
Prieš keturiolika metų LAURA 
PAUKŠTĖ (31) dirbo asistente 
tuo metu kultinėje laidoje “Dar 
ne vakaras”. Vieną sezoną ją 
buvo galima išvysti ir vilkinčią 
raudoną “TV gelbėtojos” kostiu-
mą. Šiandien ji - svarbus asmuo 
LNK komandoje. Prieš penkerius 
metus kultūros vadybos studi-
jų praktikos atlikti atėjusi Lau-
ra šiandien užima prodiuserės 
vietą. Mokanti susikalbėti su 
įnoringomis žvaigždėmis, atsa-
kinga, greitai priimanti spren-
dimus, o svarbiausia - mylinti 
savo darbą. Tokia yra Laura, ku-
rią aplinkiniai neretai pavadina 
stipria moterimi.

Laima KARALIŪTĖ

- Ne kiekvienas at j s atlik-
ti praktikos  televizij  tampa 
prodiuseriu. Kaip tau pavyko?

- Kryptingai dirbau, daug mo-
kiausi, nes supratau, kad noriu si-
tvirtinti LNK komandoje. Ji nuosta-
bi. O prad jau nuo administrator s
pareig . Vykdžiau vis  paliepimus, 
nevengiau joki  darb . Niekada ne-
buvau iš t  “genij ”, kurie vos at -
j  televizij  koja trepsi.

- Koki  turi talent , savybi ,
kurios pad jo darant karjer ?

- Talentu to nepavadin iau. Tie-
siog man pavyko silieti  kolektyv ,
aš moku susikalb ti su žmon mis.
Be to, visada tur jau didel  atsako-
myb s jausm , moku greitai priimti 
sprendimus. Ši savyb  ypa  reika-
linga mano darbe.

- Moteris prodiuser  - retenyb
televizijoje. Kaip manai kod l?

- Nežinau. Gal moterys pa ios
nenori?

- Tai sunkus darbas?
- Jei sivaizduoji savo gyvenim

su ramiais vakarais, gaminant šei-
mai vakarien , laisvus savaitgalius 
ir panašiai - šis darbas ne tau.

- Ar tu darboholik ?
- Aš labai myliu savo darb . Dar-

bas - mano gyvenimo b das. Pavyz-
džiui, dabar prieš sezono atidarym
laisvo laiko beveik nelieka.

- Kas eina  tavo pareigas?
- Esu atsakinga už konkret  pro-

jekt  ar laid , kurie patenka  ekra-
n . Prodiuser  dar galima pavadinti 
projekto vadovu.

- K  prodiusuosi 
naujame LNK sezo-
ne?

- Antr  sezon  “Mu-
zikos akademij ”. Dar 
dirbsiu su humoro šou ir 
nauja pokalbi  laida “Va-
landa su R ta”. Esu at-
sakinga ir už sezono atidarymo 
transliacij , naujamet  žibur l .

- Kokiu projektu labiausiai 
didžiuojiesi?

- Paskutin  kart  euforija buvo 
ap musi po “Gerumo dienos”. Ilgai 
jai ruoš m s, tiesioginis eteris tru-
ko penkias valandas, o ži rovai pa-
aukojo 3 milijonus lit . Po toki
prasming  darb  gali ramia širdimi 
imtis mažiau prasming .

- Buvai “Kelio  žvaigždes” 
prodiuser . K  atsakytum žmo-
n ms, kurie j  kritikavo d l patai-
kavimo primityviam ži rovui?

- Televizija yra komercinis su-
bjektas, tod l ji transliuoja tai, k
žmon s ži ri labiausiai. Kritikos 
mes girdime daug, kaip ir pagyr .
Reikia suprasti, kad televizija šian-
dien atlieka pramogin  funkcij .
Ne veltui LNK š  sezon  atveža 

vis  pramog  traukin . Didžiausios 
s km s sulaukia laidos, kurios su-
geba patraukti vairi  ži rov  d -
mes . Tai yra kiekvieno prodiuse-
rio siekiamyb .

- Pavyzdžiui, kokios tos 
laidos?

- Kad ir “Dvira io šou”, “Nuo... 
iki”, “Savait s blykst ”, “Muzikos 
akademija”.

- S kmingos laidos formul ?
- Žinomas veidas, gražus vaizdas, 

dramaturgija ir vyk s humoras.

- Prodiuseris Laurynas Šeš-
kus yra min j s, kad Lietuvoje 
labai didel  konkurencija tarp 
prodiuseri . Ar sutinki?

- Žinoma, kaip ir kiekvienoje 
normalioje rinkoje.

- Kaip ji pasireiškia?
- Kiekvienas seka naujienas, sten-

giasi b ti pirmas, prisivilioti geresn
ved j , pasikviesti žvaigždes ir pasiek-
ti aukš iausius ži rimumo reitingus.

- Didžiausias prodiuserio 
košmaras?

- Juodas laukas televizoriaus 
ekrane. (Šypsosi.)

- Kas labiausia žavi tavo 
darbe?

- Tai, kad niekada nežinai, kas 
bus rytoj. M s  darbe nedaug ruti-
nos. Labiausiai man patinka dirbti 
tiesioginio eterio užkulisiuose, kai 
svarbi kiekviena sekund , kai nega-
li daryti net menkiausios klaidos, 
nes jas išvys ži rovai. Tada gaunu 
daugiausia adrenalino.

- Tau patinka tampa?
- Aš jos nebijau, net atvirkš iai

- sikraunu. Kas nem gsta tampos,
tam televizijoje ne vieta.

- K  dažniausiai veiki pasi-
baigus tiesioginiam eteriui?

- Su k rybine komanda einame 
atšv sti. (Juokiasi.)

- Ar neatsibostate vienas ki-
tam, jei net laisvalaik  leidžiate 
kartu?

- Mes net atostogaujame kartu. 
Aš džiaugiuosi, kad mums pavyksta 
gerai sutarti. Visada stengiausi su-
kurti ger  atmosfer  darbe.

- Ar sunku dirbti su žvaigž-
d mis?

- Talentingi žmon s
dažniausiai b na sud tin-
gos asmenyb s, nes vidu-
tinyb ms n ra k  veikti 
eteryje. Dirbti su eterio 
žvaigžd mis - išš kis kiek-
vienam prodiuseriui, nes 
reikia mok ti bendrauti.

- Ar sunku dirbti su Algiu Ra-
manausku-Greitai?

- Taip. Su juo reikia rasti b d
susikalb ti.

- Ar esi griežta?
- Esu reikli. Netoleruoju tin-

ginyst s, tuš i  pažad , oži  ro-
dymo.

- Didžiausia nes km  tiesio-
ginio eterio metu?

- Prieš kokius ketverius metus, 
kai per sezono atidarym  užsideg
scena. Tiesa, profesionalios koman-
dos d ka viskas baig si laimingai.

- Ar nor tum išbandyti ved -
jos pozicij ?

- Ne. Man patinka dirbti už kadro. 
Nenoriu b ti tokia matoma, kad vie-
n  dien  išvys iau paparac  nuotrau-
kas iš savo atostog  Turkijoje. Ne-
noriu tiek daug paaukoti viešumui.

- Geras televizijos laidos ve-
d jas pagal tave?

- Vis  pirma jis turi b ti visapu-
siškai išprus s, nes eteris apnuogi-
na. Geras ved jas turi mok ti val-
dyti pokalb , tur ti greit  reakcij  ir 
puik  humoro jausm .

- Kod l tada pastaruoju me-
tu išvaizda, žinomumas visuo-
men je dažnai nukonkuruoja 
talent ? Kalbu apie ved j  at-
rank .

- Žinomas žmogus pritraukia 
ži rov  d mes , tuo prodiuseriai 
naudojasi. Bet paži r kite, ar 
nors vienas iš toki  ved j si-
tvirtina. Baigiasi sezonas ir j  ne-
b ra. Ger  laid  ved j  mes turi-
me nedaug.

- Kas sunkiausia tavo darbe?
- Laisvalaikio planavimas ir kar-

tais užpl stantis nuovargis. Per 
atostogas nenoriu gird ti jokios mu-
zikos, o tuo labiau k  nors planuoti, 
organizuoti.

- K  m gsti veikti laisva-
laikiu?

- Važin tis dvira iu su penkia-
me iu s numi, kartkart mis su 
draugais pasilinksminti iš širdies, 
m gstu skaityti, ži r ti filmus, bu-
riuoti, slidin ti.

- Ar pakanka laiko išleisti pi-
nigus, kuriuos uždirbi?

- Pinigus galiu greitai išleisti. 
(Juokiasi.)

- Kur?
- Atostogoms, pramogoms. Ne-

su iš t , kurie pinigus  kojin  deda. 
Gyvenu šia diena.

- Ar gal tum save pavadinti 
emancipuota moterimi?

- Jei emancipuota moterimi va-
dinsime toki , kuri gali savimi pasi-
r pinti, uždirbti pinig , j  sunku iš-
mušti iš v ži  - tada taip. Esu ne 
kart  pavadinta stipria moterimi.

- Tokia, koki  bijo daugelis 
vyr ?

- Vyrai, kurie bijo moter , ma-
n s ir nedomina.

Laura: “Kas nemėgsta įtampos, tam TV ne vieta”

“Vidutinybėms 
nėra ką veikti eteryje”
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Lauros Paukštės 
nedomina vyrai, 
kurie bijo stiprių 
moterų

Simono Švitros nuotr.
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Aktyvios savaitgalio pramo-
gos TV laid  ved jui Žygiui Sta-
k nui baig si 13 si li  ant kojos. 
Pabrad s rajone up mis ir eže-
rais kartu su draugais keliav s
vyras nes kmingai išlipo  kran-
t  - atsistojo ant sudaužyto bute-
lio ir susipjaust  p d . Susižalo-
ta taip smarkiai, kad prireik  me-
dik  pagalbos - laimei, pas juos 
nugabeno vietos gyventojai. Nors 
kur  laik  TV ved jas, kad apsau-
got  gyjan i  koj , turi naudotis 
ramentu, namie tarp keturi  sie-
n  jis nes di - eina  darb  ir ve-
da renginius. Juk art ja naujas 
televizijos sezonas ir darbo, ma-
tyt, netr ksta.

Vilniuje, per Tymo turguje 
vykusi  Suomijos popiet , lan-
kytojai buvo supažindinti su tra-
diciniais šios šalies patiekalais. 
Vaišintis burok li  mišraine 
“Rosolli”, žuviene, Fredrikos 
blyneliais, pyrag liais ir kitais 
suomiškais valgiais kviet  šios 
šalies ambasador  Marja Lisa 
Kiljunen (Marja-Liisa Kiljunen). 
Jos pa ios virtuv je Lietuvoje 
rastum te Suomijoje tradicin s
tekši  uogien s. Ambasador
sak  ir pati mokanti išvirti ši
uog  uogien , tik rinkti tekši ,
kaip ir daugelis suomi , amba-
sador  nesiryžta, mat šios uo-
gos auga toli nuo miest  plytin-
iose pelk se.

“Tekšes aš m gstu. Kai turiu 
sve i  ir noriu pavaišinti juos ko-
kiu savo šalies gard siu, patiekiu 
tekši  uogien s su Suomijoje 
tradiciniu duonos s riu”, - pasa-
kojo M.L.Kiljunen.

Lietuvoje ambasador  sak
labiausiai pasiilgstanti suomiš-
kos r gš ios rugin s duonos ir 
duonos s rio skonio, o paklaus-

ta apie tradicin  namuose daž-
niausiai ruošiam  patiekal
M.L.Kiljunen vardijo aviž  ko-
š  - pasirodo, Suomijoje tai daž-
niausiai valgomas pusry i  val-
gis. Ambasador  prisipažino iš-
gerianti ir daug kavos - per tris 
puodelius per dien , o anks iau
sak  išgerdavusi ne mažiau kaip 
šešis. Suomiai pasaulyje pir-
mauja pagal išgeriamos kavos 
kiek , tad šiuo aromatingu g ri-
mu buvo vaišinami ir Tymo tur-
gaus lankytojai.

M.L.Kiljunen pasakojo jau 
susipažinusi su tradiciniais lie-
tuviškais patiekalais, pavyz-
džiui, yra ragavusi didžkukuli ,
ta iau, jos žodžiais tariant, to-
kiai egzotikai kaip virtos kiauli
ausys vis dar nesiryžtanti.

Suomijos popiet je prisista-
t  ir Lietuvoje naujas didcentris 
“Prisma”, kuris 20 šio m nesio
dien  bus atidarytas prekybos 
ir pramog  centre “Ozas”. Pi-
nigai, surinkti per Suomijos po-
piet , skirti Tymo turgaus Eko-
loginio švietimo centrui kurti.

Suomijos ambasadorė 
kiaulės ausų ragauti nesiryžta

Tekšių uogienę Suomijos 
ambasadorė Marja Lisa 
Kiljunen verda iš pirktų 
šviežių uogų - pati po 
raistus nebraido ir uogų 
nerenka 

Mykolo Ambrazo nuotr.

Ž.Stakėnas: 
nepasisekė
Sužalotą 
koją Žygis 
Stakėnas turi 
saugoti, todėl 
jis remiasi 
ramentu

Pareng  Elena NIKONOVAIT
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Ramunės ŽUKAUSKIENĖS ir 
Mykolo AMBRAZO fotoreportažas

Siaurame kelyje tarp priva i  nam  besirikiuojantys diplo-
mat  automobiliai ir vien  vart  link skuban ios ryškiaspalviais 
sariais pasipuošusios moterys. Tok  nekasdien  vaizd  pra ju-
s  ketvirtadien  gal jo steb ti Vilniaus rajone esan i  Avižieni
gyventojai. Priežastis - Indijos nepriklausomyb s 62-osios me-
tin s, kuri  proga švent  kviestiniams sve iams savo reziden-
cijos kieme jau antr kart sureng  verslininkas ir diplomatas, 
Indijos Respublikos garb s konsulas Lietuvoje Radžinderis 
Kumaras Chaudharis (Rajinder Kumar Chaudhary).

Ponas Radžinderis lieka ištikimas savo šalies papro iams
šv sti be alkoholio.  švent  susirinkusiems Lietuvos politi-
kams, užsienio šali  diplomatams, verslo partneriams ir bi-
iuliams buvo si loma atsigaivinti vairiomis sultimis ir mi-

neraliniu vandeniu. Sve iai taip pat gal jo paskanauti tradici-
ni  indišk  valgi , kuriuos paruoš  R.K.Chaudhario vadovau-
jamas sostin s restoranas “Sue’s Indian Raja”.

Nepamiršta ir indiško meno programa. Šok j  kolektyvas 
“Ananda-natyam” iš Kauno sve ius žav jo ne tik grakš iais
judesiais, bet ir spalvinga apranga bei aksesuarais. Meistriš-
kai valdyt  m sl  specifin  indišk  dainavimo b d  - rag  - 
pademonstravo vokalist  Skaidra Jan ait .

