star Bar” net ir 
nemoka) kupinoje diskotekoje 
žinomi diskžok jai Andrius Rio ir 

Modaco, pasisl p  po keistais 
vardais Girtako ir Mr.Hang Over, 
vaidins ne pagrindin  vaidmen .
Pagrindinis vaidmuo šiame 
vakar lyje, be dideli  serial
specialisto Skaisgirio atrank ,
atiteko nereg toms nuolaidoms.

Šeštadien  visus pradžiugins 
ypatingos baro kainos: dvigubi “šo-
tai” - tik 6 Lt, o visi ypatingieji kok-
teiliai - tik 12 Lt. Taip “Pop Star 
Bar” kovos su krize, tiksliau, iš jos 
juoksis. Ši nuo pirmo vakar lio kau-
nie i  pam gta pasilinksminimo 

vieta net ir sunkiu ekonomikai me-
tu visada pilna gerai nusiteikusi ,
laiming  žmoni , tad šis vakar lis
bus dar ir pad ka visiems jiems.

“Recession Buster: Kill The 
Crisis” - tai išskirtinis renginys, 
kai, nesivaržant pinigin s tušt ji-
mo, bus galima ragauti ir pa i
prašmatniausi  g rim  už “superi-
n ” kain . Juk kai kurie kokteiliai 
per vakar l  bus parduodami su di-
desne nei 50 proc. nuolaida,” - sak
“Pop Star Bar” programos ir rinko-
daros vadovas Laurynas Lisauskas. 
Sugr žimo  2008-uosius vakar lis
yra puiki proga paragauti specialiai 

“Pop Star Barui” sukurto energinio 
g rimo “Pop Star Energy”. Šis tik 
šiame bare parduodamas g rimas
sulauk  s km s ir kompliment .

Gruodžio m nes  savo pirm j
gimtadien  šv siant  “Pop Star Bar” 
spal  aplankys kaip niekada daug 
sve i  iš skirting  kontinent .
Kauno bare, prie pat Laisv s al jos, 
visus sups Ibisos saul s prijaukin-
tas “Pacha” veidas Nachos, žvaigž-
dži  žvaigžd  Da Sunlounge, vis
mylimas “tech-house” teroristas 
Shur-I-Kan ir sve iai iš San Fran-
cisko Andrew Phelan & Origami.
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Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida pagrindinio meniu 

patiekalams

 Diskoteka kupina optimizmo: nužudyk krizę!
“Jeigu pavargai nuo krizės - nužudyk ją”, - tokiu šūkiu Kauno šokių muzikos ir kokteilių baras “Pop Star Bar” 
kviečia į vakarėlį, organizuojamą kartu su pramogų savaitraščiu “Laisvalaikis”. Jau šį šeštadienį (spalio 10 d.) 
22 val. visi... “teleportuosimės” į 2008-ųjų pradžią, kai dar niekas įkyriai nekartojo žodžio “krizė”. Kai visi, su-
sikabinę rankomis, laimingai ėmė paskolas ir gerai gyveno.

Sušių rinkinio “Tolima 
šalis” kaina - 13 Lt



Nervingi šūksniai “Ką man da-
ryt?!” ir keiksmažodžiai aidėjo 
netoli Kauno esančiuose miš-
kuose. Čia vyko kova dėl išli-
kimo - tiesa, ne scenoje, o 10 
metrų aukštyje tarp medžių 
sumontuotame kliūčių ruože. 
“Muzikos akademijos” dalyviai 
išsikrovė lankydamiesi Pagoni-
jos pramogų parke.

Jie sipainiojo  Pagonijos vora-
tinkl , kuriame teko veikti milžiniš-
kas kop ias, klampius tinklus, vir-
vi  kli tis, beždžioni  tiltus, patirti 
laisv  skryd  lynu. O v liau, pasišil-
d  arbata, dr siausieji tapo dar ir al-
pinistais - kop  13 metr  aukš io
Pagonijos uol . ia sužib jo Egl  - ji 
užsiropšt  net ant uolos virš n s.
Jai už dr s teiktas prizas.

“Vienu metu mane buvo ap mu-
si tokia panika, kokios gyvenime 
nejutau. Visos j gos išseko, kybojau 
ore ir nieko negal jau padaryti”, - 
sak  šviesiaplauk  Vaida, šluostyda-
masi ašaras ir tvardydama drebul
po kli i  ruožo. Ta iau ji pripažino, 
kad tokios emocijos - naudinga ir 
gr dinanti patirtis.
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Su kokia žymybe nor tum dainuoti duetu?

Vaida

Su Algiu Ramanausku. Jis labai 
protingas žmogus ir labai subtiliai 
juokauja.

Ariel

Su aktoriumi Silvesteriu Stalone 
(Sylvester Stallone). Man patinka vy-
rai, kurie turi lašo formos akis.

Atas

Su Bredu Pitu (Brad Pitt) - ne-
gird jau jo dainuojan io, bet vaidina 
jis puikiai.

R ta

Su Mindaugu Stasiuliu. Manau, 
daugiau b t  juoko nei dainavimo, 
tod l ir smagu.

Rokas

Su ta linksmuole Livija Gra-
dauskiene.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Panika!

- šeštadieniais, 19 val., per LNK

Vaida sakė pirmąkart 
gyvenime pajutusi paniką

Simona: “Mama, man jau 
aštuoniolika...”

Į šią uolą lipo “Muzikos 
akademijos” dalyviai

Atas šypsosi: ar išeis 
atlikti špagatą?

Rūta norėjo 
nebetęsti rungties, 
bet išgirdo, kad 
kelio atgal nebėra

Kafka nusitvėrė už virvių. 
Taip saugiau

Eglė vos nenusirito nuo 13 m 
uolos. Tačiau pavojaus nėra - 
tvirtai laiko apsauginės virvės

”Aš nugalėsiu!”

Greta net ir streso 
situacijoje sugeba 

pozuoti. Nerijus - 
nelabai...

Griežtasis “Muzikos akademijos” 
komisijos pirmininkas Mindaugas 
Stasiulis kas šeštadien  dalyvius vaiši-
na aštriomis ir šmaikš iomis kritikos 
ir lengv  pašaip  doz mis. Pavaišino-
me ir mes Mindaug  - paklaus me ir 
to, ko daugelis neišdr st ... Ir Mindau-
gas tik dar sykel  pademonstravo, kad 
iškalbos ir humoro jausmo jam ne-
tr ksta.

- Mindaugai, k  atsakytum 
paklaustas, su kuo iš “Muzikos 
akademijos” nor tum permie-
goti?

- Jei b t  pernykšt  “Muzikos 
akademija”, b t  lengviau atsakyti. 
Ten juk dalyvavo labai skandalingas 
asmuo, kuris man labai patiko. Tai Bai-
ba Skursten . Ir Gabriel  labai graži. 
Bet iki lovos, manau, neb t manoma 
prieiti... O šiemet permiegot... o b ti-
na? Jeigu jau reikia, tai galima. B t
domu. Na, kas ia gal t  b ti... Kafka 
- ne, Atas man irgi negražus. Egl  ge-
rai atrodo, mano koleg  Simona irgi. 
Ir, žinoma, iš keršto nor iau tai pada-
ryti su Inga Jankauskaite. (Juokiasi.)

- O už k  jai keršyti?
- Mes vis pešam s tiesioginiame 

eteryje. Aš - budelis, o ji neva doroji 
gyn ja.

- Sakei, “Muzikos akademijo-
je” b si baisesnis už R t  Š iogo-
levait . Kam tos baisyb s?

- Juokavau, nes b ti baises-
niam už j  ne manoma.

- Pats nemoki dainuoti, o dai-
nininkus kritikuoji. Ar n  g da?

- Jei dainuo iau, b t  g da. Iš ma-
n s dainininkas neišeit . Bet scena yra 
toli gražu ne tik dainavimas. Turiu au-
sis ir akis - kol girdžiu ir matau, niekas 
man liežuvio neužriš. Aš atstovauju 

statistiniam žmogui, kuris s di prie te-
levizoriaus ir burnoja. Dar ne taip bur-
noja... vartodamas rusiškus žodžius 
kritikuoja. Visi turi teis  vertinti.

- O ar d l savo griežtos kriti-
kos nebijai sulaukti gr žos po fil-
mavimo?

- Kai Kafkai parašiau penket , jis 
man s klaus , kod l taip pasielgiau. 
Atsakiau, kad nieko nežinau ir, kol 
vyksta ikiteisminis tyrimas, nieko ne-
komentuoju. N ra prasm s komen-
tuoti. Vertinu taip, kaip noriu. Nepa-
tiko man t  dien  Kafka. K  jis man 
padarys? Juk jis n ra stambus vyras. 
Štai jei jau prieitume iki muštyni , su 
Nerijumi b t  problem . Ta iau ma-
nau, kad po dviej  raund  ne tiek j -
ga, kiek gudrumu j veik iau.

- Kur  “Muzikos akademijos” 
dalyv  pasikviestum dainuoti  sa-
vo art jant  30-me io jubiliej ?

- Jei man b t  60, pasikvies iau 
Radži, jei 70 - Mer n , o jei 140 met
- Andri  Rimišk .  savo vestuves, ko 
gero, pasikvies iau dainuoti At  - juk 
jis vestuvi  muzikantas. O  jubiliej ... 
Kol dar neprad ti taurieji g rimai, no-
r iau išgirsti pernykšt s “Muzikos 
akademijos” dalyv  Sash  Son(g).

- Ar lauki savojo jubiliejaus?
- O, viešpatie... Tai yra siaubas 

- man tuoj bus 30! Bijau, kad neat-
eit  vidurinio amžiaus kriz  per 
anksti. Jau iu simptomus: labai noriu 
džipo ir dairausi  jaunas panas - labai 
stipriai.

- Išties... Teko gird ti, kad 
draugauji su “Olialia mergaite”.

- Taip, bet tik po Simo Jasai io (jis 
draugauja su “Olialia pupyte” Oksana 
Pikul - red.).
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Nerijus

Mane palygino su Terminatoriu-
mi, tad nor iau padainuoti su šio 
personažo atlik ju Arnoldu Švarce-
negeriu (Arnold Schwarzenegger).

Egl

Su futbolininku Krištianu Ro-
naldu (Cristiano Ronaldo), nes jis 
labai gražus.

Greta

Su krepšininku Linu Kleiza. 
Gird jau, kaip jis dainuoja “Tris 
milijonus”, ir manau, kad gal iau
j  daug ko pamokyti.

Kafka

Su “Muzikos akademijos” pro-
diusere Laura Paukšte. Ji labai sti-
linga, linksma ir išmintinga.

Panašumai

Negin ijami lyderiai

Šeštadien  d l išlikimo šou ko-
vos “Muzikos akademijos” lyder ,
pravirkdan io vokalo savinink  R -
ta. Ji, galima sakyti, pati sau pasi-
raš  tok  nuosprend . Karšt j  na-
t  dalybose po keturias natas ji su-
rinko kartu su Vaida. Ta iau R ta 
pati sau teik  karšt j  nat . “Visi 
jau išband  j gas prie karštojo mi-
krofono, o aš dar ne... Manau, bus 
teisinga, jei aš kovosiu”, - sak  nuo-
lat komisijos giriama 16-met .
Kas susikaus su ja, išrinks ra-
dijo stoties “Lietus” klausyto-

jai, vis  savait  balsuodami 
internetu, ir šou komisija jau 
š  šeštadien  19 val. per LNK.

Pokalbis

“Negražus” interviu: su kuo Mindaugas 
Stasiulis norėtų permiegoti?!

Stos  m š

Rūtelė nuteisė pati save

Prie “Muzikos akademijos” dalyvi  pra jus  šeštadien
prisid jo 18-metis Rokas Laureckis iš Kauno.

Krepšin , muzik  ir merginas labai mylintis vaikinas jau 
per debiutin  pasirodym  sužib jo. Atlik s jausming  k rin ,
jis teik  g li  Ingai Jankauskaitei ir sudomino komisijos 
pirminink  Mindaug  Stasiul .

“Nedaug Lietuvoje dainuojan i  krepšinink ... Gal tik 
broliai Lavrinovi iai. Tad krepšinis - stiprus tavo koziris. Bet 
dar didesnis pranašumas - tu esi žiauriai panašus  JAV pre-
zident  Barak  Obam ! Gal esi jo giminaitis?” - juokavo 
M.Stasiulis. Nežinia, ar Rokas yra garsaus politiko giminaitis, 
bet itin stiprus konkurentas šou senbuviams - tai tikrai.

Naujokas - Barako 
Obamos giminaitis?

Arielė ir Nerijus 
sutriuškino Onsą

1. Savait s TOP3 “Lietuje”:
1. Atas - “Žuv dra vienišoji”. 

2. Kafka - “Noriu meil je nusk st”.3. R ta - “Pasisl pt už meil s”.

R ta, tu man labai patinki. Einam  pasimatym ? Klausk 
“Muzikos akademijos” dalyvi  visko! 

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

Pra jus  šeštadien
“Muzikos akademij ”
paliko atlik jas Onsa. 
Jis buvo tiesiog su-
triuškintas: surinko 
perpus mažiau bals  už 
konkurentus (1343). 
D l išlikimo taip pat 
kovojusi Ariel  tapo ly-
dere - džiaug si 3168 
balsais. Už Nerij  bal-
suota 3162 kartus.
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Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Be pic  ir cepelin

“Nor jome paneigti mit , kad bi-
liardin je negali b ti skanaus mais-
to”, - priežastis atsinaujinti vardijo 
“Pool House” direktor  Rasa Tamo-
ši nait .