Indijos 
šventė nuspalvino Avižienius
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Šventei egzotikos suteikė indiškų šokių subtilybes 

įvaldęs kauniečių kolektyvas “Ananda-natyam”
Šventės šeimininkai - 
Indijos Respublikos garbės 
konsulas Radžinderis 
Kumaras Chaudharis ir jo 
žmona Lina

Renginio įspūdžiais dalijosi 
verslininkė Nadiežda Novickienė 

ir restoranų tinklo “Da Antonio” 
direktorė Alvyda Eigminienė

Saulėta popietė smagiai nuteikė 
viešbučių tinklo “Reval Hotels” 
pardavimo ir rinkodaros vadovę Lietuvai 
Ingą Žygelienę ir jos vyrą Rolandą

Puikios progos pasipuošti iš Indijos atsivežtais 
sariais nepraleido (iš kairės) indiškų šokių šokėja 

Justina Ližaitienė, gydytoja Rūta Nadišauskienė ir 
jos dukra Rūta

Indijos himną 
sugiedojusi 
dainininkė 

Skaidra Jančaitė 
nustebino ir 

indiškos ragos 
atlikimu

Užsienio reikalų viceministrei Astai 
Skaisgirytei-Liauškienei buvo įdomu 

paragauti indiškų skanėstų





Patriotai 7

“Biplan” lyderis MAKSAS MELMANAS 
gyvenimą nori praleisti Lietuvoje. 
Jis didžiuojasi jos istorija, kultūra ir 
gamta. Pavyzdžiui, gražesnės jūros 
už Baltiją jam neegzistuoja. Nors 
Maksas nevaikšto su trispalve, bet 
koncertuodamas užsienyje nepralei-
džia progos pareklamuoti Lietuvą.

Lietuvos TOP-3

Vietov s - Baltijos j ra, Vilniaus 
senamiestis, Kernav .

Patiekalai - juoda rugin  duona, 
bulviniai arba cukinij  blynai.

G rimai - gira, alus.
Asmenyb s - Vytautas Didysis, 

Jonas Basanavi ius, Mikalojus 
Konstantinas iurlionis.

Prek s ženklai - “Snaig ”,
“Inkaras”, “Vilniaus pergal ”.

Maksas: 
“Dzūkai - geriausi iš visų lietuvių”

- Kas tau yra patriotizmas?
- Meil  t vynei, tautai, o politika 

ia niekuo d ta.
- Kaip pasireiškia tavo patrio-

tizmas?
- Jei klausiate, ar b gioju pasiriš s

trispalv , - tikrai ne. Tiesiog myliu sa-
vo krašt  ir darau visk , kad lietuviai 
gyvent  geriau. Be abejo, visada sergu 
už Lietuvos futbolo ir krepšinio rink-
tines.

- D l ko verta likti gyventi Lie-
tuvoje?

- ia gimiau, ia ir noriu gyventi. 
Kita vertus, emigracija neb tinai 
prieštarauja patriotizmui.

- Kaip pareklamuotum Lietuv
užsienyje?

- Aš ir dabar tai darau koncertuo-
damas užsienyje.

- Kuo lietuviai gali didžiuotis?
- Istorija, kult ra, nuostabia gamta.
- Teigiami lietuvi  bruožai?
- Man labai patinka dz kai. Jie atvi-

ri, draugiški.

Simono Švitros nuotr.
Pareng  Laima KARALI T
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L.Samėnui egzotiški patiekalai neegzistuoja

Kulinaras Linas Sam nas
apie laisvalaik  ir keliones.

- Kiek vidutiniškai turi laisv
dien  per savait ?

- Dvi - šeštadien  ir sekmadien .
- Ar dirbtum, jei tur tum ne-

išsenkant  pinig  šaltin ?
- Tikriausiai taip. Kita vertus, 

nežinau kas b t , jei b t .
- K  dažniausiai veiki laisva-

laikiu?
- Ži riu filmus, važin juosi kar-

tais su s numi, skaitau istorin  kny-
g  ir dar velniai žino, k  veikiu.

- Idealus vasaros savaitgalis?
- Up , pieva, netoliese m kian-

ti karv , dantyse smilga ir ramyb .
Lietuva...

- Kiek jam maždaug reik t
pinig ?

- Benzinui ir maistui.
- Kada paskutin  kart  atos-

togavai?
- Pra jusiais metais Nidoje.
- Brangiausia tavo laisvalai-

kio pramoga?
- Kartai. 9 minut s - 40 Lt.

Šiandien Liną Samėną 
drąsiai galima pavadinti 
populiariausiu TV kulinaru

Simono Švitros nuotr.

Linas nežino, ar dirbtų, jei 
turėtų daug pinigų

Sauliaus Venckaus nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Linas 
laisvalaikį 

mėgsta leisti 
su sūnumi
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Derindamas drabužius gali 
atrodyti geriau nei jie?

“Effigy” pristato nauj  ru-
dens kolekcij  ir kvie ia ekspe-
rimentuoti.

Dalyvaudamas su-
peržvaigžd s konkurse turi gali-
myb laim ti profesionali
fotosesij FHM ar “Panel s” 
žurnaluose, kuri  tau dovano-
sime mes. Tau nereik s pildyti 
joki  anket , nereik s ilgai lauk-
ti atsakymo išsiuntus SMS ar už-
siregistravus sud tinguose por-
taluose. Tau tereik s ateiti  “Ef-
figy” parduotuv  ir užsiimti savo 
m gstama veikla - matuotis r -
bus! Taigi ateik  savo miesto “Ef-
figy” - rink, derink ir matuokis, 
tada fotografuok, si sk foto  “ef-
figy.one.lt” ir pagaliau tapk su-
peržvaigžde! Mes suorgani-
zuosime profesionali  fotosesij ,
o tave pamatys VISA 
LIETUVA! Paskub k ir b k
geresnis už juos visus.

Daugiau informacijos 
“effigy.one.lt”

“Laisvalaikio” inf.
Tapk “Effigy” superžvaigžde!

Rugpjūčio paskutinėmis die-
nomis Vilniaus senamiestyje, 
Vokiečių g.13, jaukiose “Make 
Up Store” patalpose, atidaromas 
Tarptautinis makiažo centras 
- TMC (angliškai “International 
Make Up Center” - IMC), turin-
tis nemažai vyresniųjų “brolių” 
Švedijoje, Norvegijoje, Suomijo-
je ir Estijoje.

IMC yra antrin  “Make Up Sto-
re” kompanija. Pirmasis toks ma-
kiažo centras 1990- j  ruden  buvo 
atidarytas Stokholme. Šiandien tai 
lyderiaujanti ir viena geriausi  ma-
kiažo mokykl  Europoje.

“Pats pavadinimas - makiažo 
centras - iškart pasako, kad tai bus 
susib rim  vieta. ia rinksis ir kon-
sultuosis žymiausi makiažo meis-
trai, grožio industrijos atstovai iš 
Lietuvos ir ne tik. Šis centras vie-
nys savo srities specialistus. Taip 
pat rengsime atvir  dur  dienas - 
bus galima ateiti, pasiži r ti, kaip 
vyksta pamokos”, - kalb jo IMC va-
dov  Jolanta Paulauskien .

 centro atidarymo švent  Vil-
niuje taip pat atvyks garsusis meis-
tras, tarptautinio makiažo centro 
Stokholme vadovas Ol  Johansonas 
(Olle Johansson). Jis grožio ir pra-
mog  versle dirba jau per 40 met .
Jaunyst je O.Johansonas su artist
trup mis išmaiš  vis  pasaul , gri-
muodavo ABBA dainininkus, ben-
dradarbiauja su popžvaigžde Gven 
Stefani (Gwen Stefani).

IMC kursai - galimyb  patekti 
plat j  mados, grožio, pramog  pa-
saul , pad ti siekiantiems makiažo 
meistro darbo užsienyje. “Tie, kas 
baigs m s  centro kursus ir išlaikys 
egzaminus, gaus IMC diplom , kuris 

pripaž stamas ir vertinamas visoje 
Europoje”, - teigia J.Paulauskien .

Mokymai organizuojami pagal šve-
d  program . “Netrukus surengsime 
kursus: 10 savai i  pradedantiesiems 
ir 2 savai i  tobulinimosi. Tai bus in-
tensyv s, praktika paremti kursai. Pas-
kaitos gali vykti lietuvi , angl , rus
kalbomis, - pasakojo J.Paulauskien .
- D stytojai bus laisvai samdomi. Jais 
dirbs tarptautin  patirt gij , pripažin-
ti ir šioje industrijoje puikiai žinomi 
profesionalai: Lilija Bytautait , Laura 
Kreivyt , Vaida Venckut , Julija Estko 
ir kiti”. IMC neapsiribos vien vizažu, 
apr ps ir kitas mados pasaulio sritis. 
Patirtimi bei poži riu  makiaž  su stu-
dentais kursuose taip pat dalysis foto-
grafai, dizaineriai stilistai ir kt. Garb s
sve iu sutiko b ti garsus pasaulyje di-
zaineris Juozas Statkevi ius. Ir tai ne 
paskutiniai IMC malon s siurprizai.

Registruotis  IMC kursus 
bei atvir  dur  dienas 
galima elektroniniu paštu 

imc@kristyle.lt. Jei turite 
klausim , galite dr siai

kreiptis  IMC vadov
Jolant  Paulauskien

telefonu (8-680) 49-866.
Pareng  Jurga KLIMAIT -

RIEBLING

Lyderiaujanti Europos makiažo 
mokykla jau Vilniuje!

www.internationalmakeupcenter.lt

Jolanta Paulauskienė sako, 
jog baigusieji kursus ir išlaikę 

egzaminus, gaus IMC diplomą, 
kuris pripažįstamas ir vertinamas 

visoje Europoje

Makiažo centre - naujausios 
tendencijos ir meistriškumo 
pamokos
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- UAB “Danbalt Internatio-
nal” priklauso “Este”, “Danija”, 
“FamClub”, “Wawa” bat  par-
duotuv s Lietuvoje, Latvijoje ir 
Lenkijoje. Kuria parduotuve la-
biausiai didžiuojat s?

Rasa Rimkien  (R.R.): Vil-
niaus Gedimino prospekte viena pir-
m j kurta “Danija”. Ji didžiausia ir 
gražiausia.

- Ko reikia norint parduoti 
batus?

R.R.: Reikia tur ti ger  bat ,
sukurti ger  parduotuvi vaizd  ir 
mok ti gerai aptarnauti. Mes labai 
daug d mesio skiriame kainos ir ko-
kyb s santykiui, analizuojame pra-
eit  met  pardavim , stengiam s
atsižvelgti  pirk j  poreikius, daro-
me išsamias analizes, ži rime, ko 
m s  žmon ms reikia.

- Ko reikia žmon ms?
R.R.: Gero kainos ir kokyb s

santykio, patogumo. Batas turi b -
ti minkštas, lankstus, kaip aš kar-
tais sakau, kad j  aus  b t  galima 
sikišti. Pirmiausia, aišku, pirk jo 

ak  turi patraukti bat  dizainas.

Rita Vanagien  (R.V.): O kad 
patraukt  ak , turi b ti žingsniu 
priekyje nei kiti.

R.R.: Patraukusius ak  batus 
žmogus pradeda iupin ti, ieškoti 
j  pranašumo, tod l medžiag  ko-
kyb , padas - labai svarbu.

- Ar tiesa, kad vidutinio aukš-
tumo pakuln  yra nemadinga - 
moterys renkasi lygiapadžius ar-
ba itin aukšta pakulne batus?

R.R.: Netiesa, yra perkama ir 
vidutinio aukš io pakuln . Esame 
skai iav : apie tris ketvirtadalius 
parduodame su žema ir vidutinio 
aukš io pakulne ir tik vien  ketvir-
tadal  - aukštakulni .

- Kokios rudens bat  tenden-
cijos?

R.R.: Išskiriu kelet  dominuo-
sian i  š  ruden  akcent : spalvingi, 

dekoruoti mezginio motyvais gumi-
niai ilgaauliai, kailis atsiveriantis ant 
bato aulo, masyv s ir gana aukšti 
kulnai, kau iukiniai padai, labai 
aukštu atlenkiamu aulu ilgaauliai, 
vis dar aktual s UGG tipo kailiniai 
aulinukai, zomšas. Madingiausios 
spalvos: m lyna, violetin , vair s
rudi atspalviai.

- Kokios ateinan io pavasa-
rio tendencijos?

R.R.: Dvi kryptys: itin aukštas 
kulnas su gražia platform le, bet tai 
skirta ne kiekvienai dienai, reta ku-
ri gal t  išvaikš ioti vis  darbo die-
n  su tokiais bateliais. Antra kryptis 
patogumo, lankstumo link. Yra ku-
riama vairi  fantastišk  medžiag .
Daug zomšo. Spalvin  gama: žem s
spalvos, nuplauta m lyna. Nors jau-
nimui yra ir ryški  batuk .

- Ar tiesa, kad smailios bat
nosis nežada gr žti  mad ?

R.R.: Iš ties  smaili  yra labai 
nedaug. Bat  nosys derinamos prie 
žmogaus p dos.

R.V.: labiau dominuoja suapva-
lintos nosys.

- Kokias pastebite pirk j
daromas klaidas renkantis ava-
lyn ?

R.R.: Pirk jas iki galo nepasi-
matuoja bat . Parduotuv je yra su-
daromos visos s lygos, o b na, kad 
tik apsiav  ir jau b ga  gatv  - pas-
kui pajunta, kad kažkur ankšta, kad 
pakuln  aukšta, trina. Žmogus tu-
r t  daugiau laiko skirti matavimui-
si parduotuv je.

- Kur reklamuojat s dau-
giausiai?

R.V.: Reklamuojam s  spaudoje, 
lauko stenduose, internete.

- Kaip manote, kiek sezonui 
reik t  tur ti avalyn s por ?

R.R.: Manau, kad kuo daugiau. 
(Juokiasi.) Mažiausiai reik t  tur -
ti dvi poras.

- Ar nešti  taisykl  nunešio-
tus batus ar ver iau sigyti nau-
j  por ?

R.R.: Žinoma, nauj . (Juokiasi.)
R.V: Atsinaujinti yra gerai, bet, 

aišku, b na išim i , kad daiktas yra 
toks mielas, jog negali su juo atsi-
sveikinti.

Aukštakulniai batai nėra tokie aktualūs kaip liaupsinami
Sakoma, kad plaukai ir apavas žmogų įrėmina. Batai - viena svarbiausių stiliaus detalių, bet lie-
tuviai nelinkę stebinti, jie batus renkasi, kad būtų patogūs avėti, ir išsirenka paskubomis. “Bū-
na, kad tik apsiavė ir jau bėga į gatvę - paskui pajunta, kad kažkur ankšta, kad pakulnė aukšta, 
trina”. Į “Laisvalaikio” klausimus apie pirkėjų poreikius, naujausias batų mados tendencijas atsa-
ko įmonės “Danbalt International” pirkimų ir pardavimo vadovė RASA RIMKIENĖ, o jai antrina 
RITA VANAGIENĖ, “Danbalt International” rinkodaros vadybininkė.

Genutė ŽALIENĖ

“ Esame skaičiavę: apie tris 
ketvirtadalius parduodame 
su žema ir vidutinio aukščio 
pakulne ir tik vieną 
ketvirtadalį - aukštakulnių”

Rasa Rimkienė

“ Šį rudenį vis dar aktualūs 
UGG tipo kailiniai aulinukai”

Rasa Rimkienė

MADOS PROFESIONALAI 
LIETUVOJE PASIGENDA 
PAPRASTOS AVALYN S.

Kur patys perka ir kur si lo 
pirkti savo klientams?

Stilistas K stas Rim-
džius: “Man avalyn  labai daug 
reiškia, tad jai stengiuosi negail -
ti pinig . Kur pirkti - nesvarbu. 
Svarbiausia yra kokyb , patogu-
mas, na ir, žinoma, - estetinis vaiz-
das ne paskutin je vietoje. Labiau-
siai tr ksta paprastos klasikin s
avalyn s. Jos tiek sau, tiek savo 
klient ms parvežu iš kelioni ”.

Dizaineris Egidijus Sida-
ras: “Neteikiu reikšm s parduo-
tuvei, perku tiek bat  išparduotu-
v se, tiek firmin se brangiose par-
duotuv se - svarbiausia, kad batai 
patikt  ir kokyb  atitikt  kain .
Patirtis, gyta dirbant su klient -
mis, rodo, kad b simos nuotakos 
visuomet patiria problem  d l ava-
lyn s. Apskritai parduotuv se 
tr ksta normali  bat  - prekiauja-
ma mantria, sunkiai deran ia prie 
drabužio avalyne, kuri tampa svar-
biausia komplekto detale”.

Žurnalo “Laima” stilist
dizainer  Aušra Norkut : “Su 
batais - žiauriai sunku, nes n ra
pasirinkimo. Dažniausiai perku ne 
Lietuvoje, mat ia n ra paprast ,
be raukini , “skyli ”, be joki
puošmen  šiuolaikini  bat . Ši
vasar  taip ir neradau juod  pa-
pras iausi  basu i ”.

Dizainer  Lilija Lariono-
va: “Sunkiai randu sau avalyn .
Stengiuosi batus pirkti kur nors 
kitur ne vien d l kokyb s, bet ir 
d l to, kad t  pat  “geresnio” bat
dizaino model  paskui avi pus  Vil-
niaus. Nety ia užtikau rank  dar-
bo avalyn s ispan  dizaineri  sa-
lon  - nupirkau pus  parduotuv s.
Yra didel  problema d l vestuvi-
n s avalyn s - dažniausiai nuota-
kas siun iame pas avalyn s dizai-
nerius”.

TV laid  stilist  dizainer
Kristina Mališauskien : “Li -
desys - normali domi  bat  Lie-
tuvoje n ra, tik kažkokie ortopedi-
niai batai. Tikrai ne “Akropolyje” 
j  ieškau, visokiose išparduotuv -
se arba užsienyje, toje pa ioje Len-
kijoje arba užsisakau internetu”.

Stilistas Mantas Petruš-
kevi ius: “Perkuosi “Du broliai”, 
“Vilniaus vartai” parduotuv se. 
M gstamiausios kompanijos: “Ma-
lo”, “Lanvin”, “Prada”.

Dizaineris Egidijus Rai-
nys: “Vyrišk  bat  iš viso n ra!
Perkuosi mažoje krautuv l je Paši-
lai iuose, ten perku visokius do-
mius sportba ius. Situacija Lietu-
voje yra labai prasta, kaip viena ma-
no klient  sako: “Kaimas bunda”.

“ Batas turi būti minkštas, 
lankstus, kaip aš kartais 
sakau, kad jį būtų galima į 
ausį įsikišti”

Rasa Rimkienė

Esu verta viso 
pasaulio batų, 

bet man pakaks 
tų rožinių iš 
“Dolitos”...

Kai sėkmingai 
baigiu darbus, 

perku batelių porą, 
kai nepasiseka - 

perku kelias.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



Geriausi j  varžytuv s

Spal  jaukiausiame uostamies io klube 
prasideda naujas rengini  ciklas. “El Calor” 

scenoje kiekvien  savaitgal  vyks tikro gar-
so koncertai, kuriuose d l geriausi  šalyje 
“latino” atlik j  vardo varžysis perspekty-
v s vokalistai. Kur iki šiol sl p si Lietuvos 

Šakira (Shakira), Gloria Estefan ir Enrik
Iglesijas (Enrique Iglesias)? Kuris balsin-
gasis lietuvis nepritr ks pietietiško tempe-
ramento? Kokios galimyb s atsivers naujai 

atrastiems talentams? Visa tai sužinosite 
jau netrukus.

Jau pam gta
“Šokanti Lietuva”

Po poros m nesi , art jant didžiausiems 
speigams, “El Calor” visus pakvies  šoki
aikštel : klube v l vyks pernai pirm kart su-
rengta akcija “Šokanti Klaip da”, joje visi no-
rintys gali visiškai nemokamai dalyvauti vai-
ri  šoki  pamokose.

Šis sumanymas, kur  pra jusio sezono pa-
baigoje vainikavo to paties pavadinimo tarp-
tautinis “hobby” klas s pramogini  šoki  kon-
kursas, sulauk  didžiulio publikos susidom -
jimo. Be to, populiari visuomenin  akcija iš-
augo  festival  “Šokanti Lietuva”, kuri ši -
met s J ros švent s metu  Klaip dos sena-
miest  sutrauk  gausyb  dalyvi .

Šokis, dainos 
koncerte “Myl k mane”

Rudens linksmybes prad s rugpj io 23 d. 
18 val. Palangos vasaros estradoje vyksiantis 
koncertas “Amame” (iš ispan  k. “Myl k ma-
ne”). Kolektyvui, kuris garsins š  romantišk
prašym , jis t ra koketavimas - norint paverg-
ti klausytoj  širdis, grupei “El Calor Band” 
pakanka vos vieno pasirodymo. Nenuostabu, 
kad mažiau nei metus gyvuojantis jaun  ta-
lenting  Klaip dos muzikant , atliekan i
klubin  Lotyn  Amerikos muzik , kolektyvas 
jau turi gaus  gerb j  b r .

Tikro garso koncerte laukiami ir visi šiuo-
laikinio šokio m g jai - Lietuvos “show dance” 
žanro viltis Klaip dos šoki  kolektyvas “Intrus” 
jo metu pristatys program , parengt  rugs jo 
pradžioje Slovakijoje vyksian iam pasaulio šoki
empionatui. Prie jaun j  talent  prisid s pri-

tyr  šoki  propaguotojai, viena gražiausi  por
scenoje ir gyvenime - Karina Krysko ir Saulius 
Skambinas. Na, o ži rovus bandys išjudinti Lo-
tyn  Amerikos šoki  pamok l mis Aleksas 
Chavjeras (Alex Xavier) iš Dominikos Respu-
blikos. Koncerto r m jai - UAB “Mineraliniai 
vandenys”, radijo stotis “FM Palanga”.

“Laisvalaikio” inf.
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Klubas “El Calor” 
ieškos lietuviškos Šakiros

Garsiausias šalyje “latino” stiliaus Klaipėdos naktinis klubas “El Calor” (Kepėjų g.10) penktąjį pramogų sezoną pradeda su 
naujomis atrakcijomis, kurios skirtos tiek karščiausių ritmų gerbėjams, tiek jų propaguotojams.

Organizatorių archyvo nuotr.
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Amerikie iui kompanij  prie 
pulto palaikys išties galingas disko 
hauso diskžok j  ir prodiuseri  tre-
jetukas. Antruoju smuiku “Smirnoff 
Ice” diskotekoje grieš legendinio 
susivienijimo “Discomafia” narys, 
raš  kompanijos “Bagpak” k r jas, 
jau daug met  JAV gyvenantis lie-
tuvis DJ Zhill bei pastaruoju metu 
didžiulio d mesio ir s km s sulau-
kiantys Vidis ir Saulty. Tai bus ypa-
tinga disko hauso naktis tikriems 
muzikos gurmanams.

Geriausios pra jusi  met
dainos autoriai

Vos prieš kelerius metus susi-
b r  spalvingieji “Hercules & Lo-
ve Affair” yra tokie populiar s, 
kad, atrodo, ši grup  tur t  skai-
iuoti mažiausiai dešimtus metus. 

J  debiutinis superhitas “Blind”, 

rašytas kartu su “Antony & The 
Johnsons” vokalistu, skamb jo vi-
sur - nuo TV serial , reklam ,
MTV kanal  bei radijo sto i  iki 
didžiausi  festivali  pagrindini
scen . Ne vienoje apklausoje šis 
k rinys buvo pripažintas esminiu 
2008- j  k riniu ir geriausia met
daina. Geriausia met  daina “Blind” 
išrinko ir itin takingas JAV muzi-
kos portalas “Pitchfork Media”. 
Vien “Youtube” šios dainos vaizdo 
klip  jau perži r jo net 2,2 milijo-
no žmoni .

Ta iau “Hercules & Love Af-
fair” tikrai n ra tik grup , suk ru-
si vien  hit . Panašios s km s, 
kaip ir pirmoji daina, sulauk  “Her-
cules Theme” ir “You Belong” bei 
visas amerikie i  debiutinis albu-
mas “Hercules & Love Affair”. Š
disk  svarbiausi pasaulio muzikos 
leidiniai vadino tiesiog unikaliu bei 

vienu ypatingiausiu ir domiausiu 
raš  per pastaruosius penkerius 

metus. Buvo rašoma, kad ši grup
prad jo nauj  disko er . B tent tas 
savitai atkurtas trisdešimties met
senumo retro disko ir sužav jo 
t kstan ius gerb j  bei muzikos 
profesional .

Liaups s iš Lietuvos 
profesional  l p

“Nauj j  met  nakt  prižad jau
sau nebegroti “Blind”, nes ši  dain
baladojau kiekviename savo sete 
mažiausiai pus  met . Bet pažad
vis tenka sulaužyti. Labai tik tina,
kad “Blind” taip ir liks man esminiu 
2008- j  k riniu, o albumas “Her-
cules & Love Affair” ne tik metus, 
bet ir epoch  žymin iu darbu”, - pa-
gyr  negaili šiandien Lietuvoje labai 
populiarus diskžok jas ir prodiuse-
ris Vidis.

“Hercules & Love Affair” tikrai 
n ra vien tik “Blind”, nors man, 
kaip ir daugeliui, šis hitas tapo di-
dele d me smegenyse. Bet ateityje 
iš E. Batlerio ir jo sukviest  muzi-
kant  tikiuosi dar daug daugiau. T ,
beje, jis ir žada. O kaip diskžok jas
Endis mane domina net labai, nes 
pristato marg  niujorkietišk  gar-
s ”, - visk  užbaigia muzikos porta-
lo “Djscene.lt” redaktor  Daina D.

“Laisvalaikio” inf.

“Gravity” vasaros sezono pabaiga su 
2008-ųjų atradimu “Hercules & Love Affair”
Jau netrukus aštuntus metus skaičiuojančio sostinės klubo “Gravi-
ty” rudens sezoną atidarys įspūdingas duetas “Plump DJs”, tačiau 
vasara bus palydėta ne mažiau ypatingai. Šį šeštadienį, rugpjūčio 
22 d., išskirtinių diskotekų serijoje “Smirnoff Ice” klube “Gravity” 
sulauksime ekscentriško svečio iš madingojo Niujorko. Pirmą kar-
tą Lietuvoje - bene karščiausiu praėjusių metų debiutu vadinamos 
grupės “Hercules & Love Affair” įkūrėjas ir lyderis Endis Batleris 
(Andy Butler).

Vilniuje gros populiarios grupės 
“Hercules & Love Affair” įkūrėjas 

Andy Butler (centre)
Organizatorių nuotr.
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“Jau seniai galvojome keisti pa-
vadinim , kad labiau atitiktume savo 
ir akademij  lankan i  žmoni  dva-
si , o mums yra svarbu, kad lankan-
tieji akademij  ne tik išmokt  šokti, 
dainuoti ar vaidinti, bet ir labai gerai 
praleist  laik . Tod l paman me, kad 
“Top Fun” yra labai tinkamas apib -
dinimas visko, kas vyksta pas mus”, 
- sak  vienas “Top Fun akademijos” 
k r j  Lukas Pa kauskas.

Prieš kiekvien  sezon  akade-
mija stengiasi pateikti kuo daugiau 
nauj  paslaug  savo lankytojams, 
šis sezonas taip pat n ra išimtis - 

“Top Fun akademijoje” nuo šiol bus 
galima lankyti ir breiko pamokas, 
kurias ves Vykintas Markauskas, la-
biau žinomas kaip Bboy Vykis, daug-
kartinis Lietuvos breiko empiona-
t  laim tojas ir Europos bei pasau-
lio empionat  prizininkas. Vykintas 
teig  paž st s Lietuvos breiko pa-
saul  nuo pat pradži , jis labai tikisi 
savo žinias perduoti visiems norin-
tiems išmokti šokti breik .

Akademijos k r jai L.Pa kauskas 
ir Andrius Urbanavi ius taip pat labai 
džiaugiasi, kad prie “Top Fun” kolek-
tyvo prisideda vis daugiau savo srities 
profesional , kurie nori savo žiniomis 
pasidalyti išskirtinai su akademijos 
lankytojais. Nuo ši  met  d stytoj
komand  papildo visiems gerai žino-
mas aktorius Marius Ma iulis, vaidi-
n s serialuose “Nekviesta meil ”,
“Nemylimi”, vedantis laid  “Nuod -
mi  dešimtukas”, ir aktor  Aušra Štu-
kyt , vaidinusi seriale “Broliai” ir Lie-
tuv  juokinanti laidoje “Dzin” .

Kaip ir anks iau, visi norintys, 
nesvarbu, kokio amžiaus ar statuso 
b t , kok  gyvenimo b d  propaguo-
t , “Top Fun akademijoje” gali links-
mai praleisti laik  ir pažinti dainavi-
mo, aktorinio meistriškumo bei ora-
torinio meno subtilybes, išmokti pra-
mogini  ir gatv s šoki  meno. Savo 
patirtimi dalijasi Deivis, Daina Bile-
vi i t , R ta Š iogolevait , Audrius 
Bružas, Marius Jampolskis, grup s
“ŠokoLedas” nar  Just , Paulius Šin-
k nas, Deividas Meškauskas ir kiti 
žinomi Lietuvos aktoriai, dainininkai 
bei šok jai. Taip pat akademija kvie-
ia ir  savo grožio mokykl , kuriai 

vadovauja “Mis Lietuva’96” Daiva 
Anužyt . “Si lome tikrai mažas kai-
nas, kurios yra nuo 90 lit  m nesiui, 
o visiems “Laisvalaikio” korteli  tu-
r tojams dar taikomos specialios nuo-
laidos”, - sako L.Pa kauskas visiems, 
manantiems, kad mokytis pas Lietu-
vos žvaigždes yra labai brangu.

“Laisvalaikio” inf.

Naujas sezonas - naujas vardas
Kaip ir kiekvienais metais, aka-
demija “Idėjų linija” naują sezoną 
pradeda siūlydama savo lankyto-
jams daug naujienų. Svarbiausia 
naujiena - akademija “Idėjų linija” 
keičia savo pavadinimą ir nuo šiol 
vadinsis “Top Fun akademija”.

Dėstytojų gretas 
papildė ir aktorė 
Aušra Štukytė

“Top Fun akademijos” nuotr.
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Rugsėjo 11 dieną 
Vilniaus naktinis 
klubas “Malibu” 
skelbia naujo se-
zono atidarymą su 
viena populiariau-
sių Rusijos grupių 
“Chi-Li”.

Sve ius pasitiks 
šilta klubo atmosfera, 
vasariška muzika, 
nuostabi nuotaika, ku-
ri nebl s vis  nakt ,
nes sve iuosis itin 
“karšta” grup  iš Ru-
sijos “Chi-Li”. Rusijos 
muzikos kritikai jau-
nos grup s pasirody-
mus vadina magiškos 
energijos užtaisu.