Jaunas k rybingas virtuv s še-
fas Kostas Kuznecovas pasi l  tok
meniu, koks nepadaryt  g dos jo-
kiam  originali  virtuv  pretenduo-
jan iam restoranui.

Virtuv s šefas naudojasi klasi-
kin s europietiškosios virtuv s pa-
grindais. Savito braižo kiekvienam 
patiekalui suteikia savos gamybos 
padažai, retesni ingredientai, kitokie 
ruošimo b dai.

Štai užkandžiams gal site rinktis 
skrudint  meduje marinuot  saldžiai 
aštri  višt  sparneli  su esnakiniu
padažu (9 Lt), karštos mocarelos su 
Parmos kumpiu (13 Lt) ar pangasij
fil  “piršteli ” traškioje plutel je su 
rausvuoju padažu (11 Lt). Labiau 
praalkusiems bus pasi lyta kept
daržovi  salot  su saul je džiovin-
tais pomidorais (13 Lt), j ros velnio 
fil  su miško gryb  ir grietin l s pa-
dažu (21 Lt), firmini  jautienos ga-
bal li  su vyno ir medaus padažu (24 
Lt). O biliardo partijai labiausiai 
kv ps “Pulo kamuoliukai”: vištie-

nos kukuliai su sviesto, s rio, kum-
pio, šonin s daru (16 Lt).

Nuo virtuv s stengiasi neatsilik-
ti ir “Pool House” baras. ia prigiju-
si  kokteili  asortimentas išpl stas 
iki 30 pavadinim  (5,50-17 Lt), at-
naujintas stipri j  g rim  s rašas.

Prasideda student  kovos 

Ketvirtadienis klube skelbiamas 
student  biliardo diena. “Pirm  kar-
t  rengiame sostin s aukšt j  mo-
kykl  turnyr . Pirmiausia rungsis 
universitetai, tada - geriausiai su-
žaidusios mokyklos fakultetai, kol 
bus išaiškinta stipriausia komanda”, 
- drauge su Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto student  atsto-
vybe inicijuojam  varžyb  vizij  pri-
stato R.Tamoši nait .

Pirmi du šio m nesio ketvirta-
dieniai skirti “apšilimui”,  o rimtos 
student  kovos prie biliardo stal
prasid s nuo spalio 15 dienos. 

“Vasar  miegojome, o dabar 
stversime jaut  už rag , - žada lanky-
toj  b r  smarkiai pagausinti užsimo-
jusi biliardin s vadov . - Sumažinome 
valandinius žaidimo kainius. Didel

nuolaid  pasi l me moksleiviams ir 
studentams. Nuo šiol jie šiokiadie-
niais iki 18 valandos kamuoliukus 
mušin s tik už 9 litus per valand ”.

Mokykla pradedantiesiems

Sekmadieniais klube t siama 
turnyr  “Pool 8” tradicija, skirta po-
puliarinti biliard  kaip sporto r š .
Šiose varžybose sugeb jimus gal s
demonstruoti ir m g jai, ir žaidžian-
tys profesionaliai. Turnyre bus var-
žomasi d l pagrindinio prizo - 10 
valand  nemokamo žaidimo, o se-
zono nugal toj  nuotraukos papuoš 
klubo fotogalerij .

Spal  klube prad s veikti mokykla 
norintiemsiems lavinti žaidimo g -
džius. Treniruotes - antradieniais (19 
val.) ir šeštadieniais (12 val.) - ves 
patyr s treneris. Pamokos m nesiui 

kainuos 70 lit ,  mokykl  registruo-
jama telefonu (8 5) 277 4112.

Šlapias krepšinis

Linksmiausia nuotaika klube tvy-
ro pirm  m nesio šeštadien  nuo 20 
val. Tuomet ia vyksta “Alaus krep-
šinio” varžybos. Žaid j  užduotis - 
pataikyti  alaus bokalus teniso ka-
muoliuku.

“Alus šiame žaidime n ra privalo-
mas.  bokalus galime pilti bealkoho-
linio alaus, giros ar net mineralinio 
vandens”, - netradicin s rungties 
subtilybes komentavo klubo vadov .

Beje, “Pool House” galite rink-
tis ir skirting  stalo žaidim . Jiems 
ramesn  kampel  rasite užuolaido-
mis atskirtoje erdv je. Ši vieta pui-
kiai tiks gimtadieniams ar kitoms 
progoms šv sti.

KAINYNAS

n Amerikietiškasis biliardas 
(valandos kainiai)

I-VII 12-18 val. - 13 Lt
I-IV, VII 18-24 val. - 16 Lt
V-VI  18-02 val. - 18 Lt

n Angliškasis biliardas ir “Pi-
ramid ”

I-VII 12-18 val. - 15 Lt
I-IV, VII  18-24 val. - 18 Lt
V-VI 18-02 val. - 20 Lt

Šeštus metus sostinės Žirmūnų 
rajone veikiantis biliardo klubas 
“Pool House” įgyvendina anti-
krizinį veiklos planą. Naujasis 
virtuvės šefas, iš pagrindų pa-
keitęs klubo virtuvę, pasirengęs 
varžytis su populiariausiais sos-
tinės restoranais. Čia jau įvyko 
kainapjūtė biliardo žaidimui, o 
į turnyrus suburti užsimota visų 
sostinės universitetų studentiją. 
Žaidimo gerbėjų gretas gausins 
kuriama biliardo mokykla.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida žaidimui

Su “Laisvalaikio” kortele

5%
biliardo inventoriui įsigyti

“Pool House” restoranamsmeta iššūkį populiariausiems sostinės

Naujais patiekalais ir gausybe 
renginių biliardinės komanda 
nusitaikė tiesiai į dešimtuką

Mykolo Ambrazo nuotr.



Simonas KUPRYS

Trimitas kaip žmona

Ch.Botti lyginamas su tokiomis 
džiazo legendomis kaip Mailsas Dei-
visas ar Kenny G, ta iau tiki, jog jo 
s km  l m  ne gimtas talentas, o 
sunkus darbas. Vienas garsiausi
ši  dien  trimitinink  groti prad jo
dar b damas vaikas ir iki šiol repe-
tuoja kasdien. Nors n ra ved s, 
Chrisas savo trimit  prilygina žmo-
nai. „Trimitas – tarsi itin reikli žmo-
na, kuri nuolatos reikalauja d mesio, 
nesvarbu, k  prieš tai gero jai b tum 
padar s“, – sako džiazo žvaigžd .

Svajojo tapti NBA 
krepšininku

Didžiausiu savo kv p ju 
Ch.Botti vadina Mails  Deivis , ta-
iau nedaugelis žino, kad ankstyvoje 

vaikyst je b simai muzikos žvaigž-
dei tikru idealu buvo legendinis NBA 
krepšininkas Maiklas Džordanas. 

„Daugumai jaunuoli  tenka pa-
tirti skaudži  akimirk , kai supran-
ti, jog profesionalaus sportininko 
karjera – ne tau. Tai supratau ir aš, 
ta iau tuomet išgirdau grojant  Mail-
s  Deivis , kurio muzika pakeit
mano gyvenim “, – atskleidžia apie 
profesionalaus krepšininko karjer
vaikyst je svajoj s Chrisas Botti.

Ch.Botti trimitas – 
vienintelis pasaulyje

Ch.Botti groja 1939 m. rankomis 
pagamintu „Martin Committee Han-
dcraft“ trimitu. Tai vienintelis toks 

Bilietus į Chriso Botti koncertą Vilniuje platina BILIETAI LT. 
Daugiau informacijos svetainėje www.bilietai.lt.

instrumentas pasaulyje, kuriuo gali-
ma išgauti unikal  skambes . Apga-
dint  trimit  iš vieno kolekcininko 
Ch.Botti nusipirko prieš 7 metus. 
Grodamas šiuo instrumentu atlik jas 
sukur  pa ias garsiausias savo kom-
pozicijas. 

Pirmasis išmoktas k rinys – 
iš televizijos filmo

Pirmasis k rinys, kur  Ch.Botti 
išmoko atlikti pats, buvo „Hands Of 
Time“. Šio k rinio melodija buvo 
pagrindin  septintajame dešimtme-
tyje populiaraus JAV televizijos fil-

Chrisas Botti: 
7 dalykai, kurių tikrai nežinojote! 

mo „Brian‘s Song“ muzikos tema. 
„Niekada nesu to sak s viešai, bet 
esu simyl j s š  film  ir jame 
skamb jusi  muzik “, – atviravo 
Ch.Botti. „Tais laikais nebuvo vaiz-
do grotuv , tod l kai rod  š  film
prie televizoriaus stov jau su dik-
tofonu ir rašin jau muzik . Tai bu-
vo pirmas k rinys, kur  išmokau 
groti“, – prisimena atlik jas.

„Benamis“ džiazo 
muzikantas

Ch.Botti yra, ko gero, vieninte-
l  muzikos pasaulio garsenyb , ne-
turinti nuosav  nam . Jau kelet
met  jis neturi oficialios gyvenamo-
sios vietos, o visas jo turtas – tai 
keli lagaminai ir trimitas su d klu.
Garsusis atlik jas gastrol se pralei-
džia 365 dienas per metus ir vis
laik  gyvena viešbu iuose. Chrisas 
tikina, kad ir toliau ketina likti „be-
namiu“ ir sigyti namo neketina.

Svarbiausia – k ryba

Ch.Botti k ryba yra pats svar-
biausias dalykas. Atlik jas iki šiol 
prisimena savo koncert  Bostono 
mieste, kuriame kartu su juo grojo 
patys žymiausi muzikos pasaulio 
atstovai: Stingas, Yo-Yo Ma, Džošas 
Grobanas, Džonas Mayeris, Styve-

nas Taileris iš „Aerosmith“ ir kiti. 
„Nepamiršiu, kai prieš koncert  Yo-
Yo Ma susitiko su Styvenu Taileriu 
ir nusisteb jo, kad iki šiol j  keliai 
n  karto nebuvo susikirt , nors abu 
gyvena tame pa iame mieste. 
Džiaugiuosi, kad mano muzika su-
veda žmones ir suteikia jiems ger
emocij . D l toki  graži  akimirk
verta gyventi,“ koncerto užkulisius 
prisimena Ch.Botti

Taurel  sak s - prieš 
kiekvien  koncert

Išvengti streso prieš pasirody-

mus Ch.Botti padeda taurel  sa-
k s. Šio ritualo trimitininkas 
išmoko koncertuodamas kartu su 
Džoni Mit el. Visame pasaulyje 
garsios amerikie i  atlik jos pa-
mokytas, Ch.Botti jau daugel  me-
t  prieš kiekvien  savo pasirodym
išgeria po vien  taurel  sak s.

Vienintel  Chriso Botti kon-
cert , kuris lapkri io 14 d. vyks 
Vilniaus kongres  r muose, or-
ganizuoja Vidurio ir Ryt  Euro-
poje pirmaujanti koncertin
agent ra „Makroconcert“. Dau-
giau informacijos www.makro-
concert.lt.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Chrisas Botti, 
daugiausiai albumų 
pasaulyje parduodantis 
trimitininkas, lyginamas su 
Louisu Armstrongu, Kenny 
G ir kitomis XX amžiaus 
džiazo legendomis

Lapkričio 14 dieną Vilniaus 
kongresų rūmuose Chrisas 
Botti atliks geriausias savo 

kompozicijas, o taip pat kūrinius 
iš „Grammy“ nominuoto 

naujausio albumo „Italia“
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Lapkričio 14 dieną vienintelį 
koncertą Vilniaus kongresų rū-
muose surengs vienas garsiausių 
šių dienų džiazo atlikėjų Chrisas 
Botti. Daugiausiai albumų 
parduodantis džiazo trimitinin-
kas pasaulyje neseniai viename 
interviu atskleidė 7 savo gyveni-
mo paslaptis.

 Simonas KUPRYS

Maiklo Džeksono 
„pingvinas“ užkariavo 
internet

Vienos paskutini j  M.Džekso-
no repeticijos metu nufilmuotas kli-
pas, kuriame popkaralius atlieka 
„pingvinu“ pavadint  šokio elemen-
t , žaibišku grei iu išplito virtualio-
je erdv je. Šiek tiek ilgesn  nei 40 
sekundži  vaizdo raš  vien inter-
neto portale „YouTube“ per kelet
dien  perži r jo daugiau nei 134 
t kst. lankytoj .

Pirmajam viešai atkartoti „pin-
gvin “ buvo patik ta garsiojo miu-
ziklo „Thriller – Live“ žvaigždei ir 
oficialios M.Džeksono šok j  tru-
p s nariui R.Bairdui. Ilgametis pop-
karaliaus bendražygis vadovavo 
šok j  trupei, kuri lyd jo atlik j
pasaulin se gastrol se „Michael 
Jackson And Friends“. Taip pat 
R.Bairdas suk r  choreografij  ir 

Miuziklas „Thriller – Live“ įmins paskutinę
Maiklo Džeksono šokio mįslę

Legendinio Maiklo Džeksono miuziklo „Thriller – Live“ premjera įvyks gruodžio 13 d.  „Utenos pramogų arenoje“ 
Vilniuje. Tai bus vienintelė galimybė apsilankyti šiame miuzikle mūsų šalyje Organizatorių nuotr.

nusifilmavo M.Džeksono dainos 
„You Rock My World“ vaido klipe. 
Kartu su Janet Jackson, Tina Tur-
ner, Britney Spears, Christina Agui-
lera, Jennifer Lopez ir daugeliu 
kit  muzikos garsenybi  dirbantis 
R.Bairdas šiuo metu šoka garsiaja-

me Londono „West End“ teatro 
miuzikle „Thriller – Live“.

Rikas neslepia, kad garsiuosius 
M.Džeksono šokio judesius atlikti 
tiksliai yra labai sunku. „Firminiai 
M.Džeksono šokio elementai, tokie 
kaip „moonwalk“, o dabar „pingvi-
nas“, tik iš pirmo žvilgsnio atrodo 
paprasti. Siekiant juos atlikti tiksliai 
reikia ilg  treniruo i . Naujasis 
„pingvino“ judesys reikalauja nepa-
prastos k no plastikos ir dar kart
rodo, kad popkaralius tur jo neei-

lin  talent “, – sako R.Bairdas.

Legendinio Maiklo Džeksono 
miuziklo premjera Lietuvoje

Legendinio M.Džeksono miu-
ziklo „Thriller – Live“ premjera 
vyks gruodžio 13 d.  „Utenos pra-

mog  arenoje“ Vilniuje. Tai bus 
vienintel  galimyb  apsilankyti šia-

me miuzikle m s  šalyje. 2006 m. 
pirm  kart  publikai pristatytas 
Maiklo Džeksono muzikos ir šokio 
šou „Thriller – Live“ iki šiol yra 
vienas populiariausi  Londono 
„West End“ teatro istorijoje. Pa-
grindinis miuziklo choreografijos 
režisierius yra Gary Lloydas, anks-
iau dirb s su Robiu Williamsu, 

Pink, Anastacia, Leona Lewis, Wil-
lu Youngu ir kitomis žymyb mis. 
Jam talkina net penkis kartus 
„MTV apdovanojim ” laureatas ir 
choreografijos meistras LaVelle 
Smithas jaunesnysis.

„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  hit . Jau trejus metus iš 
eil s statomas miuziklas ži rovus 
žavi autentiška popmuzikos kara-
liaus M.Džeksono muzika, sp din-
gais specialiaisiais efektais ir ilgiau 
nei dvi valandas trunkan iu šou, ku-
riame pasirodo daugiau nei 50 dai-
ninink  ir šok j  trup .

Bilietus  legendin  M.Džeksono 
miuzikl  „Thriller – Live“ Lietuvoje 
jau galima sigyti visose BILIETAI LT 
kasose ir internetu. Daugiau informa-
cijos svetain je www.bilietai.lt.

Vienintelis Maiklo Džeksono 
miuziklo „Thriller – Live“ pasiro-
dym  „Utenos pramog  arenoje“ 
Vilniuje organizuoja pirmaujanti 
Vidurio ir Ryt  Europoje koncer-
tin  agent ra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos www.ma-
kroconcert.lt.Organizatorių nuotr.

Ilgiau nei dvi valandas 
trunkančiame šou „Thriller 
– Live“ gausu specialiųjų 
efektų, skamba autentiška 
Maiklo Džeksono muzika, 
pasirodo daugiau nei 50 
dainininkų ir šokėjų trupė

Organizatorių nuotr.

Vienos paskutiniųjų Maiklo Džeksono 
repeticijų metu nufilmuotą klipą, su 
niekur nerodytu popkaraliaus šokiu, 

interneto portale „YouTube“ peržiūrėjo 
daugiau nei 134 tūkst. lankytojų
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Prieš savaitę internete paplitęs 
vaizdo įrašas su iki šiol nematy-
tu popkaraliaus  Maiklo Džekso-
no (Michael Jackson) „pingvino“ 
šokio judesiu sulaukė didžiulio 
visuomenės dėmesio. Pirmasis 
„pingvino“ judesį viešai atkar-
tojo garsiojo miuziklo „Thriller - 
Live“ žvaigždė Rikas Bairdas.



Lapkritį vienintelį pasirodymą 
Lietuvoje surengs legendinė 
roko grupė „DDT“ iš Rusijos. Be-
veik tris dešimtmečius aktyviai 
muzikuojančių roko veteranų 
koncertas įvyks lapkričio 12 d. 
„Utenos pramogų arenoje“ Vil-
niuje. Tai bus tik trečiasis „DDT“ 
pasirodymas mūsų šalyje per vi-
są grupės istoriją.
Bilietus į vienintelį grupės „DDT“ 
koncertą Vilniuje jau galima įsi-
gyti visose BILIETAI LT kasose ir 
internetu. Daugiau informacijos 
svetainėje www.bilietai.lt.

Simonas KUPRYS

Garsiausi hitai ir naujausi 
k riniai

Išskirtiniame koncerte Vilniuje, 
„Utenos pramog  arenoje“, grup
„DDT“ atliks garsiausias savo dainas: 
„Nestreliai“, „Ya Polu il Etu Rol“, 
„Eto Vsio“, „Što Takoje Osen”, „Ve-
ter“, „Dožd“, „Leteli Oblaka“ ir kitus 

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

Organizatorių nuotr.

 „DDT“ koncertuoja beveik tris dešimtmečius, išleido net 23 albumus, įkvėpti grupės kūrybos muzikuoti pradėjo „Splin“, „Mumiy Troll“, „Bi-2” ir 
daugelis kitų rusų roko žvaigždžių

Vieninteliam pasirodymui į Vilnių
atvyks legendinė roko grupė „DDT“

roko klasika tapusius k rinius. 
2005-aisiais savo 25 met  k rybos 

jubiliejaus proga „DDT“ muzikantai 
išleido geriausi  dain  rinkin  „Propa-
všyi bez vesti“ (liet. „Ding  be ži-
nios“), o prieš kelet  met  pasirod
jau 23-iasis grup s albumas „Prekras-
naja liubov“ (liet. „Nuostabi meil “). 
Beveik tris dešimtme ius koncertuo-
jantys roko veteranai kuria iki šiol. Dar 
vasar  prasid jusi  gastroli  metu 
grup  nevengia publikai pristatyti ir 
pa i  naujausi , iki šiol dar niekur ne-
gird t  dain .

Poetinio roko klasikai

„DDT“ susik r  1980 m. Ufos 

mieste, kai kompozitorius, daini-
ninkas ir poetas Jurijus Šev iukas 
nusprend  kurti drauge. Muzikan-
t  gerb jai iki šiol sp lioja, k  reiš-
kia grup s pavadinimas. Viena 
versija teigia, kad „DDT“ šifruoja-
si kaip „Vaik  k rybos namai“ (ru. 
„Dom Detskovo Tvor estva“) – 
vieta, kur vyko debiutinis roko ve-
teran  koncertas. Kita neoficiali 
versija yra, jog „DDT“ reiškia „La-
ba diena, drauge!“ (ru. „Dobryi 
Den Tovariš “). „DDT” yra viena 
takingiausi  rusiško roko grupi ,

o jos lyderis Jurijus Šev iukas lai-
komas vienu iškiliausi  ši  dien
Rusijos poet  ir dainuojamosios po-
ezijos atstov .

Jau pa ioje muzikin s veiklos 
pradžioje poetinio roko klasikai 
„DDT“ išsiskyr  iš kit  to meto 
Rusijos atlik j . Subtiliais, ta iau 
kritiškais dain  tekstais bei melo-
dingomis roko kompozicijomis 
„DDT“  save atkreip  ne tik t ks-
tan i  pažangiai m stan i  gerb j ,
bet ir KGB d mes . Už sovietin s
santvarkos kritik  grup  buvo ofi-
cialiai uždrausta ir tur jo pasitrauk-
ti  pogrind , kur ir toliau lauž
varžan ius standartus.

Grup  „DDT“ per beveik tris 
dešimtme ius besit sian i  karjer
išleido net 23 albumus, sureng
šimtus pasirodym  ir išugd  net 
kelias gerb j  kartas. kv pti 

„DDT“ k rybos muzikuoti prad jo 
grup s „Splin“, „Mumiy Troll“, 
„Bi-2” ir daugelis kit  rus  roko 
muzikant .

Lietuvoje lank si tik du 
kartus

Rusijos roko veteranai „DDT“ 
gerb jus Lietuvoje aplanko ypa  retai. 
Lapkri io 12 dien  „Utenos pramog
arenoje“ Vilniuje vyksiantis grup s
„DDT“ koncertas bus tik tre iasis ro-
ko legend  pasirodymas m s  šalyje 
per vis  grup s istorij . Prieš kelet
met  šalies sostin je vykus  „DDT“ 

koncert  steb jo daugiau nei 6 t kst. 
gerb j . Viso koncerto metu publika 
kartu su muzikantais dainavo atmin-
tinai žinomus „DDT“ hitus, o po pa-
sirodymo roko legendas išlyd jo 
milžiniškomis ovacijomis.

Vienintelis legendin s Rusijos 
roko grup s „DDT“ pasirodymas 
Lietuvoje vyks lapkri io 12 dien
„Utenos pramog  arenoje“ Vilniu-
je. Koncert  organizuoja pirmau-
janti Vidurio ir Ryt  Europoje 
koncertin  agent ra „Makrocon-
cert“. Daugiau informacijos www.
makroconcert.lt.

Organizatorių nuotr.

Vieninteliame koncerte Vilniuje 
grupė „DDT“ atliks garsiausias 
savo dainas: „Nestreliai“, „Eto 
Vsio“, „Što Takoje Osen”, „Veter“, 
„Dožd“, „Leteli Oblaka“ ir kitus 
roko klasika tapusius kūrinius

Organizatorių nuotr.

Lapkričio 12 dieną rusų roko legenda grupė „DDT“ koncertuos „Utenos 
pramogų arenoje“ Vilniuje
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„Radijo ereliams“  muziką kurs Suopis ir Rambynas 
Skambiausia muzikinė komedija „Radijo ereliai“ bus ne tik gero humoro, bet ir muzikos kokteilis. Muziką spektakliui kuria gerbiamas kompozitorius Faustas Latėnas, tačiau 
neįtikėtina yra tai, kad kartu su juo muziką kuria ir gerai žinomi parodijų kūrėjai, save vadinantys atlikėjais, Suopis ir Rambynas. Muzikiniame spektaklyje taip pat išgirsime 
muzikinės grupės Skamp atlikėjų balsus ir žinomų popgrupių, tokių kaip „69 danguje“, „Yva“, „Bavarija“ ir kitų, parodijas, kurias specialiai spektakliui sukurs mistiniais pasa-
kojimais apipinti herojai Suopis ir Rambynas. Maža to, pats Suopis prisijungs prie kūrybinės grupės ir kartu su aktoriais atliks muzikinius numerius. 

Vilma ALIŠAUSKAITĖ

Suopis niekada nebuvo 
teatre

Slapyvardžiais dangstantys ti-
kruosius vardus ir pavardes Suopis ir 
Rambynas yra dav  vos kelet  išskir-
tini  interviu, tod l ir dabar apie ben-
dradarbiavim  su „Radijo ereliais“ jie 
kalba itin mažai ir paslaptingai. Suopis 
(atlik jo prašymu tikrasis vardas ir 
pavard  nebus minimas)  pasakojo, 
kad jis neatsimena sav s besilankan-
io teatre, tod l „Radijo ereli “ pro-

jektas jam bus itin domus. 
„Muzik  mes kuriame labai nuo-

širdžiai. Tokios dainos kaip „O, lai-
ke“ mums patiems labai patinka, o 
pati id ja kurti tokias dainas gim

ži rint sveikinim  koncert “, – apie 
Suopio ir Rambyno personaž  gimi-
m  pasakojo Suopis. Jis sak , kad j
personažai pavadinti pagal Lietuvos 
paukš io suopio pavadinim , o Ram-
byno pavadinimas kilo nuo kalno ar-
ba dvira io pavadinimo. Šmaikštumo 
nestokojantis Suopis pasakojo, kad 
iš viso jie sukurs keturis skirtingus 
personažus: Suopis ir Rambynas – 
inteligentai kaimie iai, DJ Dagos – 
repo, gatv s stiliaus diskžok jai, o 
specialiai spektakliui bus pristatyti 
dar du nauji amplua. Vienas iš j  bus 
vyr  grup s parodija, kur jie atliks 
ilgesingus meil s romansus, o kita 
daina parašyta specialiai merginoms, 
kurioje bus apdainuota viskas – nuo 
riest  užpakaliuk  iki prabangi
mersedes .

E.Užait : „Suopis ir 
Rambynas yra didelis 
k rybos užtaisas“

Spektaklyje „Radijo ereliai“ 
vaidins publikai gerai paž stama 
„Striptizo ereli “ trup  ir taip pat 
dvi garsios Lietuvos aktor s Edita 
Užait  ir Brigita Arsobait . Žavios 
ir ne visada itin protingos sekre-
tor s vaidmen  atliksianti E.Užai-
t , pasakojo, kad ji buvo itin 
nudžiuginta minties dirbti kartu su 
Suopiu ir Rambynu. „Aš pati juos 
žinau nuo pat pirm j  j  dain  ir 
itin žaviuosi j  talentu bei geru hu-
moro jausmu. Tai, kaip jie sugeb -
jo pasiži r ti  lietuvi  mentalitet ,
yra iš tikr j  unikalu. Man pa iai 
toks humoras labai patinka ir, ma-

nau, kad j  sukurtos parodijos iš-
siskirs iš visos komedijos kuriamo 
humoro stiliaus,“ – pasakojo garsi 
Lietuvos teatro ir televizijos akto-
r  E.Užait .