Jaunatviška gru-
p s nari  energija 
scenoje susipina su 
itin reto bei unikalaus 
grup s lyder s Irinos 
balso ir intonacijos 
magija. Irina, unikalaus balso savinink , raudonais 
plaukais, didel mis žaliomis akimis ir galingu “giliu” 
balsu paliks neišdildom sp dži  visiems koncerto 

sve iams. Tai išskir-
tinis moters balsas, 
kokio šiandien muzi-
kos pasaulyje rasti be-
veik ne manoma. 
Koncerte “Chi-Li” at-
liks tiek nauj , tiek 
sen , visiems puikiai 
paž stam  ir žinom
dain  iš savo naujau-
si  ir ankstesni  albu-
m . Hitais tapusios 
dainos, tokios kaip 
“Prestuplenije”, “No-
vyi god v posteli”, 
“Leto”,  “Omut”, 
“Maki”, “A možet 
byt” , “Liubov - eto 
jad”, “Serdce”, “Skaz-
ki”, džiugins koncerto 
klausytojus. Be to, 
grup  “Chi-Li” atliks 
ir nauj  hit  “Ore - 
ore” ir dar daugel  ki-
t , puikiai visiems pa-
ž stam  ir žinom
dain . Tai muzika ne 
tik j s  ausims, bet ir 
j s  k nui!

Bilietus platina 
klubas “Malibu”, “Bilietai LT” . Renginio 
pradžia: 21 val. Koncerto pradžia: 23 val.

Grupės “Chi-Li” tikrojo garso koncertas 
suteiks neišdildomų įspūdžių visiems 
“Malibu” klubo lankytojams

Organizatorių nuotr.

Karštas naujo “Malibu” sezono atidarymas

“Laisvalaikio” inf.
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Karštas naujo “Malibu” sezono atidarymas
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Eglė ZUBKAUSKAITĖ
- Mokyklos kvapas? Ooooo... 

prasti aliejiniai dažai, pasenusi  tau-
k  dvelksmas iš mokyklos bufeto ir 
specifinis koridori  kvapas.

- O koks buvo m gstamas 
mokyklos bufeto patiekalas?

- Na, kas gi gal jo b ti? Kiek 
man leidžia prisiminti mano trum-
pa atmintis, bandel s, žinoma! Tra-
diciškai... (Nusijuokia.) Roksai to-
kie b davo... Kadangi aš - prie ro-
ko, tai roksai b davo... bandel s
tokios.

- Kokie mokomi dalykai la-
biausiai patiko mokykloje?

- Ai, kadangi aš per visas pamo-
kas piešdavau, tai ir buvo amžinas 
piešimas. O šiaip man istorija, lie-
tuvi  kalba sek si, tikslieji mokslai 
- nelabai...

- Buvo toks mokytojas, kur
ir dabar prisimeni?

- Taip, be abejo... Buvo tokia 

senmerg  Stundž nait . Ji buvo la-
bai griežta, bet iš ties  teisinga. 
Buvo daug visoki  mokytoj . Da-
bar, kai tiek met  pra jo, sunku pri-
siminti vis  ger  mokytoj  pavar-
des. Prisimenu savo klas s aukl -
toj ...

- Ar klas  buvo draugiška?
- Kaip ir taip... Daug vakar

praleidome drauge su bendrakla-
siais ir aukl toja gamtoje, prie eže-
r . Pamenu, buvome prie Balt j
Lakaj  Mol t  rajone - ten buvo 
fantastika!

- Ar buvote iškr t  koki
pokšt ?

- O tu Dieve, taigi ir buvo vien 
pokštai! Dar Panev žyje per moky-
klos vadinamuosius šokius pirmas 
prad jau diskžok jauti akrilin mis
plokštel mis, bobut s iš Amerikos 
atsi stomis...

- Ar susitinki su bendrakla-
siais?

- N  vieno nema iau... Na, gal 
vien  kitados ia buvau sutik s... 
Bet šiaip, deja, nepalaikau jokio ry-
šio su klas s draugais.

- O k  manai apie id j  pa-
skelbti klas s dien  Lietuvoje?

- Na, aš nesu labai sentimen-
talus, gal per daug laiko pra jo... 
Bet, žinoma, yra toki  žmoni , ku-
rie su mokykla sieja daug prisimi-

nim . Tad kod l gi ne? Visai šauni 
id ja paskelbti toki  dien . Kita 
vertus, sau brangius žmones, tuos, 
su kuriais tau domu, juk visuomet 
susirasi ir pamatysi. O kai atsiran-
da tokia patogi galimyb , kod l gi 
ne?

- Pirmoji tavo meil  mo-
kykloje?

- Be abejo, ji ten kažkur aplink 

mokykl  vaikš iojo... Iš kitos moky-
klos buvo.

- O vardo nepameni?
- Nežinau, nelabai. Buvo ir iš 

vienos mokyklos, ir iš kitos moky-
klos buvo... Visoki  buvo.

- O kuo, b damas mokiniu, 
svajojai b ti užaug s?

- Kosmonautu. Juo ir tapau... 
(Juokiasi.)

Saulius Urbonavičius prisimena mokyklos kvapą
Keista, bet kartais pravardė žmogui taip prigyja, kad niekas net 
nesigilina, koks gi jo tikras vardas. Pasirodo, Samui pravardė pri-
lipo dar mokykloje, trečioje klasėje. Taip ir liko visam laikui. O kad 
jis dar yra ir Saulius Urbonavičius, ko gero, ir pats prisimena tik 
tuomet, kai reikia pildyti oficialius dokumentus. Dabar, praėjus ne-
mažai laiko nuo to momento, kai Samas sėdėjo mokyklos suole, 
interviu apie klasės laikus jam buvo šiek tiek netikėtas. Tačiau kaip 
visuomet šmaikštus ir originalus grupės BIX lyderis ir šį kartą nea-
pvylė - jam pasisekė prisiminti ne tik mokyklos kvapą, bet ir moky-
klos bufeto pagrindinį meniu.

Saulius Urbonavičius-
Samas palaiko klasės 
dienos paskelbimo 
Lietuvoje idėją

Mykolo Ambrazo nuotr.
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Jie nenusakomi, madingi, sti-
lingi ir įtinkantys visų žanrų ir 
stilių klausytojams. Rugpjūčio 
21 d. Trakų pilyje bus galima iš-
girsti jų naujausio albumo “Big” 
pristatymą per bendrą projektą 
su Kauno bigbendu, džiuginan-
čiu Lietuvos džiazo mėgėjus jau 
beveik du dešimtmečius.

Lietuvoje jau pam gta ir ne kar-
t  koncertavusi grup  išleido kai k
daugiau nei prastiniai “Greatest 
Hits”, o daugel  albume esan i  dai-
n  “De Phazz” gerb jai jau sp jo 
pam gti ir siminti. “Big” skamba 
kiek kitaip, jis gyvesnis, mažiau 
elektronikos, iš naujo interpretuo-
jama “De Phazz” k ryba ir albumo 
skambesiui juntama didel  bigbendo 
taka: tarsi Vokietijos nacionalin s

radijo stoties “Hessischer Rund-
funk” bigbendo kolektyvas ir jo va-
dovas p. Jorgas Achimas Keleris 
(Jorg Achim Keller) grodami ironiš-
kai šypsot si. Nuostabios melodijos, 
nuostab s muzikantai, dideli l kes-
iai ir iš tikr j  albumas “Big” tapo 

dideliu pasiekimu. Grup s prodiu-
serio Pito Baumgartnerio (Pit 
Baumgartner) nuomone, “Big” yra 
kažkas panašaus  “Atgal  ateit ” - 
tam tikr  laikotarpio juost  tarp uni-
kali  pasaulio gars .

Pasak grup s nari , linksmas al-
bumo viršelis simbolizuoja šio albumo 
s km s dyd  - nauj j  album  “defa-
zai” palygino su keturi  Afrikos dram-
bli  ir keturi  j  šeš li  dydžiu.

“De Phazz” - grup , pakeitusi 
džiazo samprat  ir sugr žinusi j
šoki  muzikos klubus, kavines ir ba-
rus, kazino bei radijo sto i  topus. 
Grup s kuriamo skambesio ne ma-

noma apibr žti konkre iu mums su-
prantamu stiliumi, jame susilieja 
visa j  gama nuo “acid jazz” iki 
“drum and bass”, nuo hiphopo iki 
“lozunge”.

“De Phazz” - “downtempo jazz” 
muzikos projektas, neš s  konser-
vatyvi  džiazo scen  modernaus disk-
žok j  plokšteli  br žinimo - “skre-
o”, soulo, triphopo, drumenbeiso ir 

lotyn  muzikos element . 1997 me-
tais grup  surink s ir kiekvienam 
projektui suburiantis nauj  muzikan-
t  komand  “De Phazz” k r jas ir 
prodiuseris P.Baumgartneris klausy-
tojams pristat  jau 7 albumus. J  mu-
zika nuolat puikuojasi populiariausi
hit  dešimtukuose, albumai apdova-
nojami “Echo”, vadinamaisiais vokiš-
kaisiais “Grammy”, o populiariausi 
k riniai traukiami vairiausius 
“lounge” muzikos rinkinius.

Stilingiausias vasaros renginys su 
“De Phazz” & “Kaunas Bigband”

“Nereikia kalbėti apie muziką, ją reikia jausti...” - toks “De Phazz” šūkis
Organizatorių nuotr.

Po koncerto - vakar lis

“De Phazz” koncerto organi-
zatoriai paruoš  staigmen  - gali-
myb  dalyvauti stilingiausiame 
vasaros vakar lyje! Rugpj io 21 
d. 22 val., po koncerto Trak  pily-
je, visi kvie iami  “Vyno Lounge” 
(esan iame “Apvalaus stalo klu-
be”), kur tur site galimyb  atsi-
kv pti su “De Phazz” nariais ne-
formalioje “lounge” aplinkoje. Ga-

limyb  bendrauti su grup s na-
riais ir žinomais žmon mis. Per 
vakar l  gros Kauno bigbendas. 
Ši  nakt  jaukus ir stilingas “Ap-
valaus stalo klubas” taps šoki  ir 
džiazo aikštele.

Su “Laisvalaikio” kortele

-10%
nuolaida

Biliet  kaina: nuo 80 Lt 
(stovimas) iki 200 Lt 

(s dima vieta balkone). 
Su “Olialia Maestro” kortele - 

10 proc. nuolaida.

2009 m. rugpj io 21 d. 20 val. 
Trak  pilyje - stilingiausias 

vasaros renginys. 
Durys atidaromos - 18 val., 
renginio trukm  4:30 val. 

Grup s, kaitinan ios publik
prieš vakaro sve i

pasirodym , - 19 val. 
“De Phazz & Kaunas 
Bigband” - 21.30 val.
Informacija telefonu: 

(8-37) 75-05-75

Bilieto kaina 25 Lt. 
Staliuko rezervavimas 

(5 asm.) - 150 Lt.
Bilietus platina “Tiketa”.

“Laisvalaikio” inf.
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Jie nenusakomi, madingi, sti-
lingi ir įtinkantys visų žanrų ir 
stilių klausytojams. Rugpjūčio 
21 d. Trakų pilyje bus galima iš-
girsti jų naujausio albumo “Big” 
pristatymą per bendrą projektą 
su Kauno bigbendu, džiuginan-
čiu Lietuvos džiazo mėgėjus jau 
beveik du dešimtmečius.

Lietuvoje jau pam gta ir ne kar-
t  koncertavusi grup  išleido kai k
daugiau nei prastiniai “Greatest 
Hits”, o daugel  albume esan i  dai-
n  “De Phazz” gerb jai jau sp jo 
pam gti ir siminti. “Big” skamba 
kiek kitaip, jis gyvesnis, mažiau 
elektronikos, iš naujo interpretuo-
jama “De Phazz” k ryba ir albumo 
skambesiui juntama didel  bigbendo 
taka: tarsi Vokietijos nacionalin s

radijo stoties “Hessischer Rund-
funk” bigbendo kolektyvas ir jo va-
dovas p. Jorgas Achimas Keleris 
(Jorg Achim Keller) grodami ironiš-
kai šypsot si. Nuostabios melodijos, 
nuostab s muzikantai, dideli l kes-
iai ir iš tikr j  albumas “Big” tapo 

dideliu pasiekimu. Grup s prodiu-
serio Pito Baumgartnerio (Pit 
Baumgartner) nuomone, “Big” yra 
kažkas panašaus  “Atgal  ateit ” - 
tam tikr  laikotarpio juost  tarp uni-
kali  pasaulio gars .

Pasak grup s nari , linksmas al-
bumo viršelis simbolizuoja šio albumo 
s km s dyd  - nauj j  album  “defa-
zai” palygino su keturi  Afrikos dram-
bli  ir keturi  j  šeš li  dydžiu.

“De Phazz” - grup , pakeitusi 
džiazo samprat  ir sugr žinusi j
šoki  muzikos klubus, kavines ir ba-
rus, kazino bei radijo sto i  topus. 
Grup s kuriamo skambesio ne ma-

noma apibr žti konkre iu mums su-
prantamu stiliumi, jame susilieja 
visa j  gama nuo “acid jazz” iki 
“drum and bass”, nuo hiphopo iki 
“lozunge”.

“De Phazz” - “downtempo jazz” 
muzikos projektas, neš s  konser-
vatyvi  džiazo scen  modernaus disk-
žok j  plokšteli  br žinimo - “skre-
o”, soulo, triphopo, drumenbeiso ir 

lotyn  muzikos element . 1997 me-
tais grup  surink s ir kiekvienam 
projektui suburiantis nauj  muzikan-
t  komand  “De Phazz” k r jas ir 
prodiuseris P.Baumgartneris klausy-
tojams pristat  jau 7 albumus. J  mu-
zika nuolat puikuojasi populiariausi
hit  dešimtukuose, albumai apdova-
nojami “Echo”, vadinamaisiais vokiš-
kaisiais “Grammy”, o populiariausi 
k riniai traukiami vairiausius 
“lounge” muzikos rinkinius.

Stilingiausias vasaros renginys su 
“De Phazz” & “Kaunas Bigband”

“Nereikia kalbėti apie muziką, ją reikia jausti...” - toks “De Phazz” šūkis
Organizatorių nuotr.

Po koncerto - vakar lis

“De Phazz” koncerto organi-
zatoriai paruoš  staigmen  - gali-
myb  dalyvauti stilingiausiame 
vasaros vakar lyje! Rugpj io 21 
d. 22 val., po koncerto Trak  pily-
je, visi kvie iami  “Vyno Lounge” 
(esan iame “Apvalaus stalo klu-
be”), kur tur site galimyb  atsi-
kv pti su “De Phazz” nariais ne-
formalioje “lounge” aplinkoje. Ga-

limyb  bendrauti su grup s na-
riais ir žinomais žmon mis. Per 
vakar l  gros Kauno bigbendas. 
Ši  nakt  jaukus ir stilingas “Ap-
valaus stalo klubas” taps šoki  ir 
džiazo aikštele.

Su “Laisvalaikio” kortele

-10%
nuolaida

Biliet  kaina: nuo 80 Lt 
(stovimas) iki 200 Lt 

(s dima vieta balkone). 
Su “Olialia Maestro” kortele - 

10 proc. nuolaida.

2009 m. rugpj io 21 d. 20 val. 
Trak  pilyje - stilingiausias 

vasaros renginys. 
Durys atidaromos - 18 val., 
renginio trukm  4:30 val. 