Muzikin je komedijoje iš viso 
bus atliekamos net šešios dainos. 
Dvi dainas šiam spektakliui suk r
kompozitorius Faustas Lat nas, o 
dar keturias paraš  Suopis su Ram-
bynu. Visas dainas teatro scenoje 
atliks patys aktoriai kartu su atli-
k ju Suopiu. Taip pat specialiai 
merginoms buvo parašyta daina 
„Mergait s“, kuri  atliks E.Užait ,
B.Arsobait  ir Suopis. Visus, kas 
iki šiol dar n ra gird j  apie Suopio 
ir Rambyno talent , raginame pa-
siklausyti j  dain  populiariojoje 
naršykl je youtube.com. 

Spalio 27 d.19:00, VILNIUS, 
“DOMINO” TEATRAS

Spalio 28 d. 19:00, VILNIUS,
 “DOMINO” TEATRAS

Spalio 29 d. 19:00, VILNIUS, 
“DOMINO” TEATRAS

Spalio 30 d. 19:00, VILNIUS, 
“DOMINO” TEATRAS

PREMJERA



“Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 8 d.26 Kinas  

 Aktor  Keit Bekinseil (Kate 
Beckinsale) pasakoja, kad važiuoda-
ma filmuotis  šal iausi  Kanados 
provincij  Manitob  tik josi koki
nors eilini  holivudini  “šal io efek-
t ”. “Kai su filmavimo grupe pirm
kart  iš jome  lauk , vyr  barzdos 
apšerkšnijo.

Pamaniau, kad tai gerai pavyk s
m s  grimo specialist  triukas. Bet 
viskas buvo tikra! Mano plaukai ap-
šalo vien tik pa iai p stel jus
juos”, - pasakojo K.Bekinseil. Nau-
jojo trilerio “Baltoji p ga” žvaigžd
prisipažino, kad buvo visiškai nepa-
siruošusi tokioms ledin ms tikr ja
to žodžio prasme s lygoms. Vos tik 
atvykusi  Manitob , K.Bekinseil 
prarado bals . Nuo tikrai arktinio 
šal io iš nosies b gdavo kraujas. 
Buvo sunku kv puoti - speigas už-
gniauždavo kvap .

Trileris “Baltoji p ga” pasakoja 
apie Antarktid , o K.Bekinseil vai-
dina detektyv , kuri per 3 dienas 
privalo pagauti žudik . Filmo scena-
rist  komand  konsultavo pats no-
vel s “Baltoji p ga” autorius Gre-
gas Rucka, Antarktidoje gyven s 3 
metus, perskait s turb t vis ma-
nom  literat r  apie balt j  žemyn
ir ypa  autentiškai pavaizdav s su-
d tingas išgyvenimo s lygas atšiau-
riausiame planetos regione.

“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 (taikoma 1 bilietui) kaina

15Lt

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

su nuolaida (taikoma 2 bilietams) kaina

13Lt

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

Cinemas Vingis” ir “Forum Cinemas Kaunas” kino 
teatrus bilieto su nuolaida (taikoma 1 bilietui) kaina

17Lt

K.Bekinseil patyrė ne holivudinį šaltį
“Baltoji p ga” - kino 
teatruose nuo spalio 16 d.

tempto siužeto trileris. JAV
Režisierius Dominic Sena
Vaidina: Kate Beckinsale, 

Gabriel Macht, Alex O’Lachlan 
ir kiti

Keit Bekinseil vaidina detektyvę, 
kuri per 3 dienas turi surasti žudiką

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.
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“Ivona, Burgundo 
kunigaikštytė”

Valstybinis jaunimo teatras 
spalio 9 d. 18 val. kviečia į reži-
sieriaus Jono Vaitkaus spektaklį 
“Ivona, Burgundo kunigaikšty-
tė”, pastatytą pagal Vitoldo 
Gombrovičiaus pjesę.

XX a. pirmoje pus je gyven s
garsus lenk  rašytojas maištau-
tojo vard  peln  d l savo sklei-
džiamos filosofijos, teksto kons-
travimo b do ir nepaprastai tai-
gingos kalbos. “Aš esu humoris-
tas, loš jas, esu akrobatas ir pro-
vokatorius. Mano darbuose daik-
tai apsiver ia aukštyn kojomis. 
Aš esu cirkas, lyrizmas, poezija, 
siaubas, maišatis, žaidimas, - ko 
dar j s norite?” - juok si avan-
gardinio stiliaus atstovas.

Spektaklyje “Ivona, Burgun-
do kunigaikštyt ” gausu paradok-
s , grotesko ir absurdo element .
Veiksmas prasideda papl dimyje, 
kuriame ilsisi ir tinginiauja visuo-
men s “grietin l ”.  toki  aplin-
k  netik tai patenka baisi, tyli, 
nuoga, akipl ša, veidmain  Ivona 
(akt. Ingrida Daunoravi i t ). 
Tiek ir dar daugiau epitet  ji pel-
no už tai, kad yra ne tokia kaip 
visi. Už tai, kad nei karalius Igno-
tas (akt. Rolandas Kazlas), nei 
karalien  Malgožata (akt. Seve-
rija Janušauskait ), nei pats nuo-
bodyb je skendintis kunigaikštis 
Filipas (akt. Andrius Bialobžes-
kis) nesugeba suprasti jos buvi-
mo “savyje” priežasties. 

Jaunimo teatro inf.

“Kai visi Lietuvoje tik traukiasi, 
m s  teatras ple iasi”, - optimizmo ne-
slepia savo vardo teatrui vadovaujantis 
G.Ivanauskas, kur  kiekvien  šeštadie-
n  dar galima išvysti besisukant  ant 
parketo TV3 projekte “Šok su mani-
mi”. Kol kas šiame šou jam tikrai ne-
blogai sekasi - Gy io ir jo šoki  partne-
r s Justinos Žemaityt s pora beveik 
visuomet yra geriausi j  trejetuke.

Teatras aplankys Šiaulius, 
Kaun  ir Vilni

Jau kit  savait  tris dienas iš eil s
trijuose miestuose G.Ivanausko tea-
tras kvies  savo spektaklius. Spalio 
14 d., tre iadien , 18 val. Šiauli  kult -

ros centre bus parodytas šokio spekta-
klis “Vyrai baltais sijonais”. Šiame pu-
blikos ovacijas suk lusiame spektakly-
je apie meil s ilges  riba tarp šokio ir 
teatro yra minimali. ia vienodai svarbu 
ir šokantis, pasakojantis k nas, ir pen-
kios minut s tylos, per kurias aktorius 
žvilgsniu bendrauja su ži rovais.

Ketvirtadien , spalio 15 d., 19 val. 
Kauno valstybinio dramos teatro ilgo-
joje sal je G.Ivanausko teatras pade-
monstruos savo spektakl  “8 kvadra-
tiniai metrai”. Tai simbolin  pamiš li
8 kv.m erdv , kurioje kiekvienas gy-

vena savo sivaizduojamame pasauly-
je ir bendrauja tik jiems suprantama 
kalba. Šeši skirting  likim  žmon s, 
gyvenantys atskiruose pasauliuose, 
vienijami aštuoni  kvadratini  metr
palatos ir bendros aistros - tango.

O visk  užbaigs penktadien , spalio 
16 d., 19 val. G.Ivanausko teatro debiu-
tinis pasirodymas Vilniaus “ kio banko 
teatro arenoje”. ia bus pademonstruo-
tas spektaklis “Aš tave labai myliu”, 
arba kitaip - vaiko manifestas, išsakytas 
septyni  suaugusi  žmoni  l pomis. 
“Aš tave labai myliu” gausus simboli
ir kasdienio gyvenimo paradoks . ia 
tai, kas privatu, tampa vieša, kas mo-
teriška - vyriška, o branda virsta vai-
kiškumu. Valandos trukm s G.Ivanaus-
ko teatro moderniojo šokio pasirodyme 
netr ks kontrastingos estetikos.

Teatras išaugo iš maž  erdvi

Penktajam sezonui G.Ivanausko 
vadovaujamas teatras yra suplanav s
kaip niekada daug - beveik 30 spekta-
kli  Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Pane-

v žyje, Rokiškyje ir kituose miestuo-
se. Pirm  kart  šokio teatras savo po-
puliariausius spektaklius ir premjeras 
rodys iškiliausi  teatro asmenybi  Os-

karo Koršunovo, Anželikos Cholinos, 
Jono Varno “namais” tapusioje sosti-
n s “ kio banko teatro arenoje”.

“Laisvalaikio” inf.

“Labai džiaugiuosi, kad atsirado alternatyva 
visoms kitoms teatrinėms erdvėms sostinėje. 
Tikiu, kad laikui bėgant naujoji arena atliks 
Nacionalinio teatro funkciją. Mums patiems 
spektakliai teatro arenoje, kurioje telpa per 
800 žmonių - naujas iššūkis. Ilgai tam 
ruošėmės, augome. Tikime, kad penkeri 
metai - pats tinkamiausias laikas išaugti iš 
mažesnių erdvių”, - sako Gytis Ivanauskas 
ir kviečia spalio 16 d. ateiti į pirmąjį teatro 
spektaklį šioje erdvėje.

Penktojo Gyčio Ivanausko teatro sezono naujiena - pasirodymai teatro arenoje
Rugsėjį prasidėjusiame jubiliejiniame - penktajame Gyčio Ivanausko teatro 
sezone netrūks ne tik premjerų, bet ir spektaklių naujoje erdvėje - “Ūkio 
banko teatro arenoje”, kurioje telpa beveik 1000 žmonių. Iš viso 2009-2010 
metais kasdien vis populiaresnis teatras yra numatęs rekordinį skaičių - 
beveik 30 - pasirodymų visoje Lietuvoje. Charizmatiška ir akį traukianti te-
atro trupė džiūgaudama kviečia į įspūdingiausio savo sezono spektaklius.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams 

Naglio Bieranco nuotr.

Spektaklyje išvysime 
ir Rolandą Kazlą
Teatro archyvo nuotr.



Eglė ZUBKAUSKAITĖ

Kad skaitytojai gal t  visk
rasti vienoje vietoje ir ieškodami 
informacijos netur t  migruoti iš 
vienos svetain s  kit , rugs j  por-
talas www.epasas.lt buvo visiškai 
atnaujintas. Dabar jame galima su-
žinoti visas pagrindines Lietuvos 
ir pasaulio verslo, politikos, moks-
lo naujienas, rasti pasi lym  lais-
valaikiui ir pramogoms. Tad reika-
lingos informacijos ia atras besi-
domintieji tiek politika, sportu ar 
menais, tiek dietomis ar or  pro-
gnoz mis, tiek norintieji paskaity-
ti skelbimus ar kelti savo, tiek ieš-
kantieji darbo ar ketinantieji pa-
pras iausiai peržvelgti televizijos 
program . Vienoje erdv je iš dau-
gelio interneto portal  sukaupta 
informacija yra paprastai, lengvai 
pasiekiama ir nuolat atnaujinama.

Interneto svetain  www.epa-
sas.lt - aktyvi  nuorod  dauge-
l  svetaini  rinkinys, apimantis 

didži j  dal  “Epasas.lt” grup s
projekt . Taigi vienu pris dimu 
j s galite patekti  visas pagrin-
dines svetaines ir matyti infor-
macij  iš vis  “Epasas.lt” grup s
projekt . Taip pat galite savo 
nuoži ra pagal asmeninius prio-
ritetus susid lioti svetaini  infor-
macijos blokelius, o nereikalin-
gus ar nedominan ius tinklala-
pius tiesiog išjungti.

Taip pat nuo šiol labai paprasta 
valdyti bei koreguoti savo “Epa-
sas.lt” asmeninius duomenis, keis-
ti slaptažodžius ir el.pašto adres .
www.epasas.lt - internetas pagal 
jus ir tarnaujantis jums.

2007-aisiais kurta UAB “Epa-
sas.lt” šiuo metu valdo 25 skirtingas 
koncepcijas vienijan i  portal : “Bal-
sas.lt”, “Krepsinis.net”, “Pazintys.
lt”, “Klase.lt”, “Mama.lt”, “Speku-
liantai.lt”, “Eli.lt”, “Skelbimai.lt” ir 
kt. Tarp j  - ir neseniai grup  papil-
džiusieji  interneto projektai - www.
kurokaina.lt bei www.indeliai.lt

Ieškojo sav s stenduose

B tent toki  id j gyvendino 
socialinis tinklas “Klase.lt”. Dar 
rugs jo pradžioje šis portalas kar-
tu su TV1 televizija organizavo 
klas s susitikim  dien , taip ragin-
damas visus bendraklasius burtis 
ir smagioje mokyklos laik  kompa-
nijoje prisiminti v javaikiškas die-
nas. O tokius visoje Lietuvoje vy-
kusius susib rimus švent s orga-
nizatoriai nutar  ir išradingai am-
žinti - tereik jo atsi sti nuotraukas 
su linksmiausiomis akimirkomis. 
Negana to, kad dalyvavusieji tur -
jo galimyb  laim ti vairius prizus, 
savo geromis nuotaikomis bei šyp-
senomis jie dalijosi ir su visa Lie-
tuva. Mat atsi stosios nuotraukos 
buvo išspausdintos plakatuose ir 
dvi savaites kab jo net vienuoliko-
je stend  penkiuose didžiausiuose 
šalies miestuose. Anot organizato-
ri , tai buvo bene didžiausias pa-

skatinimas dalyvauti konkurse - 
juk ne kiekvien  dien  atsiduriame 
matomiausiose miesto vietose. Vi-
si, save atpažin  šiuose stenduose, 
gal jo laim ti ir priz . Atsirado 
daugiau nei dvi dešimtys žmoni ,
kurie važiuodami gatve ar laukda-
mi autobuso stotel je pasteb jo 
b tent savo klas s susitikimo nuo-
trauk . Laimingaisiais tapo žmo-
n s iš vairi  Lietuvos kampeli  - 
Taurag s, Radviliškio, Baisogalos, 
Kauno bei Vilniaus. “Džiaugiam s, 
kad pavyko gyvendinti ši  id j .
Praeiviai gal jo matyti daugiau nei 
penkias dešimtis vairiausi  nuo-
trauk  iš skirting  klas s susitiki-
m ”, - kalb jo portalo “Klase.lt” 
atstovai. Beje, vieni aktyviausi
žaidime buvo vilnie iai, kaunie iai, 
panev žie iai. Taip pat buvo gauta 
nuotrauk  ir iš susitikim , vykusi
mažesniuose miestuose, tokiuose 
kaip Elektr nai, Telšiai, Kazl  R -
da ar Šven ionys.