Grup s, kaitinan ios publik
prieš vakaro sve i

pasirodym , - 19 val. 
“De Phazz & Kaunas 
Bigband” - 21.30 val.
Informacija telefonu: 

(8-37) 75-05-75

Bilieto kaina 25 Lt. 
Staliuko rezervavimas 

(5 asm.) - 150 Lt.
Bilietus platina “Tiketa”.

“Laisvalaikio” inf.
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Juozas Gaižaukas spektaklyje plikę paslėpė po „stilinga“ šukuosena 

Vilma ALIŠAUSKAITĖ

Spektaklis „Mano žmonos vyras“ 
neseniai buvo pristatytas Druskinink
teatro festivalyje. Spektaklis suk l
tok  didel  susidom jim , kad buvo nu-
spr sta t  pa i  dien  surengti ir an-

Žinomas aktorius ir laidų vedėjas 
Juozas Gaižauskas vasarą debiu-
tavo viename populiariausių „Do-
mino“ teatro spektaklių „Mano 
žmonos vyras“. Aktorius vos įžen-
gęs į sceną iki ašarų prajuokino 
publiką itin „stilinga“ šukuosena. 
Spektaklio režisierius Kostas Smo-
riginas nusprendė J.Gaižausko 
plikę papuošti gegutės lizdą pri-
menančiu kuokštu plaukų. „Spek-
taklyje žiūrovai mato pilvotą Ša-
pranauską, ūsuotą Sakalauską ir 
plaukuotą Gaižauską“, – šmaikš-
tavo spektaklių „Striptizo ereliai“ 
ir „Mano žmonos vyras“ aktorius. 
J.Gaižauskas sakė, kad jam pa-
čiam labiausiai patinka tai, kad 
spektaklio ritmą itin gerai jaučia 
publika, aktoriai visuomet 
sulaukia reikiamos reakcijos, o 
dirbti su tokiais scenos profesio-
nalais kaip V.Šapranauskas jam 
yra didelė garbė. 

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Spektaklio „Mano žmonos vyras“ gastrolės:

tr j  pasirodym . Druskinink  teatro 
festivalio gerb jams pjes s „Mano 
žmonos vyras“ autorius Miro Gavra-
nas yra gerai paž stamas, nes pagal jo 
k rinius festivalyje jau buvo rodyti net 
du spektakliai. Susirinkusi  ži rov

neatbaid  ir tai, kad antrasis pasiro-
dymas baig si jau po vidurnak io.
Po pasirodym  vietin  Druskinink
spauda sp liojo, kas nul m  tok
spektakli  populiarum : aktoriai, ar 
pjes s autorius?

Rugpjūčio:
20 d., 19:00, Klaipėdos koncertų salė 
Rugsėjo:
8 d., 18:00, Šiaulių dramos teatras 
10 d., 19:00,  Vilnius, “Domino” teatras 
18 d., 19:00,  Vilnius, “Domino” teatras 
20 d., 18:00, Utenos kult. centras 
23 d., 18:00, Panevėžio bendruomenių rūmai 
30 d., 18:00, Kaunas, “Girstutis” 
Spalio:
4 d., 19:00, Vilnius, “Domino” teatras 
8 d., 18:00, Marijampolės kult. centras 
11 d., 16:00, Vilnius, “Domino” teatras 
11 d., 20:00, Vilnius, “Domino” teatras 
23 d., 18:00, Alytaus kult. ir komunik. centras 
25 d., 18:00, Kaunas, ”Girstutis” 
27 d.,19:00, Klaipėdos koncertų salė

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
Juozo Gaižausko šukuosena prajuokino visus į spektaklį atėjusius teatro 
žiūrovus

Krešė (Juozas Gaižauskas) ir Dragica (Jolanta Dapkūnaitė) spektaklyje “Mano žmonos vyras” įrodė, kad nuo 
meilės iki neapykantos tikrai ne daugiau nei vienas žingsnis

Druskininkų teatro festivalyje per dieną buvo parodyti net du spektakliai 
“Mano žmonos vyras” 
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Žiemą Lietuvoje – net 3 garsiojo Maskvos 
baleto pasirodymai

 Simonas KUPRYS 

Atgims paslaptingasis 
„Spragtukas“

„Moscow City Ballet“ kolektyve 
– daugiau nei 50 nari , daugelis j
– trup s vadovo V.Smirnovo žmo-
nos, primabalerinos Liudmilos Na-
rubasenko, mokiniai. Daugiausia 
šok j  yra iš geriausi  Rusijos ir 
Ukrainos baleto mokykl , o trup s
tradicija kyla iš rus  klasikinio ba-
leto mokyklos. Nauj j  met  išva-
kar se garsieji rus  baleto meistrai 

Organizatorių nuotr.

Lietuvoje parodys P. aikovskio ba-
let  „Spragtukas“.

„Piotro aikovskio baleto „Sprag-
tukas“ spektaklis – temiškai tai labai 
tinkama šiai progai baleto pasaka su 
puikia muzika ir kiek paslaptingu siu-
žetu pagal žinom  Ernsto Theodoro 
Amadeus Hoffmanno pasak . Šis 
spektaklis – vienas žinomiausi  kla-
sikinio baleto istorijoje kaip tik d l
šios priežasties“, – pasakoja meno 
kritikas, vairi  knyg  bei publikaci-
j  baleto tema autorius, Helmutas 
Šabasevi ius. „Be to, klasikinio ba-
leto spektakliai – romantiškos isto-

rijos, graži muzika, puošn s
pastatymai ir vair s šokiai – tinka 
džiugiai Šv. Kal d  ir ateinan i  Nau-
j j  met  proga“.

M s  šalies publik   sve iai iš 
Rusijos stebins mantriais kostiu-
mais, puikiai atliekama P. aikovs-
kio muzika, scenografija, bei 
nepriekaištingu šokiu. „Spragtu-
kas” atgims vizualin je fiestoje, ku-
rios metu scena mirg s nuo puikaus, 
atletiško ir techniškai nepriekaiš-
tingo baleto element . „Šios trup s
tobulumas  šokio grakštume, ku-
ris atsiskleidžia, rodos, be joki  fi-

zini  pastang . Tai j  nesibaigian i
repeticij  nuopelnas“,  trup s pa-
sirodym vertino Lietuvos dienraš-
io „Respublika” apžvalgininkai.

Viena garsiausi  baleto 
trupi  pasaulyje

1988 metais kurta „Moscow City 
Ballet“ yra viena s kmingiausi  bale-
to meistr  trup  pasaulyje, savo šokio 
precizika ir jausmingumu jau kelet
dešimtme i  žavinti tiek išrankius 
meno ekspertus, tiek pradedan ius 
pažint  su šokio menu ži rovus. 

Organizatorių nuotr.

Garsi  choreograf  V. Smirno-
vo ir jo žmonos primabalerinos 
L.Narubasenko vadovaujama 
„Moscow City Ballet“ trup  vos 
per kelet  met  peln  Rusijos ži -
rov  bei kritik  pripažinim  ir  iš-
keliavo  Vakarus. Pirmosios 
gastrol s vyko Kor joje, toliau 
keliai ties si  Belgija, Egipt , Es-
tij , Kipr , Vokietij , Olandij ,
Hong Kong , Airij , Izrael , Japo-
nij , Kinij , Jungtines Amerikos 
Valstijas... Nuo 1991 m., kai ši kla-
sikinio šokio meistr  trup  prista-
t  „Gulbi  ežer “ keliolikoje 
Britanijos scen , jie salose pralei-
džia daugiau laiko negu Maskvoje.

Per 20 met  „Moscow City Bal-
let“ vien Didžiojoje Britanijoje suren-
g  daugiau nei 2 t kst. pasirodym .
Šiandien „Moscow City Ballet“ yra 
viena s kmingiausi  klasikinio šokio 
meistr  trupi , užkariavusi ne tik 
Rusijos, bet ir viso pasaulio ži rov
širdis. 

Nauj j  met  išvakar s su 
klasikiniu baletu

Geriausias Rusijos baleto tradici-
jas puosel janti „Moscow City Ballet“ 
trup , paskutin mis met  dienomis 
aplankys ir Lietuv . Jau tradicija tapu-
siuose Naujametiniuose pasirodymuo-
se ži rov  laukia klasikin  muzika, 
ideali choreografija ir tobulas atlikimas 
– visa tai vertins tiek išrank s meno 
žinovai, tiek norintys susipažinti su 
šokio menu. 

Bilietus  Klaip doje, Kaune ir 
Vilniuje vyksian ius „Moscow Ci-
ty Ballet“ pasirodymus jau dabar 
galima sigyti visose BILIETAI LT 
kasose ir internetu. Renginius or-
ganizuoja pirmaujanti Vidurio ir 
Ryt  Europoje koncertin  agen-
t ra „Makroconcert“.

Paskutinėmis gruodžio dienomis į 
Lietuvą atvyksta viena garsiausių 
pasaulyje baleto trupių „Moscow 
City Ballet“ (liet. Maskvos baletas). 
Gruodžio 27-31 dienomis Klaipė-
doje, Kaune ir Vilniuje rusų baleto 
meistrai pristatys šventinį 
klasikinio Piotro Čaikovskio baleto 
„Spragtukas“ spektaklį.

“Moscow City Ballet“ pasirodymo metu 
scena mirga nuo puikaus, atletiško 

ir techniškai nepriekaištingo baleto 
elementų. Piotro Čaikovsio spektaklis 

„Spragtukas“ – vienas žinomiausių 
klasikinio baleto istorijoje



“Laisvalaikis”, 2009 m. rugpjūčio 20 d.22 Scena  www.makroconcert.lt

Žiemą Lietuvoje – net 3 garsiojo Maskvos 
baleto pasirodymai

 Simonas KUPRYS 

Atgims paslaptingasis 
„Spragtukas“

„Moscow City Ballet“ kolektyve 
– daugiau nei 50 nari , daugelis j
– trup s vadovo V.Smirnovo žmo-
nos, primabalerinos Liudmilos Na-
rubasenko, mokiniai. Daugiausia 
šok j  yra iš geriausi  Rusijos ir 
Ukrainos baleto mokykl , o trup s
tradicija kyla iš rus  klasikinio ba-
leto mokyklos. Nauj j  met  išva-
kar se garsieji rus  baleto meistrai 

Organizatorių nuotr.

Lietuvoje parodys P. aikovskio ba-
let  „Spragtukas“.

„Piotro aikovskio baleto „Sprag-
tukas“ spektaklis – temiškai tai labai 
tinkama šiai progai baleto pasaka su 
puikia muzika ir kiek paslaptingu siu-
žetu pagal žinom  Ernsto Theodoro 
Amadeus Hoffmanno pasak . Šis 
spektaklis – vienas žinomiausi  kla-
sikinio baleto istorijoje kaip tik d l
šios priežasties“, – pasakoja meno 
kritikas, vairi  knyg  bei publikaci-
j  baleto tema autorius, Helmutas 
Šabasevi ius. „Be to, klasikinio ba-
leto spektakliai – romantiškos isto-

rijos, graži muzika, puošn s
pastatymai ir vair s šokiai – tinka 
džiugiai Šv. Kal d  ir ateinan i  Nau-
j j  met  proga“.

M s  šalies publik   sve iai iš 
Rusijos stebins mantriais kostiu-
mais, puikiai atliekama P. aikovs-
kio muzika, scenografija, bei 
nepriekaištingu šokiu. „Spragtu-
kas” atgims vizualin je fiestoje, ku-
rios metu scena mirg s nuo puikaus, 
atletiško ir techniškai nepriekaiš-
tingo baleto element . „Šios trup s
tobulumas  šokio grakštume, ku-
ris atsiskleidžia, rodos, be joki  fi-

zini  pastang . Tai j  nesibaigian i
repeticij  nuopelnas“,  trup s pa-
sirodym vertino Lietuvos dienraš-
io „Respublika” apžvalgininkai.

Viena garsiausi  baleto 
trupi  pasaulyje

1988 metais kurta „Moscow City 
Ballet“ yra viena s kmingiausi  bale-
to meistr  trup  pasaulyje, savo šokio 
precizika ir jausmingumu jau kelet
dešimtme i  žavinti tiek išrankius 
meno ekspertus, tiek pradedan ius 
pažint  su šokio menu ži rovus. 

Organizatorių nuotr.

Garsi  choreograf  V. Smirno-
vo ir jo žmonos primabalerinos 
L.Narubasenko vadovaujama 
„Moscow City Ballet“ trup  vos 
per kelet  met  peln  Rusijos ži -
rov  bei kritik  pripažinim  ir  iš-
keliavo  Vakarus. Pirmosios 
gastrol s vyko Kor joje, toliau 
keliai ties si  Belgija, Egipt , Es-
tij , Kipr , Vokietij , Olandij ,
Hong Kong , Airij , Izrael , Japo-
nij , Kinij , Jungtines Amerikos 
Valstijas... Nuo 1991 m., kai ši kla-
sikinio šokio meistr  trup  prista-
t  „Gulbi  ežer “ keliolikoje 
Britanijos scen , jie salose pralei-
džia daugiau laiko negu Maskvoje.

Per 20 met  „Moscow City Bal-
let“ vien Didžiojoje Britanijoje suren-
g  daugiau nei 2 t kst. pasirodym .
Šiandien „Moscow City Ballet“ yra 
viena s kmingiausi  klasikinio šokio 
meistr  trupi , užkariavusi ne tik 
Rusijos, bet ir viso pasaulio ži rov
širdis. 

Nauj j  met  išvakar s su 
klasikiniu baletu

Geriausias Rusijos baleto tradici-
jas puosel janti „Moscow City Ballet“ 
trup , paskutin mis met  dienomis 
aplankys ir Lietuv . Jau tradicija tapu-
siuose Naujametiniuose pasirodymuo-
se ži rov  laukia klasikin  muzika, 
ideali choreografija ir tobulas atlikimas 
– visa tai vertins tiek išrank s meno 
žinovai, tiek norintys susipažinti su 
šokio menu. 

Bilietus  Klaip doje, Kaune ir 
Vilniuje vyksian ius „Moscow Ci-
ty Ballet“ pasirodymus jau dabar 
galima sigyti visose BILIETAI LT 
kasose ir internetu. Renginius or-
ganizuoja pirmaujanti Vidurio ir 
Ryt  Europoje koncertin  agen-
t ra „Makroconcert“.

Paskutinėmis gruodžio dienomis į 
Lietuvą atvyksta viena garsiausių 
pasaulyje baleto trupių „Moscow 
City Ballet“ (liet. Maskvos baletas). 
Gruodžio 27-31 dienomis Klaipė-
doje, Kaune ir Vilniuje rusų baleto 
meistrai pristatys šventinį 
klasikinio Piotro Čaikovskio baleto 
„Spragtukas“ spektaklį.