Švent  visoje šalyje

B tina žinoti, kad rugs jo pra-
džioje organizuoti susib rimai n ra 
vienkartin  akcija. Internetinis por-
talas “Klase.lt” kartu su TV1 televi-
zija pirm j  rugs jo šeštadien  paskel-
b  Klas s susitikim  diena. Taigi nuo 
šiol visi bendraklasiai bus skatinami 
savo susitikimus organizuoti b tent 
š  rudens savaitgal . Kai rugs jo 5- j
vairiausiuose šalies miestuose bei 

miesteliuose šurmuliavo seniai ma-
t si mokyklos laik  draugai, “Forum 
Palace” verslo centre esan iame 
“Balsas.lt” klube vyko ir Klas s su-
sitikim  dienai pamin ti skirtas ren-
ginys. ia vilnie i  publika steb jo 
“Kauki  akademijos” aktori  parodi-
jas, lingavo pagal grup s “Išjunk švie-
s ” atliekamas dainas. V liau links-
myb s t s si prie diskžok jaus pulto 
stojus DJ Šapauskui. Kaunie iai kar-
tu su Jazzu ir L.Somov vakar  leido 
“Papa Jazz” restorane. Klas s susiti-
kim  dienos iniciatorius portalas 
“Klase.lt” yra vienintelis Lietuvoje 
socialinis tinklas, skirtas b tent bu-
vusi  bendraklasi , universiteto 
draug  bei bendramin i  ryšiams pa-
laikyti. ia užsiregistrav  net penk-
tadalis visos Lietuvos gyventoj .

Praeivių žvilgsnius traukė klasės 
susitikimų nuotraukos
Viena įdomiausių švenčių gyvenime - klasės susitikimai. Visada smalsu 
pamatyti pasikeitusius bendraklasius, sužinoti, ką jie veikia gyvenime 
bei kiek vaikų jau turi. O dar įdomiau, jeigu nuotraukas, kuriose įam-
žintos linksmiausios susitikimo akimirkos, gali pamatyti ir visa Lietuva.
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Naujasis www.epasas.lt - 
tavo raktas į internetą
Portalas www.epasas.lt vienija interneto bendruomenę, 
kuri, naudodamasi vienu patogiu registracijos įrankiu, 
gali prisijungti prie bet kurios “Epasas.lt” grupės svetainės.

Tango paskelbtas Pasaulio kul-
t ros paveldu. Jungtini  Taut  (JT) 
Švietimo, mokslo ir kult ros orga-
nizacijos (UNESCO) š  šok trauk
 Žmonijos nematerialaus paveldo 
šedevr  s raš . “Mes tuo labai di-
džiuojam s, - sak  Buenos Airi ga-
liotinis kult ros klausimams Herna-

nas Lombardis (Hernan Lombardi). 
- Tango yra sušoktas jausmas, o šis 
jausmas, žinoma, yra aistra”.

Tango XIX amžiaus pabaigoje gi-
m  Buenos Airi  (Argentina) ir Mon-
tevid jo (Urugvajus) priemies iuose.

Tango įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą

Panevėžio 5 vid. mokyklos 
11 A klasė, 1985 m. laida

“Klase.lt” nuotr.



Lankytoj  skai iaus augimas

Registruot  žmoni  skai iaus augimas

Per m nes  svetain  aplanko apie 150 t kst.
unikali  vartotoj  (žr. 1 lentel ), o iš viso projektas 
vienija daugiau nei 35 t kst. registruot  nari  (žr. 
2 lentel ). Kadangi muzika yra amžina aistra, ši  sve-
tain  lanko vairaus amžiaus žmon s. Didžiausi  da-
l  sudaro technologijoms ir naujiems muzikos stiliams 
imlus jaunimas. Klausykite muzikos tiesiog internete

Nuo pra jusi  met  prad ta si lyti nauja paslauga, itin palankiai 
vertinta lankytoj . Tai - galimyb  perklausyti vis  norim  muzikos 

k rini . Šiuo metu portalo MUSIC.LT lankytojai gali išgirsti beveik 
100 t kst. dain , susidaryti norimus grojaraš ius ir b dami bet kurio-
je vietoje, tur dami interneto prieig , klausytis savo m gstam  atli-
k j . Muzikos k rini  pasirinkimas - tikrai platus. Be to, lankytojai 
gali kreiptis  svetain s administratorius su savo muzikiniais prašymais 
ir norimi atlik jai bei j  k riniai netrukus pasirodo svetain je.

Vartotoj  kuriamas turinys 
(angl. “user-generated content”)

Per beveik dešimt met  projekt  pam go vairiausi  muzikos 
stili  m g jai. Portalas unikalus dar ir tuo, kad jo turin  pildo ir sve-
tain s lankytojai, taip prisid dami prie tolesnio jo vystymosi. Šis reiš-
kinys angl  kalboje žinomas “user-generated content” terminu.

Interneto svetainė: MUSIC.LT

“Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 8 d.30 Internetas  

MUSIC.LT - tai didžiausia informacin  ir pramogin  muzikos svetain  Lietuvoje. Jos istorija prasid jo dar 
2001-aisiais ir iš tuome io m g j  projekto dabar ji virto visaverte lietuviška muzikos biblioteka.

Pradinis portalo puslapis

B gant metams svetain  nuolat tobul jo ir, 
palyginti su pirmaisiais žingsniais, tapo kur kas pro-
fesionalesn . Skirtingai nei projekto pradžioje, kai 
nebuvo išskiriami konkret s tikslai, dabar nubr žta 
aiški kryptis ir jos laikomasi. Dabartinis MUSIC.LT 
- tai kiekvieno lietuviškojo interneto vartotojo muzi-
kinis pasaulis. Kod l? Nes ia lankytojas gali rasti 
visk , kas susij  su muzika: muzikines naujienas, ren-
gini  anonsus, informacij  apie m gstamas grupes, 
radijo stotis, naktinius klubus, diskusijas ir pan.

Diskusij  forumas

Portalas turi viet  diskusi-
joms, ia aptariami vair s muziki-
niai (ir ne tik) klausimai, o kartu 
išradingi lankytojai susigalvoja ir 
vairi  interaktyvi  žaidim , kaip, 
pvz., “Atsp k film ” (Diskusij  fo-
rume dedama vaizdin  ištrauka iš 
kokio nors filmo, o kiti nariai sp -
lioja, kas tai per filmas. Lankytojai 
rengia jau tre i  šio žaidimo sezo-
n .), “ vertink muzikin  skon ” (lan-
kytojai vertina prieš tai parašiusio 
žmogaus muzikin  skon ) ir pan.

Konkursai konkurs liai

Be išsamios muzikin s informacijos, MUSIC.LT nepamiršta ir 
gyvos muzikos - nuo sausio m nesio, bendradarbiaudama su biliet
platinimo kompanija “Tiketa”, svetain  nuolat si lo savo lankytojams 
galimyb  laim ti bilietus sp dingiausius muzikinius renginius, vyks-
tan ius Lietuvoje. Per t  laik  svetain s lankytojai jau laim jo bilietus 
 toki  žvaigždži  kaip Džeimso Blunto (James Blunt), Enrik s Iglesi-

jo (Enrique Iglesias), Deivido Guetos (David Guetta), “Limp Bizkis” 
bei Anasteišos (Anastacia) koncertus.

Dain  dvikovos

Muzikoje kaip gyvenime - kas nors konkuruoja, laimi ir pralaimi. Kiekvien  dien  MUSIC.LT portale 
vyksta muzikin  dvikova, kurioje “kaunasi” dvi vieno stiliaus atstov s. Lankytojai atiduoda savo bals . Svarbiau-
sia yra sekmadienio muzikin  dvikova, nes jos metu paaišk ja savait s - kartu ir atitinkamo stiliaus - dvikov
laim tojas. Savait s dvikova vyksta ketvirtfinalio principu, t.y. pirmadien -ketvirtadien  vyksta pirmos dvikovos ir 
varžosi aštuoni k riniai, penktadien  ir šeštadien  vyksta pusfinaliai, o sekmadien  - jau min tasis finalas.

MUSIC.LT projektas pri-
klauso “Logic4” portal  grupei”. 
Bendrov s rinkodaros vadovo Pau-
liaus Stapulionio teigimu, MUSIC.
LT projektas yra analog  neturintis 
Lietuvoje, s kmingai veikiantis nuo 
2001 m. “Didžiuojames šiuo inter-

neto tinklalapiu ir jam skiriame pri-
oritetus. Tikime MUSIC.LT ateiti-
mi ir planuojame daug naujovi

Šiuo metu svetain je yra 
aprašyta daugiau nei 4 t kst. 
grupi  ir si loma perklausyti 
daugiau nei 90 t kst. j  k rini ,
tod l vairove sk stis tikrai ne-
galima. Tarp populiariausi  gru-

pi  nuolatos šm žuoja portalo 
“senbuviai” - “Metallica”, “AC/
DC”, “Coldplay”, “Red Hot 
Chili Peppers”, “Depech Mo-
de”, “Linkin Park”, “Foje”, An-
drius Mamontovas.

Fanklubas soc. tinkle “Facebook”

Portale www.facebook.com neseniai savo fan  klub k r  “Lietuvos 
moni  katalogas”. Jei esate nuolatinis puslapio lankytojas ir norite 

sužinoti apie puslapio naujoves iš pirm j  l p  - tai yra puiki galimyb
silieti  bendramin i  gretas. Šis rinkodaros sprendimas tik dar kart

patvirtina, jog “Lietuvos moni  katalogas” yra inovatyvi, XXI amžiaus 
d sniais besivadovaujanti kompanija.

Pagrindinis tinklalapio 
www.imones.lt puslapis.

Leidin  “Lietuvos moni
katalogas” leidžia ir svetain
www.imones.lt administruoja 
UAB “Interinfo Lietuva”, vei-
kianti jau 12 metus ir esanti vie-
na iš didžiausi  šalyje verslo ka-
talog  leid j  ir verslo informa-
cijos teik j  internetu.

Papildoma informacija, žem lapis

Be kontaktin s informacijos, svetain je papildomai skelbiama kreditingumo informacija iš “Credite-
form Lietuva” duomen  baz s, straipsniai apie mon  iš “Verslo Žini ” (www.vz.lt) archyv , žem lapis su 
mon s b stin s atvaizdavimu, nuotraukos, vaizdo klipai.

“Lietuvos moni  katalo-
gas” - pionierius Lietuvos moni
paieškos rinkoje, gyvuojantis jau 
18 met . Šiais metais vartotojus 
pasieks 20 t kst. egz. knyg .

Kai po ranka tik 
mobilusis telefonas...

“Omnitel” ir “Bit  GSM” 
mobiliojo ryšio vartotojai gali 
gauti informacij  SMS žinute 
trumpuoju numeriu 1301. SMS 
žinut s kaina - 0,60 Lt. (vienu 
kartu gaunama iki trij  SMS ži-
nu i ). Pavyzdys: norime sužino-
ti “Saul s studijos” Vilniaus salo-
no kontaktus. Siun iame SMS su 
tekstu LIK saules studija*vilnius 
trumpuoju numeriu 1301. Infor-
macij  gaunate akimirksniu. T
pa i  informacij  galima rasti ap-
silankius mobilioje interneto sve-
tain s versijoje wap.imones.lt.

Greita ir patogu

Svetain je www.imones.lt mon s informaci-
j  galite perži r ti neperkraunant naujo puslapio - 
paspaudus ant laukelio “Daugiau informacijos”, ga-
lima pamatyti mon s aprašym , kontaktus. Tai ypa
aktualu turintiems l tesnio ryšio interneto prieig .

Tinklalapio imones.lt statistika

 72,1 t kst. moni  ir filial ;

 152 t kst. unikali  lankytoj  per m n.;

 483 t kst. puslapi  perži r  per m n.;

 virš 2 mln. interesant  per metus.

Nauja paslauga - nemokamas skambutis

Interneto svetain je imones.lt per por  m ne-
si  bus diegta nauja paslauga - nemokamas skambu-
tis. monei, kuri prie savo informacijos tur s nemo-
kamo skambu io ikon , bus galima skambinti, si sti 
SMS žinut , faks  ar el. laišk  nemokamai. Paspaudus 
nemokamo skambu io nuorod , atsidarys langas, ku-
riame vedus savo numer  ir pasirinkus laik , suskam-
b s j s  ir pasirinktos mon s telefonai.

Produkt  linija:

 Katalogas “Lietuvos moni  katalogas”

 Interneto svetain  www.imones.lt

 Mobili svetain s wap.imones.lt versija

 Informacija SMS žinute trumpuoju numeriu 1301

“Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 8 d. Anapus reklamos 31

Turite pasi lym  puslapi  turiniui? Rašykite - 8000Lt@respublika.net

Puslapius pareng  Paulius VITKUS

Prekės ženklas:

Ne vienam teko girdėti posakį: “kas valdo informaciją, tas valdo 
situaciją”. Tiksli ir greita informacija šiais laikais įgauna vis dides-
nę vertę, aktualumą. Net turint galingus paieškos variklius, vis dar 
tenka padirbėti ieškant konkrečios informacijos apie įmonę. Len-
gvesnis sprendimas - “Lietuvos įmonių katalogas”.