“Moscow City Ballet“ pasirodymo metu 
scena mirga nuo puikaus, atletiško 

ir techniškai nepriekaištingo baleto 
elementų. Piotro Čaikovsio spektaklis 

„Spragtukas“ – vienas žinomiausių 
klasikinio baleto istorijoje
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Simonas KUPRYS

Už pasirodym  – 25 t kst.
JAV doleri

„Novyje Ruskie Babki“ – tai 

Vilniuje ir Klaipėdoje – vieni brangiausių 
Rusijos komikų „Novyje Ruskie Babki“
Lapkričio pabaigoje net 2 
pasirodymus mūsų šalyje su-
rengs vieni populiariausių ir 
brangiausiai apmokamų Ru-
sijos komikų „Novyje Ruskie 
Babki“. Gero rusiško humoro 
vakarus originalusis komikų 
duetas dovanos lapkričio 
24 d. „Utenos pramogų 
arenoje“ Vilniuje ir lapkričio 
25 d. „Žvejų kultūros 
rūmuose“ Klaipėdoje.

profesionali  artist  Sergejaus 
Ivanovo (Matrena) ir Igorio Kasi-
liovo (Cvetochik) duetas, be kurio 
neapsieina n  vienas didesnis Ru-
sijos humoro vakaras. Per daugiau 
nei 10 met  trunkan i  aktyvi
veikl , scena persireng liams te-
ko dalintis su tokiais estrados 
grandais kaip Maksimas Galkinas, 
bendradarbiauti su garsiomis ko-
mik  trup mis „Komedi Klab“, 
„Obana“ ir kt. „Nemirtingas due-
tas, kuris kaskart priver ia mane 
juoktis kaip vaikyst je“, - apie 
„bobutes“ yra pasak s garsus dai-
nininkas Filipas Kirkorovas.

Šiuo metu „Novyje Ruskie Bab-
ki“ yra vieni populiariausi  komik
Ryt  Europoje - j  humor  ypa  ver-
tina takingiausi Rusijos verslininkai 
ir estrados žvaigžd s. Persireng liai 
nuolat kvie iami  prabangiausius 
priva ius vakar lius, kur už vienin-
tel  pasirodym  duetui mokama iki 
25 t kst. JAV doleri .

Senosios rusiško humoro 
mokyklos atstovai

„Novyje Russkie Babki“ - ne tik 
gimtosios Rusijos, bet ir Baltijos ša-
li  publikai puikiai  žinomi artistai. 
Pasak „bobu i “ išgalvotos biogra-
fijos, „Klaudija Ivanovna Cvetochik“ 
ir „Matriona Ivanovna Nygmatuly-
na“ gim  Samaros apylink se, Iza-
kovo kaime. Joms patinka juokinti 
žmones, gaudyti žuv , vairuoti auto-
mobilius, ži r ti futbol  ir kramsno-
ti m sos maltinukus su bulvi  piur .
Jos neken ia klausim  apie d vimas 
p dkelnes, o  scen  niekuomet ne-
lipa be akini . Jei paklaustum te, 
kiek „Novyje Ruskie Babki“ met ,
„bobut s“ nedvejodamos atsakyt ,

 „157“. Po ilgesn s pauz s pridur-
t , - „kartu sud jus“.

Nors pakankamai jauni, „Novy-
je Ruskie Babki“ aktoriai didžiuoja-
si tuo, kad atstovauja „senajai 
rusiško humoro mokyklai“. Sausa-
kimšose scenose pasakojami juoke-
liai paprasti kaip „5 kapeikos“, bet 
jokiu b du ne l kšti ar banal s – 
juos supranta visi, mokantys rus
kalb .

At j  ši  „bobu i “ pasirody-
mus, ži rovai visuomet nuoširdžiai 
kvatoja išgird  naujausius bei jau 
klasika vadinamus anekdotus, už-
sienio, bei Rusijos parodijuojan ias 
estrados dainas. „Novyje Ruskie 

Babki“ pasirodymuose nepamiršta 
paplep ti vairiausiomis temomis: 
apie meil , apie žvejyb , apie tre i
vestuvi  dien  arba kaip g r  žmo-
n s „m s  laikais“.

Lietuvoje – su naujausia 
programa

Lietuvos ži rovai „Novyje Rus-
kie Babki“ geriausiai paž sta iš te-
levizijos laid  „Krevoe zerkalo“ (lt. 
Kreivasis veidrodis) ar „Ruskij ba-
zar“. Prieš metus „bobut s“ lank -
si Lietuvoje. T kart originalieji 
komikai iš Rusijos m s  šalyje su-
reng  net 3 pasirodymus Vilniuje, 
Klaip doje ir Kaune.  koncertus 
susirinko daugyb  žmoni , o „bo-
bu i “ duetas buvo palyd tas di-
džiul mis ovacijomis.

Lapkri io 24, 25 dienomis 
„Novyje Ruskie Babki“ sugr žta
Lietuv . Papild s program   šian-
dienines aktualijas aštriai pašie-
pian iais anekdotais komik
duetas surengs gero humoro ne-
stokojan ius šou Vilniuje ir Klai-
p doje. Bilietus  rengin  jau dabar 
galima sigyti visose BILIETAI LT 
kasose ir internetu. „Novyje Rus-
kie Babki“ pasirodymus Lietuvo-
je organizuoja pirmaujanti Ryt  ir 
Vidurio Europoje koncertin  agen-
t ra „Makroconcert“.

Organizatorių nuotr.

Šiuo metu „Novyje Ruskie Babki“ yra vieni 
populiariausių komikų Rytų Europoje - jų 
humorą ypač vertina įtakingiausi Rusijos 
verslininkai ir estrados žvaigždės
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Aštri  poj i  ži rovus tur t
pradžiuginti netrukus  Lietuvos ki-
no ekranus atkeliausiantis kr p io-
ti ver iantis speciali j  efekt  siau-
bo trileris “Galutinis tikslas 4”. Tai 

bus pirmas Lietuvoje “Warner 
Bros” kompanijos filmas trimat je
erdv je.

Maksimal  adrenalin  patirti pa-
d s brangiausiam kino istorijoje fil-
mui “ sik nijimas” (“Avatar”) sugal-
vota technologija. Filme panaudota 
speciali j  skaitmenini  kamer  sis-
tema “Fusion F23 3D”. Kino k r jai 
garantuoja efekting , greit  ir šiurp
kino regin  trimat je erdv je.

Vaikinas susapnuoja incident ,
vykstant  po milžiniškos avarijos, ir 
atsibud s po košmaro bando sp ti

draugus nevykti  praž ting  auto-
mobili  sporto rengin . Bi iuliai iš-
sigelb s, bet laim  šypsosis neilgai, 
nes visagal  mirtis prad s vien  po 
kitos šienauti j  gyvybes.

Filmo premjera vyks 3D kino 
ekranuose “Forum Cinemas Vin-
gis” Vilniuje, “Forum Cinemas” 
Kaune, “Forum Cinemas” ir “Atlan-
tis” Šiauliuose. 2D kopijos bus ro-
domos kino centruose “Cinamon” 
Klaip doje ir “Forum Cinemas” 
“Babilonas” Panev žyje.

“Gars  pasaulio raš ” inf. 

“Mano sesers glob jas” jau 
rodomas kino teatruose

Drama. JAV 
Režisierius Nick Cassavetes 
Vaidina: Cameron Diaz, Alec 

Baldwin, Sofija Vasiljeva, Abigail 
Breslin ir kiti

Jauna talentinga aktor  Abi-
gail  Breslin (Abigail Breslin) už 
vaidmen  filme “Mažoji mis” bu-
vo nominuota “Oskarui”. Pagal 
kasmet “Forbes” sudaromus s -
rašus 13-met  užima penkt  vie-
t  tarp pa i  s kmingiausi  jau-
n j  Holivudo žvaigždu i  - pui-
kus pavyzdys paaugliams. Bet 
aktorei Kameron Dias (Cameron 
Diaz) taip neatrodo. Filmuojant 
dram  “Mano sesers glob jas” 
aktor  taip sunervino geros Abi-
gail s manieros, kad pati greit 
surežisavo vienos scenos pabai-
g . “Aš jai žod  “f...” pateikiau 
skirtingomis variacijomis”, - di-
džiavosi gražuol .

Kai “Mažoji mis” žvaigžd  dar 
spyriojosi, nenor dama pl stis, 
K.Dias net pagrasino jai specialia 
bauda. Mergait s mama nebuvo 
šokiruota toki  K.Dias keiksma-
žodži  pamok li .”Paaiškinau, kad 
to reikia ypatingai filmo scenai, o 
mama atsak , kad tam jau at jo ir 
laikas”, - juok si “ arlio angel ”
žvaigžd .

Jautrioje dramoje “Mano se-
sers glob jas” K.Dias vaidina leu-
kemija sergan ios dukrel s Keit 
motin , kuri, išklausiusi gydytoj
patarim , ryžtasi gimdyti dar kar-

t , kad antroji dukrel  Ana (akt. 
Abigail  Breslin) gal t  tapti krau-
jo, kaul iulp  ir organ  donore. 
Išsiaiškinusi t v  planus, 13-met
mergait  kreipiasi  teism  ir iške-
lia baudžiam j  byl , kad prieš sa-
vo vali  buvo traukta  genetin s
medicinos manipuliacijas.

“Gars  pasaulio raš ” inf. 

“Pagund¨ miestas” 
(“Gorod soblaznov”)

Kriminalin  drama (2009), rež. 
Aleksandras Kuljaminas (Aleksan-
dr Kulyamin), Rusija

Iš provincijos  Maskv  atvyku-
si aktor  Maša, modelis Nastia ir 
baleto šok jas Nikas gyvena viena-
me dideliame bute. Visi trys svajo-
ja apie šlov  ir meil . Bet kol s -
km  j  neaplank , jiems verkiant 
reikia pinig . Trijul  pradeda uždar-
biauti ten, kur juos nubloškia liki-
mas. Maša retkar iais filmuojasi 
pornografiniuose filmuose, Nikas, 
išmestas iš Didžiojo teatro d l g -
jaus choreografo intrig , pasl p s

savo veid  po kauke, darbuojasi 
striptizo klube. O Nastia iš pradži
patenka  modeli  pasaul , o v liau 
-  elitin  palydovi  agent r .

Naujausi DVD

“Kruvinoji Valentino 
naktis 3D” (“My 
Bloody Valentine 3D”)

Siaubo trileris (2009), rež. Patrikas 
Lusieras (Patrick Lussier), JAV

Pirmasis Lietuvoje išleistas 
DVD filmas, suteikiantis galimy-
b  trima iu vaizdu m gautis tie-
siog namuose. Kiekvienoje DVD 
pakuot je yra treji specialiai šiam 
filmui ži r ti skirti 3D akiniai. Fil-
mas pasakoja apie skerdiko ma-
niako Hario Vardeno, slepian io 
veid  po dujokauke, sugr žim .

Prieš dešimtmet  per Valentino 
dien  jis kraupiai nužud  22 mies-
telio gyventojus. Dabar, po dau-
gelio met , jis gr žta pabaigti savo 
kruvino darbo... 

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” 
kortele

-18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms

Su “Laisvalaikio” kortele darbo dienomis 
bilieto į “Forum Cinemas Akropolis”, 

“Forum Cinemas Vingis” ir “Forum 
Cinemas Kaunas” kino teatrus kaina 

-15Lt
Nuolaida 2 bilietams

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

“Forum Cinemas Vingis” ir “Forum Cinemas 
Kaunas” kino teatrus kaina 

-17Lt
Nuolaida 2 bilietams

Su “Laisvalaikio” 
kortele bilieto 
į kino centrus 

“Cinamon”kaina 

-13Lt
Nuolaida 2 bilietams

K.Dias mokė keiktis mažametę

Filmuojantis pavyzdingoji 
Abigailė Breslin vengė vartoti 
necenzūrinius žožius kaip 
įmanydama

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Galutinis tikslas 4”: įspūdį sutirštins 3D formatas

Siaubo trileryje giltinė 
medžioja sykį jos 

dalgio išvengusius 
jaunuolius 

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

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

Spec. efekt  siaubo trileris. 
JAV

Režisierius David R.Ellis
Vaidina: Krista Allen, Nick 

Zano, Mykleti Williamson ir kiti



Batai 
“Twitteryje”

http://twitter.zappos.com

Kas? “Zappos.com”, internetin
bat  parduotuv .

K  padar ? Panaudojo “Twitter” 
socialin  tinkl  klientams aptarnauti.

Kaip? “Zappos.com” komunika-
cij  iš vieš j  ryši  atstovo perdav
šimtams paprast  darbuotoj . Dau-
giau nei ketvirtadalis iš 1600 “Zappos.
com” darbuotoj  palaiko pokalbius 
“Twitter.com” mikrotinklaraštyje. ia 
paprasti kompanijos darbuotojai pri-
stato naujienas, pasakoja apie darb ,
atsako  klausimus ar vos per por
minu i  išsprendžia kliento proble-
m , pavyzdžiui, “Atsi sti bateliai man 
per maži - k  daryti?”, arba “Kada bus 
pristatyti mano naujieji “Adidas”?”

Rezultatai? Daugiau nei milijonas 
j  naujienas sekan i  “Twitter” varto-
toj , kurie padeda tobulinti paslaugas ir 
sužinoti kiekvien  rinkos krustel jim .
Sutelkusi visas paj gas  klient  aptar-
navim  interaktyviais metodais, kompa-
nija pardavim  padidino nuo 70 milijon

JAV doleri  (prieš penkerius metus) iki 
1 milijardo pernai ir tapo chrestomatiniu 
klient  aptarnavimo pavyzdžiu reklamos 
spaudoje ir tinklaraš iuose.

Kas? “Southwest Airlines”, 
JAV oro linij  bendrov .

K  padar ? Internete sub r
prek s ženklo bendruomen .

Kaip? 2006 met  pavasar
“Southwest Airlines” prad jo kor-
poratyvin  tinklarašt  tiesiog kaip 
mažai kainuojant  komunikacijos 
kanal . Netrukus imta eksperi-
mentuoti ir tokie klausimai, kaip 

“Kada tur tume paskelbti naujo 
sezono tvarkaraš ius?”, “Ar nori-
te jau atspausdintos vietos, kur 
s d site, ar geriausi  viet  prie 
lango išsirinkti patys?”, patik ti 
tinklaraš io lankytoj  teismui.

Rezultatai? Karštos temos su-
laukdavo nuo 200 iki 700 lankytoj
komentar , CNN ir “The Wall Stre-
et Journal” prad jo imti naujienas 
tiesiai iš šio tinklaraš io, iš žem

kain  bendrov s “Soutwest Airli-
nes” tapo m gstamu prek s ženklu, 
kuris gijo t kstan ius gerb j . Re-
miantis “Forrester Research” tyr -
j  komandos skai iavimais knygoje 
“Groundswell”, panašaus masto 
korporatyvini  tinklaraš i  gr ža 
(sugeneruoti viešieji ryšiai, sutau-
pytas “skambu i  centro” laikas ir 
s naudos vartotoj  apklausoms bei 
tyrimams) per metus siekia apie 
400 t kstan i  JAV doleri .

El. reklama: 3 internete bendraujančios įmonės
Rubrik
pristato “Gaumina”

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

Pasaulio spauda mirga nuo pranešim , kaip per kriz  “Dell” sugenera-
vo 3 mln. papildom  pajam  d dami nuolaid  kuponus “Twitter” svetain -
je. Kaip pasaulio kompanijos panaudoja tinklaraš ius ir socialinius tinklus? 
Trys dom s pavyzdžiai.

Ateinantys 5 metai reklamos industrij  pakeis labiau nei pra j  50. Nebe žmon s eina moni  tinklalapius ir ži ri reklamas per televizij ,
o mon s pradeda eiti  “žmoni ” puslapius ir kalb ti žmoni  kalba.

Bendraujantys prek s ženklai Lietuvoje vis dar yra naujov , tod l pirmieji gauna daug d mesio. Ateityje nebendraujantys su žmon mis tiesiog nustos egzistav .   

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugpjūčio 20 d.26 Internetas  

Tavo receptas 
“Starbucks”

www.mystarbucksidea.com

Kas? “Starbucks” kavini
tinklas.