Kas?
Japonijos profs jung  konfe-

rencija “Rengo”.

Kas blogai? 
Prasta ekonomin  situacija? 

Viršvalandžiai? Vadovas v l piktas? 
Nor dami išsiaiškinti, kokios pro-
blemos vargina Japonijos darbuo-
tojus, profs jungas vienijanti orga-
nizacija suk r  viet , kur žmon s
gali išsipasakoti. Ateini  svetain ,
parašai, kokia problema tave ka-
muoja, tada rožinis paršelis prary-
ja tavo skund  ir j  nuneša toli toli. 
Kaip toli keliaus tavo problema, ar 
ji atsitrenks  komet , ar j  pagrobs 
ateivi  kosminis laivas, priklauso 
nuo jos svorio ir nuo to, kaip gerai 
j  “vairuosi” žaisdamas linksm  in-
terneto žaidim .

Kod l veikia? 
Išsipasakoti gerai, dar geriau, 

kai sulauki atsakymo.  kiekvien
skund  parašytas atsakymas, be 
to, aktualiausiems klausimams 
suorganizuoti interviu su specia-
listais, pavyzdžiui, ekonomikos 
ekspertu.

Rezultatai?
Svetain  pateko  nacionali-

nius dienraš ius, žurnalus, TV ži-
nias ir pla iai paplito po Japonijos 
internet . Viso to rezultatas - mi-
lijonas perži r , pus  milijono 
vartotoj  ir 150 t kstan i  skun-
d  per 5 m nesius. Japon  orga-

nizacija tur s gerokai pavargti, 
nes iš vis  surinkt  skund  jie 
tikisi atlikti analiz , kokios pro-
blemos kamuoja atskirus Japoni-
jos regionus.

Nugalėk blogį
www.offsettheevil.com

Kas?
SEGA Australija

Kas nutiko? 
Prieš pateikdami Australijos rinkai 

kompiuterin  žaidim  “Condemn 2”, 
SEGA nusprend , kad jis yra toks žiau-
rus, jog j  žaidžiantieji tur t  k  nors 
daryti, kad patys netapt  žiaur s.

K  jie sugalvojo? 
Galvojo galvojo ir sugalvojo pa-

juokauti. Kad atsigautum po psicho-
logini  traum  žaidžiant smurto, 
žmogžudys i  ir kraujo piln  žaidim ,
jie suk r  kelis žaidimukus, kurie 

spinduliuoja g r  ir grož . Svetain je
“Offsettheevil.com” gali pažaisti in-
terneto žaidim lius “D ovanoju sal-
dainiuk ”, “Ponio širdel ” ir “Labas 
rytas, g lyte”. Svetain  ir jos žaidimai 
geri ir nekalti kaip “Candy Candy”, 
tod l nugali vis  blog , kur  suk l
žiaurus žaidimas.

Rezultatai?
Žaidim  gerb jai išprot jo: kam-

panij  apraš  ne tik Australijos, bet ir 
viso pasaulio tinklaraš iai, netrukus 
žini  pasigavo ir pasaulio dienraš iai
bei naujien  portalai... Atrodo, kom-
piuterini  žaidim  gerb jai buvo ma-
t  visko, ir žymiai žiauresni  žaidim ,
tik ne “Labas rytas, g lyte” ir “Ponio 
širdel ”. Svetain s lankomumas šov
 virš , o kartu, žinoma, ir žaidimo 

pardavimai.

Kas?
Jogurtiniai ledai “Sour Sally”, In-

donezija

Tikslin  auditorija? 
16-25 met  merginos

K  daro? 
Kaip sako k r jai, šie jogurtiniai 

ledai niekuo per daug nesiskiria nuo 
kit  jogurtini  led , tad jie nuspren-
d  prek s ženkl  reklamuoti per ge-
ras emocijas. Svetain je pasitiks ma-
ža miela mergait  Seli (Sally), kuri 
šokin ja ir skraido balion liu. Visa 
svetain  - lyg didel  žaidim  aikšte-
l , kurioje gali b gioti, skraidyti ir 
atrasti daug domybi . Nuostabi mu-
zika ir dailios ranka pieštos anima-
cijos užburia ir traukia. Net nepa-
jauti, kaip išnaršai visus led  ingre-
dientus, paslaptis ir keistenybes, 
sužinai, kur to skan sto nusipirkti ir 
koks jis sveikas, palyginti su šoko-
ladais ir saldainiais.

Kod l veikia? 
Nuo muzikos iki pieštini  pa-

veiksliuk  - viskas svetain je kvepia 
trumpam sugr žti  vaikyst . sp dis 
primena besišypsan i  vaikyst s led
pardav j  prie “Penguin” led  veži-
m lio. Taip miela ir gražu, kad norisi 
tik jogurtini  led . Ne vien mergai-
t ms.

Rezultatai?
Nominacija “Webby Awards” ir 

“Kan  Li tuose”, daugyb  pagyrim
tinklaraš iuose ir beveik 50 000 
draug  “Facebook”.

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

Trys dom s pavyzdžiai, kaip optimizmas šiais ni riais laikais pad jo
prek s ženklams pasiekti j  tiksl .

El. reklama: 3 optimistiniai tinklalapiai
Rubrik
pristato “Gaumina”

J s  vartotojai turi daugyb  problem : vieniems sunku suaugti, kiti jau ia, kad valstybin ms institucijoms visiškai ner pi nei šalies ekonomin  situacija, 
nei jo vaik  pad tis, treti nors kart  gyvenime yra pagalvoj , kad gali tapti blogais žmon mis žaisdami kruvinus kompiuterinius žaidimus.

 J s  prek s ženklas taip pat gali pad ti tai išspr sti.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad
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Nacionalinis skundų čempionatas
www.tinyurl.com/skuskis

Laiko mašina į vaikystę!
www.hellosoursally.com

Augio Narmonto (Versus) nuotr.
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Vestuvių sezono palydėtuvės: 
“Bėganti nuotaka 2”

Vestuvi  organizatoriai ir kit  profesij , kuri
žinios ir patirtis ypa  svarbios šiai šventei, atstovai 
sureng  ir patys dalyvavo renginyje, žymin iame 
darbyme io pabaig . Vestuvi  reng jai, vairuotojai, 
grožio salon  darbuotojai, drabuži  bei proginio 
transporto nuomotojai, fotografai, operatoriai ir kiti 
susuko 4 minu i  vaizdo klip  ir valandos trukm s
film  iš klipo filmavimo užkulisi . Akcijos atrakcijos 
organizatoriai Eigirdas Scinskas ir vaizdo studija 
“Fresco” m gavosi gyvendin  sumanymus, kuri
per tikras vestuves realizuoti ne manoma. Lapkri io
viduryje visi dalyvavusieji filmavime bus pakviesti 
kino teatr  - išgyventi patirt  šauni  akimirk  v l!

Daugiau informacijos www.fresco.lt.
Pareng  Elena NIKONOVAIT

Eigirdo Scinsko nuotr. 
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 Gyles Brandreth
OSKARAS VAILDAS IR 

ŽMOGŽUDYSTÎS ŽVAKIË 
ÍVIESOJE

“Tyto alba”
Džailsas Brandretas - žymus an-

gl  žurnalistas, rašytojas. Nuo vai-
kyst s jis žav josi Oskaru Vaildu ir 
Art ru Konanu Doiliu. Sužinoj s, kad 
gars s XIX a. visuomen s veik jai iš 
ties  buvo susitik  ir gal net drauga-
vo, autorius suk r  paslaptimi alsuo-
jan i  detektyvini  roman  serij ,
kur Vaildas ir Konanas Doilis žmog-
žudystes tiria drauge. Londonas, 
1889-ieji. Rad s degan iomis žvak -
mis apd liot  nuog  šešiolikme io
Bilio Vudo lavon , Oskaras Vaildas 
ima tirti paslapting  žmogžudyst .

R.N.Morris
ÍVELNUSIS KIRVIS 

SANKT PETERBURGO 
PASLAPTIS
“Tyto alba”

Apžav tas r s ios ir paslaptingos 
Fiodoro Dostojevskio laik  Rusijos ir 
to meto Sankt Peterburgo atmosferos, 
R.N.Morisas iš didžiojo rus  rašytojo 
“pasiskolina” Porfirij  Petrovi i , “Nu-
sikaltimo ir bausm s” veik j , ir sutei-
kia jam galimyb  toliau gyventi savo 
knygose. “Švelnusis kirvis” - pirmoji 
Sankt Peterburgo paslap i  ciklo kny-
ga. Pra jus maždaug pusantr  met
nuo garsiosios studento Raskolnikovo 
bylos, s žiningasis tyr jas Porfirijus 
Petrovi ius v l atsiduria paslaptingo ir 
žiauraus nusikaltimo pinkl se.

Stella Braam
ALZHEIMERIO LIGA 

MANO TÎVO ISTORIJA
“Tyto alba”

Iš pradži  tai kelia šypsen : už-
mirštate, kur pad jote akinius. Ak, 
jau toji mano atmintis, atsid state. 
Ta iau v liau paaišk ja, kad vienas 
ar kitas gyvenimo gabalas tiesiog 
dingsta. Aplinkui vaikšto nepaž stami 
žmon s, uždavin ja keistus klausi-
mus,  juos turi atsakyti žodžiais, ku-
ri  galvoje jau neb ra. Alzheimerio 
liga - klastinga ir pavojinga, pasal -
niškai atimanti iš žmogaus jo paties 
gyvenim . Stela Bram - Nyderland
žurnalist  ir rašytoja - aštuonerius 
metus fiksavo Alzheimerio liga sir-
gusio savo t vo gyvenim .

Edmundas MalΔkas
LIKIMË ÍNEKOS

“Magil∂”
 noveli  roman  sud ta asme-

nin  autoriaus patirtis. Didysis žmo-
gaus pažinimas apima visk , o me-
džiokl  - pažinimo dalis, pretekstas 
bendrauti. Per pusšimt  medžiokl s
met  atminty išliko ne š viai, krau-
jas ir mirtys, o žv ri , šun  likimai, 
žmoni  ir šeim  likimai, kartais vir-
t  legendomis. Likimai tikri, tik var-
dai ir pavard s d l suprantam  prie-
žas i  - ne. O jei kur kas nors tikro-
v je tarsi ir sutampa, manykim, kad 
tai grynas atsitiktinumas. Medžio-
kl  - valkatavimo b das, o gal sav s
pateisinimo priežastis. Kod l vyrai 
traukia  miškus? Gal nebemoka b -
ti mylimi?

Antanas A.Jonynas
SENTIMENTALUS 

ROMANSAS
“Tyto alba”

Naujoje poeto rinktini  eil raš-
i  knygoje spausdinami 1972-2002 

m. parašyti geriausi k riniai. Auto-
rius atsisako chronologinio sudary-
mo principo, šeši knygos skyriai 
grupuojasi apie skirtingus teminius 
branduolius, kurie persiliedami su-
kuria naujas prasmines strukt ras.
Vieno iš šiuolaikin s lietuvi  poezi-
jos korif j  Antano A.Jonyno k ryba 
rinktin je pristatoma lygiagre iai su 
žymaus moderniosios dail s atsto-
vo, kolekcininko, bibliofilo Kazio 
Varnelio nespalvotomis geometri-
n s tapybos reprodukcijomis. 

 NAUJAUSI DVD

“Svetimßalis” 
(“Outlander”)

Fantasti-
nis veiksmo fil-
mas (2008), rež. 
Hovardas Ma-
keinas (Howard 
McCain), JAV

Tai naujas 
trilogijos “Žie-
d  valdovas” 
k r jo darbas. 
Nuožmi  viking  kov  laikais 
Norvegijoje sud žta kosminis 
laivas. Likus  gyv  jo pilot  Kai-
nan , ateiv  iš tolim j  žvaigž-
dži , vikingai su iumpa ir kalina
kaip belaisv . Ta iau ne jis vie-
nintelis liko gyvas po erdv laivio
katastrofos. 

“Volisas ir Gromitas: 
puikios ißeigin∂s” 
(“A Grand Day Out with 
Wallace and Gromit”)

Animaciniai
filmai (1989), 
rež.  PARK, 
NICK, Didžioji 
Britanija

Istori joje 
“Puikios išei-
gin s” Volis
ištiko nes km
- baig si s ris.
Neramiajam išrad jui topteli 
mintis, kad galb t m nulis pada-
rytas iš šio nuostabaus produkto. 
Susikonstrav s raket  Volisas ir 
Gromitas leidžiasi  kelion ...

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” 
kortele

-18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms
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Prognoz∂ savaitei
2009 10 08-14

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Darbo savait∂s pabaiga tin-
kama mokslams, vykti ^ komandiruo-
tes, susitikti su draugais, gimin∂mis.
Savaitgal^ bΔkite kantresni ßeimos
nariams. Darbo savait∂s pradΩia tin-
kama groΩio procedΔroms, meilei,
pramogauti. Treçiadien^ nuo piet¨
venkite didesnio fizinio krΔvio.

JAUTIS. Darbo savait∂s pabaigoje
neißlaidaukite. Savaitgal^ ir pirma-
dien^ iki piet¨ tinka bendrauti, siekti
Ωini¨, patirti nauj¨ ^spΔdΩi¨. Antra-
dien^ daugiau d∂mesio skirkite ßei-
mai. Treçiadienio popiet∂ tinkama
meilei, kΔrybai, pramogoms.