K  padar ? Atidav  inovacijas 
 vartotoj  rankas.

Kaip? Kaip jums patikt , jei j s
mo iut s gili  kavos receptas kit  ry-
t  atsidurt  didžiausio pasaulyje kavi-
ni  tinklo valgiaraštyje? “Starbucks” 
interneto svetain je kiekvienas gali 
si lyti savo id jas, kaip patobulinti 
kompanij , jos kav  ir kavines - nuo 
aptarnavimo iki naujos kavos recept .
Daugiausia vartotoj  bals  sulauku-
sios id jos yra gyvendinamos.

Rezultatai? Per šešis pirmus 
projekto m nesius “Starbucks” su-

lauk  per 130 000 id j , o iš j  to-
kios kaip daugiau veganišk  patie-
kal  ar nemokama kava per tavo 
gimtadien , sulauk  didelio populia-
rumo kavin se.

“Southwest” bendruomenė 
internete

www.blogsouthwest.com
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Tinklaraštinink
Banbolita - per seksuali 
“Olialia” portalui?

Visai neseniai prie milžiniš-
ko “Olialia” tinklaraštinink  ra-
to prisid jo ir intriguojan ioji 
Banbolita (“banbola” itališkai 
reiškia “l l ”). Sekso eksperte 
pasivadinusi karšta gražuol
šiuo metu savo dienas leidžia 
Italijoje, kur dirba (ji yra šok ja) 
ir m gaujasi saule, prabangiu 
gyvenimu bei Italijos meilužiais. 
Savo nuotykius ji labai atvirai 
pasakoja www.olialia.lt skaityto-
jams - tai jai žaibiškai atv r  ke-
li  populiariausi  tinklarašti-
nink  olimp . Tuo tarpu daugyb
komentatori  aršiai diskutuoja: 
vieni r kia, kad Banbolitai “Olia-
lia” projekte - ne vieta, o kiti sa-
ko, kad nieko domesnio už jos 
išpažintis n ra skait  ir patei-
kia si lymus šiai gražuolei iš-
leisti savo knyg . O vis do-
miausia ir didžiausia paslaptis 
- kas iš ties  yra Banbolita ir 
kaip ji atrodo?

“Olialia picerijoje” - 
piet s su Stano

Tikromis itališkomis picomis 
ir gražiausiomis merginomis 
gars jan ioje “Olialia picerijoje” 
š  sekmadien  jau antr  kart  vy-
ko akcija “Piet s su žvaigžde”. Š
kart  susitikim  su www.olialia.lt
portalo lankytojomis atskub jo 
dainininkas Stano. Keli  nepa-
ž stam  žmoni  susitikimas jau 
po pirm  minu i  primin  šilt
seniai matyt  draug  pasimaty-
m , kuriame netr ko juoko, 
linksmybi  ir, žinoma, šiek tiek 
paviešint  paslap i  iš pramog
pasaulio verslo virtuv s. Nuo-
trauk  ir daugiau sp dži  ieško-
kite www.olialia.lt.

SAVAITĖS MODELIS

SAVAITĖS PASIŪLYMAS TRUMPAI

Grupę “Olialia pupytės” globojanti 
muzikos kompanija “Melodija” 
ir portalas www.olialia.lt 
pačioms talentingiausioms ir 
seksualiausioms merginoms 
turi intriguojantį ir analogų 
Lietuvoje neturintį pasiūlymą!

“Šio muzikinio projekto populia-
rumas dabar milžiniškas. Vis  vasa-
r  intensyviai vyksta koncertai, ne-
retai net po du ar tris per dien  vi-
soje Lietuvoje. Sulauk me didelio 
susidom jimo “Olialia pupyt mis”
ir iš užsienio. Ta iau susiduriame su 
problema: dabar grup je esan ios 
merginos negali persipl šti ir su-
sp ti visur, kur jas kvie ia, tad ne-
išnaudojame vis  esam  galimybi .
D l šios priežasties nusprend me
pl sti š  projekt , kad gal tume s -
kmingai pl toti veikl  tiek Lietuvo-
je, tiek užsienyje”, - sak  grup s
prodiuseris Saulius Sventickas. 
“Melodija” skelbia atrank  ir ieško 
dar šeši  graži , norin i  ir galin i
puikiai dainuoti bei šokti mergin ,
kurios nor t  prisid ti prie projekto 
“Olialia pupyt s” veiklos bei kon-
certuoti ne tik Lietuvoje, bet ir vai-
riose užsienio šalyse. “Ieškome ti-
krai talenting  mergin , nes labai 
rimtai galvojame ir apie “Eurovizi-

jos” scen . Šio projekto tikslai bus 
vis ambicingesni, tad laukiame atsi-
liepiant juos gyvendinti galin i  at-
lik j ”, - kalb jo S.Sventickas.

Susidom jusios šiuo ne tik tinu
pasi lymu tur t  savo prisistatym ,

kelias nuotraukas bei filmuk , kuria-
me atskleist  savo vokalinius bei 
šokio sugeb jimus, si sti elektroni-
niu paštu management@melodija.lt. 
Vaizdo medžiaga neprivalo b ti nu-
filmuota profesionaliai, o tok  filmu-

k  patariama kelti  “Youtube.com” 
ar kit  panaš  portal  ir tiesiog at-
si sti nuorod  š  filmuk .

Paskub kite ir nepražiopsokite 
savo šanso, nes atranka t sis iki 
rugs jo 1 dienos!

“Olialia Models” pristato: Sotera Šveikauskaitė

Puslap  pareng
Aušra PRASAUSKAIT

Norite prisidėti prie projekto “Olialia pupytės” 
ir užkariauti Europą? Dalyvaukite atrankoje!

gis 180 cm
Kr tin  86 cm
Liemuo 60 cm
Klubai 90 cm
Akys rudos
Plaukai rudi
Batai 40

Vyginto Skaraičio nuotr.

Debiutinį albumą pristačiusias 
“Olialia pupytes” užgriuvo ne tik 
gėlių, bet ir populiarumo banga

Redakcijos archyvo nuotr.

AR ŽINAI,
kiek b gn
Lenkij vešis 
S kla?

AR ŽINAI, keleri
met Michaelis
Šumacheris pirm kart s do prie vairo?

AR ŽINAI, koks 
kostiumas pad jo
Giedriui Titeniui
laim ti bronz ?

29-ame
puslapyje!

Atsakymus ir daugiau rasi

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

Fotostudija “Ciklopas” 
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dubliuo-
tas lietuvißkai, JAV) - 20 d. 13.45, 16.30.
21-27 d. 10.30, 13.15, 16, 18.30, 21.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 21-27 d. 11, 13.30, 16.15, 18.50, 21.20.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 20 d. 10.30,
13.15, 16.10, 18.45, 21.30. 21-27 d.
11.15, 14, 16.30, 19.10, 21.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 20 d. 10.15, 12.30,
14.30, 16.50, 19. 21-27 d. 10.15, 12.30,
14.30, 17, 20.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
20 d. 12.15, 14.50, 17.50, 20.15. 21-27 d.
12.15, 14.45, 17.45, 20.15.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fantas-
tinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 20 d. 11,
14.10, 17.15, 20.30. 21-27 d. 11.45, 17.15.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 20 d. 11.15, 13.30,
15.50, 18.10, 20.45. 21-27 d. 15, 20.30.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
20 d. 21.45. 21-27 d. 12.45, 18.10.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 20 d. 15.30, 18.30, 21.
21-27 d. 15.30, 20.45.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 20 d. 10.45, 15.10, 19.30.
21-27 d. 10.45, 15.10, 19.30.
“Bruno” (komedija, JAV) - 20 d. 13,
17.30, 22. 21-27 d. 13, 17.30, 21.45.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 20 d. 19.15.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 20 d. 21.15.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 20 d. 11.45.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 20 d. 16.30,
18.20. 21-27 d. 11, 14, 17.10, 20.30.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 21-27 d. 12,
14.20, 16.50, 19.30, 22.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 21-27 d. 11.20, 14, 16.30, 19.10, 21.40.
“Èsileisk mane” (romantin∂ siaubo drama,
Ívedija) - 21-27 d. 18.15, 21.
“ÈsikΔnijimas” (trileris, JAV, 3D) - 21 d.
17.40.

“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija, radiocentro draug¨ sean-
sas) - 26 d. 20.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 20 d. 11, 13.40,
19.20, 22.10. 21-27 d. 15.10, 18, 20.45
(21 d. 18 val. seansas nevyks).
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 20 d. 11, 13.30,
16.10, 19, 22. 21-27 d. 11, 13.30, 16.10,
18.45, 21.20.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 20 d.
11.40, 14.50, 18. 21-27 d. 11.40, 14.50.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 20 d. 11.20,
13.50, 16.30, 18.40, 21. 21-27 d. 14.20,
19 (26 d. 19 val. seansas nevyks).
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 20 d. 12.40, 15.10,
18.30, 21.30. 21-27 d. 15.30, 20.50.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
20 d. 12, 14.20, 16.50, 19.20, 21.45. 
21-27 d. 13.20, 18.40.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 20 d. 13.20, 15.50, 18.10, 20.30.
21-27 d. 16, 21.10.
“Kelion∂ ^ M∂nul^” (animacinis nuotyki¨
f., dubliuotas lietuvißkai, Belgija, 3D) - 
20 d. 12.20, 15.30. 21-27 d. 12.20.
“Bruno” (komedija, JAV) - 20 d. 12,
16.50, 21.10. 21-27 d. 12, 16.40, 21.30
(26 d. 21.30 val. seansas nevyks).
“LengvabΔd∂ marti” (romantin∂ komedija,
D.Britanija) - 20 d. 14.10, 18.50. 21-27 d.
13, 18.20.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 20 d. 21.15.
“Gomora” (kriminalin∂ drama, Italija) - 
20 d. 21.30.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Ratas” (drama, PrancΔzija) - 20 d. 18.
“Abraomo sl∂nis” (drama, Portugalija) -
21 d. 17.
“LΔßnyn¨ milijonierius” (drama, JAV) -
21 d. 20.30. 22 d. 19.40. 23 d. 17.40. 
24 d. 18. 25 d. 20.40.
“Íok∂ja tamsoje” (muzikin∂ drama, Nor-
vegija, Vokietija) - 22 d. 17. 25 d. 18. 27 d.
20.20.
“Metrapolis” (fantastin∂ drama, Vokietija)
- 23 d. 20.
“Idiotai” (drama, Danija, Nyderlandai) -
24 d. 20.20. 26 d. 18.40.
“Ûodis ir utopija” (drama, Portugalija) -
26 d. 21.

“Vampyras” (siaubo f., PrancΔzija, Vokie-
tija) - 27 d. 19.

KAUNAS
FORUM CINEMAS

“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 20 d. 16,
21.15. 21-27 d. 12.30, 18.15, 21.15 (23.50
val. seansas vyks 21-22 d.).
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 21-27 d. 11.30,
14.15, 16.45, 19.15, 21.45.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 21-27 d. 10.45, 13.15, 16, 18.30, 21
(23.20 val. seansas vyks 21-22 d.).
“ÈsikΔnijimas” (trileris, JAV, 3D) - 21 d.
16.30.
“Perskaityk ir sudegink” (komedija, JAV,
kitokio kino klubas) - 25 d. 17.45.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija, radiocentro draug¨ sean-
sas) - 26 d. 20.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 20 d. 13, 18.30. 22-
27 d. 15.30.
“Kelion∂ ^ M∂nul^” (animacinis nuotyki¨
f., dubliuotas lietuvißkai, Belgija, 3D) - 
20 d. 10.15. 21-27 d. 10.15.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
20 d. 10.30, 14, 17.15. 21-27 d. 10.30, 14,
17.15 (25 d. 17.15 val. seansas nevyks).
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 20 d. 20.45. 21-27 d. 20.30
(22.45 val. seansas vyks 21-22 d.).
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
20 d. 11.50, 14.30, 17.30, 20.30. 21-27 d.
11.50, 14.30, 17.30, 20.15 (22.30 val. se-
ansas vyks 21-22 d.).
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 20 d. 10.45,
13.45, 16.30, 19, 21.45. 21-27 d. 11,
13.45, 16.15, 18.45, 21.30.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 20 d. 11, 13.15,
15.30, 18.15, 21. 21-27 d. 13.30, 20
(22.15 val. seansas vyks 21-22 d., 26 d. 
20 val. seansas nevyks).
“Bruno” (komedija, JAV) - 20 d. 15.45,
20, 22. 21-27 d. 18.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 20 d. 11.15, 13.30, 17.45.
21-27 d. 11, 15.45.
“Èsileisk mane” (romantin∂ siaubo drama,
Ívedija) - 20 d. 16.15, 21.30.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)

- 20 d. 19.15 (cosmo VIP seansas).
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 20 d. 12.30.

CINAMON
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 20 d. 18.15. 
21-27 d. 10.40, 12.50, 15, 17, 19.20, 21.30.
“9-asis rajonas” (trileris, JAV) - 11,
13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo, JAV,
Vokietija) - 27 d. 20.45.
“Laiko garsai” (mistinis trileris, prancΔz¨
k., lietuvißki subtitrai, PrancΔzija) - 20 d.
12.15, 18.15, 20. 21-27 d. 11.30, 16.45.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 20 d. 11.15,
13.30, 15.45, 20.15, 22.15. 21-27 d.
15.45, 19.45, 22.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 20 d. 14.15, 17, 19.30,
22. 21-26 d. 18.15, 20.45. 27 d. 18.15.
“Bruno” (komedija, JAV) - 20 d. 14.30,
16.30, 21.45. 21-27 d. 13.30, 18.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
20 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.30. 21-27 d.
10.45, 13.45, 18.45, 21.45.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 20 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45, 20.45. 21-27 d.
12.15, 14.15, 16.15.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 20 d. 11.30.

KLAIPÎDA
CINAMON

“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dubliuo-
tas lietuvißkai, JAV) - 20 d. 18.15. 21-27 d.
10.40, 12.50, 15, 17.10, 19.20, 21.30.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV) -
21-27 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 27 d. 20.30.
“Bjauri tiesa” (komedija, JAV, cosmo se-
ansas) - 22 d. 19.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 20-27 d. 12,
14.30, 17, 19.30, 22.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
20 d. 11.45, 14, 16.30, 19, 21.15. 21-26 d.
11.30, 13.45, 18.15, 20.30. 27 d. 11.30,
13.45, 18.15.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 20 d. 11.15,
13.30, 15.45, 20.15, 22.15. 21-27 d.
14.15, 21.

“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 20 d. 15, 21. 21-27 d.
11.45, 18.30.
“Bruno” (komedija, JAV) - 20 d. 11, 13,
17.30, 19.15. 21-27 d. 16.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 20 d.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30. 21 d., 23-27 d.
15.45, 18.45, 21.45. 22 d. 15.45, 21.45.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 20 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45, 20.45. 21-27 d.
11.15, 13.30, 16.30.