DVYNIAI. Darbo savait∂s pabaiga tin-
kama aktyviai veiklai, atkakliai siekti
uΩsibr∂Ωt¨ tiksl¨. Savaitgal^ neißlai-
daukite, venkite pykçio priepuoli¨.
Darbo savait∂s pradΩia tinkama groΩio
procedΔroms, mokslams, bendrauti.
Treçiadienio vakarå skirkite ßeimai.

VÎÛYS. Darbo savait∂s pabaigoje ven-
kite konfliktini¨ situacij¨, intrig¨, ne-
såΩining¨ Ωmoni¨. Savaitgalis tinka-
mas aktyviam poilsiui. Pirmadienis -
veiklos diena. Antradien^ neißlaidauki-
te, nesivadovaukite ambicijomis. Tre-
çiadienio popiet∂ tinkama bendrauti.

LIÔTAS. Darbo savait∂s pabaiga
tinkama bendrauti, reklamuotis, ke-
liauti. Savaitgal^ gerai pails∂kite,
venkite konflikt¨. Darbo savait∂s
pradΩia tinkama groΩio procedΔ-
roms, pasimatymams skirti, pramo-
gauti. Treçiadienio popiet´ bΔkite
praktißkesni.

MERGELÎ. Darbo savait∂s pabaigo-
je bΔkite praktißkesni, diplomatiß-
kesni. Savaitgalis tinkamas ben-
drauti, bΔti vießumoje. Darbo savai-
t∂s pradΩioje venkite ambicij¨, kon-
flikt¨, intrig¨. Treçiadienio popiet∂
palanki aktyviai veiklai.

SVARSTYKLÎS. Darbo savait∂s pabai-
ga tinkama bendrauti, siekti Ωini¨, su-
sitikti su draugais, gimin∂mis, uΩsie-
nieçiais. Savaitgal^ bΔkite diplomatiß-
kesni, valdykite pykt^. Darbo savait∂s
pradΩia tinkama groΩio procedΔroms,
reklamai, linksmyb∂ms. 

SKORPIONAS. Darbo savait∂s pabai-
goje nerizikuokite pinigais, venkite ne-
såΩining¨ Ωmoni¨. Savaitgalis tinkamas
vykti ^ keliones, ißvykas, siekti Ωini¨,
bendrauti. V∂liau reik∂t¨ bΔti itin diplo-
matißkiems su ambicingais asmenimis.

ÍAULYS. Darbo savait∂s pabaiga -
nepalankus metas tvarkyti juridinius
reikalus, aißkintis santykius su part-
neriu, gimin∂mis. Savaitgal^ nerizi-
kuokite pinigais, valdykite neigia-
mas emocijas. Darbo savait∂s pra-
dΩia tinkama groΩio procedΔroms,
bendrauti, pl∂sti akirat^. Treçiadien^
bΔkite itin diplomatißki tarnyboje.

OÛIARAGIS. Darbo savait∂s pabaigo-
je venkite didesni¨ fizini¨ krΔvi¨, ne-
sinervinkite. Savaitgalis - konfliktiß-
kas, drausmingai vairuokite, neben-
draukite su jums nemaloniais Ωmon∂-
mis. Darbo savait∂s pradΩioje nerizi-
kuokite pinigais. Treçiadienio popiet∂
harmoningesn∂.

VANDENIS. Darbo savait∂s pabaiga
tinkama meilei, bendrauti, kΔrybai.
Savaitgal^ patausokite sveikatå, ne-
konfliktuokite. Darbo savait∂s pradΩia
nepalanki tvarkyti juridinius reikalus.
Treçiadien^ nerizikuokite pinigais.

ÛUVYS. Darbo savait∂s pabaigoje
daugiau d∂mesio skirkite namams,
gimin∂ms. Savaitgalis tinkamas mei-
lei, kΔrybai, aktyviam laisvalaikiui su
vaikais. Darbo savait∂s pradΩia gan
problemißka - stokosite j∂g¨. Treçia-
dienio popiet´ bus nepalanku aißkin-
tis santykius su partneriu. 

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

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki spalio 13 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390. 
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂toja - Zita Grigien∂ iß Vilniaus. 
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: Onagata. Kitam. Alabama. Akira. NASA. Eni. ANP. Kriaunos. Nava. 

Atskiras. Spinetas. Duso. Maus. AGAI. Branguma. “Asai”.
Horizontaliai: Nepriklausomyb∂. Íoka. Nilas. Institutas. Ataka. Gabi. United. Aga. 

Amaretas. Nar. Turgus. Man. Ovalas. Ama. Vada. Impulsas. Soçiai.
PaΩym∂tuose langeliuose: BALKONAS.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris, JAV)
- 9-15 d. 10.45, 14, 16.45, 19.10, 21.30.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 15 d. 20.45.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 8 d.
16, 18.30, 20.30. 9-15 d. 10.10, 12.45,
14.45, 17, 19, 21.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 8 d.
10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45. 9-15 d.
11.15, 13.45, 16.15, 21.20 (11.15, 13.45
val. seansai vyks 10-11 d.).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietuviß-
kai, JAV) - 8 d. 14.45, 16.45, 18.45. 9-15 d.
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.40 (10.30,
12.30, 14.30 val. seansai vyks 10-11 d.).
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 8 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30. 9-
15 d. 13.30, 15.45, 18.15, 20.30 (13.30
val. seansas vyks 10-11 d.).
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 8 d. 16.15, 19, 21.40. 9-15 d.
13.15, 16, 18.30, 21.10 (13.15 val. sean-
sas vyks 10-11 d.).
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 8 d. 15.15, 17.30, 20. 9-15 d. 15.15,
17.30, 19.45, 21.45.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 8 d. 18. 9-15 d. 12.15,
20.15 (12.15 val. seansas vyks 10-11 d.).
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokietija)
- 8 d. 15, 17.45, 20.15. 9-15 d. 15.30, 18.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dubliuo-
tas lietuvißkai, JAV) - 10-11 d. 10.15, 13.
“Ledynmetis” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 10-11 d. 11.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 8 d. 21. 15 d. 20.45.
“13 rajonas - Ultimatumas” (veiksmo f.,
PrancΔzija) - 8 d. 15.30, 21.20.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Kelion∂ ^ vandenyno gelmes” (doku-
mentinis f., DidΩioji Britanija, 3D) - 9-15 d.
11.30, 14, 17.30, 20.30.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris,
JAV) - 9-15 d. 11.15, 13.40, 16.10, 18.45,
21.30.
“Julie ir Julia” (drama, JAV) - 9-15 d.
12.15, 15.30, 18.15, 21.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 15 d.
19.30.
“Toska” (opera, originalo kalba, tiesiogin∂
transliacija iß Niujorko “Metropolitano”) -
10 d. 19.30.

“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 8 d. 12.15, 15.30, 18.45, 21.30. 
9-15 d. 11.45, 14.30, 17, 19.30, 21.45.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 8 d.
11.15, 13.10, 15, 17, 19.15, 21.15. 9-15 d.
12, 14.15, 16.45, 19, 21.15.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 8 d. 15, 18, 21.15. 9-15 d.
13.15, 16, 18.45, 21.30 (13.15 val. sean-
sas vyks 10-11 d.).
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- iki 8 d. 12, 14.15, 16.30, 19, 21.45. 
9-15 d. 15, 17, 19.30, 21.45.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 8 d. 11, 14, 17, 20.15.
9-15 d. 11, 14.30, 16.30, 19.15 (16.30,
19.15 val. seansai vyks 10 d.).
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 8 d.
11.30, 13.45, 16.10, 18.30, 21. 9-15 d.
16.45, 19, 21.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 8 d. 14.45.
10-11 d. 12, 14.15.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 8 d. 19.30, 22. 10 d. 22.
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 8 d. 16, 21.45. 9-15 d. 12.45, 18.20
(12.45 val. seansas vyks 10-11 d.).
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 8 d. 15, 20.30. 9-15 d.
15.20, 20.40.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 8 d. 18. 9-15 d.
12, 18.20 (12 val. seansas vyks 10-11 d.).
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ kome-
dija, Rusija) - 8 d. 15.30, 21. 9-15 d. 15.30,
20.50 (15 d. 20.50 val. seansas nevyks).
“Ekrano karßtin∂” (vokieçi¨ kino savait∂) -
8 d. 18.30
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 8 d. 15.15.
“Rikis” (drama, PrancΔzija, Italija) - 8 d.
17.30.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 8 d. 21.30.
“13 rajonas - Ultimatumas” (veiksmo f.,
PrancΔzija) - 8 d. 18.20.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Garso takelis” (dokumentika, Lietuva) -
8 d. 17.
“Ar filmas jau prasid∂jo?” (eksperimenti-
nis f., PrancΔzija) - 8 d. 18.
“Blogas aukl∂jimas” (drama, Ispanija) - 
8 d. 19.20.
“Viskas apie mano mamå” (melodrama,
Ispanija) - 8 d. 21.20.
“Sparnams prisiminti” (dokumentika, Lie-
tuva, JAV, specialus seansas) - 9 d. 17.

“Berlyno triußiai” (dokumentinis f., Lenki-
ja, Vokietija) - 9 d. 19.
“Vaikas buda” (dokumentinis f., Izraelis) - 
9 d. 21. 14 d. 19.30.
“Baltijos kelias/Ívelni revoliucija” (do-
kumentiniai f., Lietuva, Çekoslovakija) - 
10 d. 13.30. 12 d. 15.
“Pra∂jusios dienos atminimui/Kirtim¨
idil∂s” (dokumentiniai f., Lietuva) - 10 d.
16.10.
“Klucis. Menininko dekonstrukcija” (do-
kumentinis f., Latvija) - 10 d. 16.10.
“Tylos!” (dokumentika, Rusija) - 10 d. 18.
“Matadoras” (dokumentinis f., Austrija) -
10 d. 20.
“Gyumri” (dokumentinis f., Çekija) - 10 d.
21.30.
“Bjaurusis ançiukas ir aß” (animacija, Da-
nija) - 11 d. 11.
“Revoliucijos vaikai” (dokumentinis f.,
Lenkija) - 11 d. 13.40. 13 d. 14.50.
“Neregi¨ Ωem∂/Iliuzijos” (dokumentiniai
f., Lietuva) - 11 d. 15.
“Ar lengva bΔti jaunam” (dokumentinis f.,
Latvija) - 11 d. 16.
“Karo virtuv∂s istorija” (dokumentinis f.,
Slovakija, Çekija, Austrija) - 11 d. 17.50.
14 d. 21.30.
“Juoda d∂Ω∂/Deßimt minuçi¨ prieß Ikaro
skryd^” (dokumentiniai f., Lietuva) - 12 d.
16.30.
“Dvigubas monetos portretas” (doku-
mentinis f., Latvija) - 12 d. 17.35.
“UΩmarßtis” (dokumentinis f., Olandija,
Vokietija, PrancΔzija) - 12 d. 19.30. 14 d.
14.50.
“Horizonto pabaiga” (dokumentinis f., Di-
dΩioji Britanija) - 12 d. 21.
“VabzdΩi¨ dresuotojas” (dokumentinis f.,
Lietuva) - 13 d. 16.
“(Ne)Revoliucija” (dokumentinis f., Esti-
ja) - 13 d. 17.10.
“Po pergal∂s 1989-1995” (dokumentinis f.,
Lenkija) - 13 d. 19.10.
“Vieno Ωmogaus kaimas” (dokumentinis f.,
Libanas) - 13 d. 21.
“AmΩina repeticija” (dokumentinis f., Lat-
vija) - 14 d. 16.
“Laim∂/Duonos diena” (dokumentiniai f.,
Rusija, Kazachstanas) - 14 d. 18.

KAUNAS
FORUM CINEMAS

“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris,
JAV) - 9-15 d. 11, 13.45, 16.15, 19, 21.30,
23.45 (23.45 val. seansas vyks 9-10 d.).

“Kelion∂ ^ vandenyno gelmes” (doku-
mentinis f., DidΩioji Britanija, 3D) - 9-15 d.
13, 18.15, 21.15.
“Julie ir Julia” (drama, JAV) - 9-15 d.
12.15, 15.30, 18, 20.30 (12.15 val. sean-
sas vyks 10-11 d.; 23.10 val. seansas vyks
9-10 d.).
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 15 d. 21.45
(23.30 val. seansas vyks 9-10 d.).
“Elegija” (drama, JAV, kitokio kino klu-
bas) - 13 d. 18.40.
Vokieçi¨ kino savait∂ “GUTEN FILM” 
“Ef∂ Bryst” 9 d. 18.30
“Íturmas” 10, 12 d. 18.30
“Ûiema prieß metus” 11 d. 18.30
“Íalin rankas nuo Misisip∂s” 13 d. 15.
“Jerichovas” 13 d. 18.30
“Absurdistanas” 14 d. 18.30
“Ekrano karßtin∂” 15 d. 18.30
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 8 d. 16.15, 19, 21.30. 9-15 d.
14.30, 17.15, 19.30, 22 (14.30 val. sean-
sas vyks 10-11 d.).
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 8 d.
14.45, 17, 19.15, 21.15. 9-15 d. 10.45, 15,
19.15 (10.45 val. seansas vyks 10-11 d.).
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 8 d.
11, 13.30, 16, 18.30, 21. 9-15 d. 12.45,
17, 21 (12.45 val. seansas vyks 10-11 d.).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 8 d. 17.45. 9-15 d. 11.45,
14, 16.30 (11.45, 14 val. seansai vyks 10-
11 d.; 13 d. 16.30 val. seansas nevyks).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 8 d. 10.15, 13, 15.45,
18.45. 9-15 d. 10.15, 15.45.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 8 d. 19.45, 22. 9-15 d. 12.30, 18.45
(12.30 val. seansas vyks 10-11 d.; 13 d.
18.45 val. seansas nevyks).
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 8 d. 15, 18, 20.45. 9-15 d.
15.15, 20.45.
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 8 d. 17.30, 20.30. 9-15 d. 21.45 
(13 d. seansas nevyks).
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 8 d. 15.30. 
10-11 d. 12.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 8 d. 21.45. 9-10 d. 23.59.

CINAMON
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris,
JAV) - 9-15 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20,
22.15.

“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 8 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20,
22.15. 9-15 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30,
19.45, 22.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 8 d.
10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22. 9-14 d.
12.15, 14.30, 17, 21. 15 d. 12.15, 14.30, 21.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 8 d. 17, 19.30, 22. 9-15 d.
19.15, 21.45.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 8 d. 10.45, 12.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45. 9-15 d. 11, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 8 d. 12, 14, 19.15, 21.30. 9-15 d. 16,
18.15, 20.15, 22.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 8 d. 12.15,
14.30. 9-15 d. 11.30, 13.45.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 8 d. 16.15.

KLAIPÎDA

CINAMON
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris,
JAV) - 9-15 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20,
22.15.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 9-15 d.
11.45, 16.15, 19.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 15 d. 20.45.
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija, JAV)
- 8 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15. 
9-15 d. 12.30, 15, 17.15, 19.30, 21.45.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 8 d.
10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22. 9-15 d.
14.30, 17, 19.15, 21.30.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 8 d. 14, 16.30, 19.15, 21.45. 9-
15 d. 11, 13.30, 22.
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 8 d. 11.45, 16, 18.30, 21. 9-15 d. 16.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 8 d. 10.45, 12.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45. 9-14 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45, 20.45. 15 d. 10.45,
12.45, 14.45, 16.45, 18.45.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 8 d. 12.30, 17, 19, 21.15. 9-15 d. 18.15,
20.15, 22.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 8 d. 11.30,
13.45. 9-15 d. 11.30, 13.45.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 8 d. 14.30.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
8 d. 18.30 val. - V.A.Mocarto “Don Ûua-
nas”. 2 v. opera ital¨ k. Dir. M.Staßkus.
11 d. 12 val. - B.Pavlovskio “Snieguol∂ ir
septyni nykßtukai”. 3 v. baletas vaikams.
Dir. A.Íulçys.
13 d. 18.30 val. - S.Prokofjevo “Romeo ir
DΩuljeta”. 3 v. baletas. Dir. R.Íervenikas.
15 d. 18.30 val. - DΩ.VerdΩio “Likimo ga-
lia”. 4 v. opera ital¨ k. Dir. G.Rinkeviçius.

Nacionalinis dramos teatras
DidΩioji sal∂

8 d. 18 val. - R.Cooney “Meil∂ pagal grafi-
kå”. ReΩ. A.Veçerskis.
9, 10 d. 18 val. - D.Vasermano, J.Dariono,
M.Leigho “Ûmogus iß la ManΩos”. ReΩ.
A.Veçerskis.
11 d. 12 val. - A.de Saint-Egziuperi “MaΩa-
sis princas”. ReΩ. S.Mykolaitis.
11 d. 18 val. - T.Bernhardo “Pasaulio ge-
rintojas”. ReΩ. V.Masalskis.
14 d. 18 val. - F.Dostojevskio “Stepançiko-
vo dvaras”. ReΩ. J.Vaitkus.

MaΩoji sal∂
10 d. 20.30 val. - “Íilkas” (pagal A.Bariko
romanå). ReΩ. B.Mar.
11 d. 16 val. - M.Duro “MeiluΩis”. Aktor∂s
Birut∂s Mar monospektaklis.
13 d. 18 val. - “Kontrabosas”. ReΩ. V.Ma-
salskis.

Vilniaus maΩasis teatras
8 d. 19 val. - A.Çechovo “Ûuv∂dra”. 
ReΩ. R.Tuminas.
10 d. 18.30 val. - D.Moslovskos “Du varg-
ßai rumunai, kalbantys LT”. ReΩ. A.Janke-
viçius.

Valstybinis jaunimo teatras
DidΩioji sal∂

9 d. 18 val. - V.Gombroviçiaus “Ivona,
Burgundo kunigaikßtyt∂”. ReΩ. J.Vaitkus.
(Vaikai iki 14 m. ne^leidΩiami.)
10 d. 17 val. - Pagal V.Íekspyro pjeses.
Valstybinis jaunimo teatras ir Teatras “Uto-
pia”. “Íekspyriada”. ReΩ. G.Varnas.
11 d. 12 val. - Pagal A.Lindgren apysakå
“Ronja pl∂ßiko dukt∂”. ReΩ. D.Jokubaus-
kait∂.

Sal∂ 99
10 d. 12 val. - V.V.Landsbergio “Arklio Do-
minyko meil∂”. ReΩ. A.VidΩiΔnas.
11 d. 18 val. - D.Privalovo “Seniausi¨ pro-
fesij¨ Ωmon∂s”. ReΩ. B.Lat∂nas.
15 d. 18 val. - A.Slapovskio “Bausti negali-
ma pasigail∂ti” (Pjes∂ Nr.27). ReΩ. D.Ta-
muleviçiΔt∂.

Rus¨ dramos teatras
9 d. 19 val. - Teatro festivalio “Baltiskij
dom” (Sankt Peterburgas) gastrol∂s “Pa-
laidokite mane uΩ grindjuost∂s”. 
ReΩ. I.Koniajevas.
10 d. 17, 20 val. - AnΩelikos Cholinos ßo-
kio teatras “Vyrai ir moterys”. Choreog.
A.Cholina.
11 d. 15 val. - MaΩojoje sal∂je. Vilniaus
tarptautinis teatro festivalis “Sirenos’09”.
D.Haroverio “Juodasis strazdas”. 
ReΩ. J.Vaitkus.

13 d. 19 val. - Premjera! A.Gribojedovo
“Vargas d∂l proto”. ReΩ. J.Vaitkus.
14 d. 19 val. - Û.Kokto “Blogoji ßeimyn∂l∂”.
ReΩ. M.Mokejevas (VßÈ “Meno projektai”).
15 d. 19 val. - Festivalis “Vilnius Jazz 2009”.

Vilniaus teatras “L∂l∂”
DidΩioji sal∂

10 d. 12 val. - S.Siudika “Princes∂ ir kiau-
liaganys”. ReΩ. A.Mikutis, dail. N.Kerßulyt∂,
komp. O.Ditkovskis.
11 d. 12, 14 val. - N.IndriΔnait∂s “Muzikin∂
d∂Ωut∂”. ReΩ. ir dail. J.Skuratova, komp.
I.Jankaitis (festivalis “Sirenos”).
12, 13 d. 19 val. - K.Monteverdi. Madriga-
lin∂s operos: “TankredΩio ir Klorindos dvi-
kova”, “Ned∂king¨j¨ ßokis”. ReΩ. G.Varnas,
dail. J.Skuratova.
15 d. 18 val. - Monospektaklis “GeleΩis ir
sidabras”. ReΩ. R.Kazlas, dail. N.Kerßulyt∂.

MaΩoji sal∂
10 d. 14 val. - “Snieguol∂ ir septyni nykß-
tukai”. Pjes∂s autor∂ ir reΩ. N.IndriΔnait∂,
dail. N.Kerßulyt∂, komp. I.Jankaitis.

Keistuoli¨ teatras
8 d. 19 val. - Muzikinis spektaklis suaugu-
siesiems “Paskutiniai Br∂meno muzikan-
tai”. ReΩ. A.Giniotis.

“Domino” teatras
13 d. 19 val. - “Striptizo ereliai”. 
ReΩ. A.Jakubik.
14 d. 19 val. - “Vilnius - Dakaras”. 
ReΩ. K.Smoriginas.

Men¨ spaustuv∂
8 d. 19 val. - Juodojoje sal∂je. IETM Vil-
nius programa. Du ßokio spektakliai. Cho-
reog. K.Vanek ir A.NagineviçiΔt∂.
8 d. 21 val. - Kißenin∂je sal∂je. IETM Vil-
nius programa. Monospektaklis-opera
“Izadora”. Aut. D.Gintalas, J.Sakalauskas,
A.Jankeviçius.
9 d. 19 val. - Juodojoje sal∂je. IETM Vil-
nius programa “Bud∂jimai” Choreog.
V.Jankauskas. “4 su puse vizijos. Suprati-
mai”. Choreog. T.Gureviçius.
9 d. 21 val. - Kißenin∂je sal∂je. IETM Vil-
nius programa. Spektaklis “Viskas arba
nieko”. ReΩ. C.GrauΩinis.
10 d. 19 val. - Juodojoje sal∂je. Angl¨ kal-
ba! Autobiografin∂s improvizacijos. “Atvi-
ras ratas”. ReΩ. A.Giniotis.
10 d. 22 val. - Juodojoje sal∂je. IETM Vil-
nius programa. J.Tertelis monospektaklis
“PRA...” ReΩ. A.Giniotis.
10 d. 22 val. - Kißenin∂je sal∂je. IETM Vil-
nius programa. Íokio spektaklis “La Ma-
rie”. Choreog. A.Íeiko.
11 d. 13 val. - Kißenin∂je sal∂je. IETM Vil-
nius programa. Íokio spektaklis “Bala Ωi-
no”. Choreog. B.BaneviçiΔt∂.
14 d. 19 val. - Juodojoje sal∂je. Spektaklis
“Dekalogas”. ReΩ. G.Varnas. Teatras “Utopia”.

OKT/Vilniaus miesto 
teatras

(Olimpieçi¨ g.3)
8 d. 19 val. Teatro arenoje - V.Íekspyro
“Hamletas”. ReΩ. O.Korßunovas.
9 d. 19 val. Teatro arenoje - A.Çechovo
“D∂d∂ Vania”. ReΩ. E.Lacascade.

Vilniaus dail∂s akademijos studija
11 d. 19 val. (MalΔn¨ g.5) - Premjera!
J.P.Shanley “Dvejon∂”. ReΩ. J.Juraßas.

KAUNAS

Kauno valstybinis muzikinis 
teatras

10, 11, 14 d. 18 val. - Premjera! K.Kole-
mano “Mieloji Çariti”. 2 d. miuziklas. Dir.
J.Geniußas.
15 d. 18 val. - I.Kalmano “Monmartro Ωi-
buokl∂”. 3 v. operet∂. Dir. V.Visockis.

Kauno kamerinis teatras
8 d. 18 val. - F.Rabl∂ “Gargantiua ir Pan-
tagriuelis”. ReΩ. S.Rubinovas.
9 d. 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingo
“Karßtas ßokoladas”. ReΩ. S.Rubinovas.

10 d. 18 val. - P.Lagerkvisto “NeΔΩauga”.
ReΩ. S.Rubinovas.
11 d. 18 val. - D.ZelçiΔt∂s “KΔno vartai”.
ReΩ. A.Dilyt∂.
15 d. 18 val. - Premjera! M.Valçako “Pir-
masis kartas”. ReΩ. S.Rubinovas.

Kauno maΩasis teatras
8 d. 19 val. - M.Valiuko “Septyniolika”.
ReΩ. E.Prakuliauskait∂-Milinien∂.
10 d. 19 val. - “Mok∂k - duosiu” - Pagal
G.GugeviçiΔt∂s pjes´ “Labas gyvenimas”.
ReΩ. V.Balsys.
11 d. 12 val. - A.Dilyt∂s “Seneliuko pasa-
kos”. ReΩ. A.BaniΔnas.

PANEVÎÛYS

J.Miltinio dramos 
teatras

9 d. 18 val. - M.Camoletti “PiΩama ße-
ßiems”. ReΩ. R.AtkoçiΔnas.
10 d. 18 val. - Bomarß∂ “Figaro vedybos”.
ReΩ. A.PociΔnas.
11 d. 12 val. - M.Astrachan, E.Ukovskaja
“Pifo nuotykiai”. ReΩ. V.Bl∂dis.
14 d. 18 val. - Íokio spektaklis “Vyrai ir
moterys”. Choreog. A.Cholina.

Redakcija uΩ repertuaro 
pakeitimus neatsako
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Šios savaitės “Olialia” pretendentė - 23-ejų Ana Kravčuk. Po Svarstyklių ženklu gimusi mergina 
neseniai gavo VU ekonomikos bakalauro diplomą, dabar dirba Grožio terapijos ir chirurgijos klinikoje, 
o laisvu laiku lanko buhalterijos kursus.

MENAS. Ryžių laukuose piešinius palieka ne tik “Skraidančios lėkštės”, 
bet ir menininkai - čia pasidarbavo Seulo (Pietų Korėja) meno žmonės.

EPA-Eltos nuotr.
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REKORDAS. Daugiau kaip 100 žmonių 
Pietų Afrikoje pasiekė naują pasaulio 
rekordą, su banglentėmis išsilaikydami 
ant vienos vienintelės bangos.

EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.

IŠKAMŠOS. Šveicarijos 
Martinio mieste vyko iš-
kamšų paroda, jos autorius 
- iškamšininkas Kristijanas 
Šnaiteris (Christian Schnei-
ter). Parodoje galima buvo 
išvysti manekenus su 80 
gyvūnų rūšių galvomis.

Raimundo Adžgausko nuotr.