ÍIAULIAI
FORUM CINEMAS

“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., JAV,
dubliuotas lietuvißkai, 3D) - 20 d. 10.20,
21.45. 21-27 d. 11.15, 14.25, 17.30, 20.30
(21 d. 17.30 val. seansas nevyks).
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., JAV,
dubliuotas lietuvißkai) - 21-27 d. 10.20,
12.45, 15.30, 18.20, 21.15.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 21-27 d. 11, 13.30, 15.55, 19, 21.45.
“ÈsikΔnijimas” (trileris, JAV, 3D) - 21 d. 17.40.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV,
cosmo VIP) - 21 d. 18.45.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija, radiocentro draug¨ sean-
sas) - 26 d. 20.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 20 d. 16. 21-27 d.
10.40, 13.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 20 d. 11,
13.20, 18.15. 21-27 d. 15.15.
“Bruno” (komedija, JAV) - 20 d. 20, 22.
21-27 d. 18.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 20 d. 15.40, 20.30.
21-27 d. 20.15 (26 d. seansas nevyks).
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ kome-
dija, JAV) - 20 d. 12.30, 18.30. 21-27 d. 14,
18.45 (21 d. 18.45 val. seansas nevyks).
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 20 d. 15.15, 20.45. 21-
27 d. 16.15.
“Gomora” (kriminalin∂ drama, Italija) - 
20 d. 12, 14.50, 18, 21. 21-27 d. 21.
“Kelion∂ ^ M∂nul^” (animacinis nuotyki¨
f., dubliuotas lietuvißkai, Belgija, 3D) - 
20 d. 13, 19.10.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
20 d. 10.40, 13.45, 16.50. 
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Visose spa
udos plati

nimo vietose
 

jau galite re
ikalauti šeštojo

 „Sporto 

žmonių“ numerio. Nepraleisk
ite progo

s įsigyti 

vos 1,99 lito kainuojantį ir net 60 puslapių 

įdomios, kokybiškos ir intriguojančios 

sportinės informacijos ta
lpinantį žurnalą!

Dienoraštis

Kelios minutės su TOMU BALAIŠIU-SĖKLA

Iki pirmenybių pradžios likus mėnesiui tvarkėmės būgnus 

ir ieškojome paskutinės atributikos. Pagrindiniai organizaci-

niai klausimai jau išspręsti: viešbučiai rezervuoti, transportas 

užsakytas, o bilietus įsigijome jiems tik pasirodžius prekyboje.

Numerio tema

GIEDRIUI TITENIUI FELPSAS ĮSPŪDŽIO NEDARO

Dvidešimtmetis Giedrius Titenis – vos antrasis Lietuvos 

plaukikas, pasaulio čempionato medalį laimėjęs mūsų šalies 

nepriklausomybės metais. Bronzos medalį Romoje anykštė-

nas iškovojo 200 m plaukimo krūtine rungtyje.

Tyrimas

RYŠKIAUSIOS LKL ŽVAIGŽDĖS

Mokslininkai jau seniai nagrinėja superžvaigždės fenome-

ną ir žino, kad būtent ryškūs krepšininkai sutraukia didžiausius 

sirgalių būrius. Lietuvoje atliktas tyrimas atskleidė, kad ir mes 

turime savo superžvaigždžių, kuriomis žiniasklaida ir sirgaliai 

domisi ne tik krepšinio aikštelėje, bet ir už jos ribų.

Futbolas

KODĖL IŠPROTĖJO TURGUS?

Į Europos vasaros futbolo rinką ūmai plūstelėjusi ispaniškų 

ir arabiškų pinigų lavina kraipo ekonomikos taisykles. Kai dedi 

litą prie lito, lėkti į prabangių automobilių saloną ir pirkti nau-

jausią modelį atrodo ganėtinai kvailas sumanymas. Elementa-

ru? Yra manančių ir kitaip.

Žvaigždė

KARALIUS NEGRĮŽTA: NUO A IKI Ž

Michaelis Šumacheris po dvejų metų pertraukos turėjo 

grįžti į didįjį sportą, tačiau dėl kaklo skausmų prie „Ferrari“ vai-

ro jis nesės.

Kur kas plačiau ir daug daugiau skaitykite 

„Sporto žmonėse“!

Atsakymai:

Teatras
VILNIUS

Vilniaus teatras “L∂l∂”
MaΩoji sal∂

22 d. 12 val. - “Pelen∂”. Pjes∂s autor∂ ir
reΩ. N.IndriΔnait∂, dail. R.DrieΩis, komp.
L.Rimßa.
23 d. 12 val. - “Pasaka apie v∂Ωliukå”.
Û.Gryvos knygel∂s motyvais. ReΩ. ir dail.
A.Mikutis, komp. A.Jegeleviçius.

“Domino” teatras
20 d. 19 val. - “Laukin∂ moteris”. 
ReΩ. K.Smoriginas.
27 d. 19 val. - “Striptizo ereliai”. 
ReΩ. A.Jakubik.

ÍIAULIAI

Íiauli¨ dramos teatras
20 d. 18 val. - “Urvinis Ωmogus”. 
ReΩ. D.Kazlauskas, K.Smoriginas.

KLAIPÎDA

Ûvej¨ kultΔros rΔmai
22 d. 18 val. - Keturakio “Amerika pirtyje”.
ReΩ. V.Lenceviçius.

PALANGA

Poilsio namai 
“Palangos Ωuv∂dra”

21, 22, 24 d. 19 val. - Spektaklis “Geriau-
sias ßuo Ferdas”.

JUODKRANTÎ

L.R∂zos kultΔros centras
20 d. 19 val. - Spektaklis “Geriausias ßuo
Ferdas”.

NIDA

KultΔros centras “Agila”
27 d. 19 val. - Spektaklis “Geriausias ßuo
Ferdas”.

TELÍIAI

Ûemait∂s dramos teatras
26 d. 18 val. - M.Panych “Septintas aukß-
tas”. ReΩ. A.LebeliΔnas” (Klaip∂dos dra-
mos teatras).

Koncertai
VILNIUS

Ív.Kazimiero baΩnyçia
23 d. 13 val. - Religin∂s muzikos ir susi-
kaupimo valandos. Vargonuoja Dario Pao-
lini (Italija).

TRAKAI

Trak¨ pilis
21 d. 19 val. - Stilingiausias vasaros rengi-
nys su “DE PHAZZ & KAUNAS BIGBAND”.
Renginio sveçiai: JURGA su grupe. Grup∂
EMPTI.

KAUNAS

PaΩaislio muzikos festivalis
22 d. 17 val. Zapyßkio Ív.Jono Krikßtytojo
baΩnyçioje - “Pagarbinkim Lietuvå”. Opera-
pastißas. S.Martinaityt∂ (sopranas), E.Bavi-
kinas (tenoras), A.Apßega (baritonas),
L.Mikalauskas (bosas), A.EitmanaviçiΔt∂
(fortepijonas).
23 d. 19 val. Kauno jachtklube - Johano
Ítrauso muzika ant vandens. Lietuvos nacio-
nalinis simfoninis orkestras. Dir. J.Domarkas. 

PALANGA

Vasaros koncert¨ estrada
20 d. 20 val. - Mino ir estrados legenda
Stasys Povilaitis koncerte “O tam saul∂tam
pajΔry”. Dalyvaus “Tina Dance” ßok∂jos.
21 d. 20 val. - Marijono Mikutaviçiaus gy-
vo garso koncertas.
22 d. 20 val. - Humoro ir dain¨ ßvent∂

“Íapro ßou. TΔkstantmeçio kon-
certas”.

ÍIAULIAI

VI tarptautinis Ch.Frenkelio vilos vasaros
festivalis

26 d. 18 val. - Lietuvos vardo 1000-me-
çiui. III pasaulin∂s litvak¨ konferencijos
koncertas. Íiauli¨ kamerinio orkestro Ωyd¨
muzikos koncertas. Solistai: Liora Grodni-
kait∂ (meco sopranas), Borisas Traubas
(smuikas), Tomas Íatas (violonçel∂), Ro-
mualdas Taloçka (klarnetas). Dir.J.Janule-
viçius. Koncertå veda V.Baranauskas.

VI tarptautinis Tytuv∂n¨ vasaros 
festivalis

23 d. 16 val. Kurtuv∂n¨ svirne - PrancΔz¨
muzikos koncertas. Dalyvauja: M.K.Çiurlio-
nio kvartetas: Jonas Tankeviçius (I smui-
kas), Darius Dikßaitis (II smuikas), Gedimi-
nas Daçinskas (altas), Saulius Lipçius (vio-
lonçel∂). Solistai: Edmundas Seilius (teno-
ras) ir Kristina Zmailait∂ (sopranas).

Redakcija uΩ repertuaro 
pakeitimus neatsako
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Prognoz∂ savaitei
2009 08 20-26

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Ketvirtadien^ svajokite apie
meil´ - M∂nulio jaunatis. Penktadien^,
ßeßtadien^ daugiau d∂mesio skirkite
sveikatai. Sekmadien^, pirmadien^ ven-
kite konflikt¨ su partneriu. Antradien^,
treçiadien^ nerizikuokite pinigais.

JAUTIS. Ketvirtadien^ svajokite apie
savo namus - M∂nulio jaunatis. Penk-
tadienis, ßeßtadienis tinkami meilei,
kΔrybai, aktyviam poilsiui su vaikais
gamtoje. Sekmadien^, pirmadien^ pa-
tausokite sveikatå. Antradienis, treçia-
dienis - nepalankios dienos tvarkyti ju-
ridinius reikalus.

DVYNIAI. Ketvirtadien^ svajokite apie
mokslus, keliones, naujas paΩintis -
M∂nulio jaunatis. Penktadien^, ßeßtadie-
n^ tinka dirbti praktißkus, Δkißkus dar-
bus. Sekmadienis, pirmadienis tinkami
meilei, bendrauti, pramogauti. Antra-
dien^, treçiadien^ patausokite sveikatå.

VÎÛYS. Ketvirtadien^ svajokite apie pi-

nigus - M∂nulio jaunatis. Penktadien^,
ßeßtadien^ tinka ißvykti ^ gamtå, susitik-
ti su gimin∂mis, draugais. Sekmadien^,
pirmadien^ daugiau d∂mesio skirkite
ßeimai, sutuoktiniui. Antradienis, tre-
çiadienis tinkami meilei, aistringiems
pasimatymams.

LIÔTAS. Ketvirtadien^ skirkite svajo-
n∂ms - M∂nulio pilnatis. Penktadien^,
ßeßtadien^ bΔkite praktißkesni. Sekma-
dien^, pirmadien^ tinka ißvykti ^ gamtå,
susitikti su draugiais, tvarkyti doku-
mentus. Antradien^, treçiadien^ bΔkite
kantresni, diplomatißkesni ßeimoje.

MERGELÎ. Ketvirtadien^ aktyvi¨ veiks-
m¨ nesiimkite, nauj¨ darb¨ neprad∂kite
- M∂nulio jaunatis. Penktadien^, ßeßta-
dien^ tinka susitikti su svarbiais Ωmon∂-
mis, planuoti m∂nesio darbus. Sekma-
dien^, pirmadien^ venkite neplanuot¨ iß-
laid¨. Antradien^, treçiadien^ gerai tvar-
kyti dokumentus, mokesçius, draudimå.

SVARSTYKLÎS. Ketvirtadien^ svajokite
apie populiarumå - M∂nulio jaunatis.
Penktadien^, ßeßtadien^ venkite konflik-
tini¨ situacij¨ tiek su vaikais, tiek su
t∂vais. Sekmadienis, pirmadienis tin-
kami aktyviai veiklai. Antradien^, tre-
çiadien^ palanku tvarkyti finansinius
reikalus.

SKORPIONAS. Ketvirtadien^ svajokite
apie karjerå. Penktadien^, ßeßtadien^
tinka bΔti vießumoje, susitikti su svar-
biais asmenimis, pasidalyti patirtimi su
jaunimu. Sekmadien^, pirmadien^ akty-
vios veiklos nesiimkite. Antradienis,
treçiadienis - jΔs¨ j∂gos dienos.

ÍAULYS. Ketvirtadien^ svajokite apie
tolimas keliones, mokslus, naujus
draugus - M∂nulio jaunatis. Penktadie-
n^, ßeßtadien^ bΔkite d∂mesingesni ap-
linkini¨ poreikiams. Sekmadien^, pirma-
dien^ tinka bΔti vießumoje, reklamuotis.
Antradien^, treçiadien^ venkite intrig¨.

OÛIARAGIS. Ketvirtadien^ aktyvios
veiklos nesiimkite, daugiau laiko skirki-
te planavimui - M∂nulio jaunatis. Penk-
tadien^, ßeßtadien^ tinka keliauti, susi-
tikti su gimin∂mis, t∂vais, draugais.
Sekmadien^, pirmadien^ bΔkite diplo-
matißkesni su aplinkiniais. Antradienis,
treçiadienis tinkami reklamai.

VANDENIS. Ketvirtadien^ svajokite
apie laimingå santuokå - M∂nulio jau-
natis. Penktadien^, ßeßtadien^ nerizi-
kuokite pinigais. Sekmadien^, pirma-
dien^ tinka bendrauti, keliauti, siekti Ωi-
ni¨. Antradien^, treçiadien^ bΔkite itin
diplomatißki, nepasiduokite Ωmoni¨
provokacijoms.

ÛUVYS. Ketvirtadien^ svajokite apie ge-
rå darbå - M∂nulio jaunatis. Penktadie-
n^, ßeßtadien^ venkite konflikt¨ su part-
neriu. Sekmadien^, pirmadien^ nerizi-
kuokite pinigais. Antradien^, treçiadien^
tinka keliauti, bendrauti.

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

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki rugpjΔçio 25 d. si¨skite 
SMS Ωinute, numeriu 1390. Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûi-

nut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂toja - Agn∂ Domarkien∂ iß Vilniaus. Jai bus aitvaras 
“Jamaica”. D∂l priz¨ teiraukit∂s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14.

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Apsagas. Lauk. Kavamal∂. Kar∂. Ad. “TDK”. Niu. Mia. Edo. Tian. Kalvis. Alias. Ika.

Terakota. Krapas. Iela. Eni. Asilas. Eik. Ist. Astart∂.
Horizontaliai: Konteineris. Galaktika. Pavada. Irklakotis. Suark. Vakaras. Akm∂. Tilaka. Neisi.

“Opel”. Paklaida. Altana. Îduonis. Asistent∂.
PaΩym∂tuose langeliuose: RODIKLIS.
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“Laisvalaikio” forumas
Donatas SIMANAITIS, 

Lietuvos bušido federacijos 
prezidentas

Kortel  - naudingas dalykas, 
ja dažnai naudojam s visa šeima 
- ypa  kino teatruose, maitinimo 
staigose. Tarp toki  - dažnai 

lankomos picerijos “Olialia”, 
“Mambopizza”. O kinuose “Lais-
valaikio” kortel  labiausiai pra-
ver ia mano vaikams Ugnei ir 
Tadui, pats ten dažnai lankytis 
neturiu laiko. “Jogl s” švarumo 
centrai - taip pat ta vieta, kurios 
paslaugomis su kortele naudoja-
m s pigiau.

Milana JAŠINSKYT ,
šoki  studijos “Indance” trener
Parduotuv se ar maitinimo staigose 

nuolatos pasiteirauju, ar galioja “Laisvalai-
kio” nuolaida ir b na džiugu, jei išgirstu 
teigiam  atsakym . Tarp mano pam gt
restoran , kur galioja “Laisvalaikio” kor-
tel , yra “Pomodoro” (ten labai skan s bly-
neliai, makaron  patiekalai ir kainos priim-
tinos), “Da Antonio”, “Gusto” blynin s. 
Kortele ne kart  esu pasinaudojusi “Šei-
mos vaistin je”, taip pat - parduotuv je 
“United Colors Of Benetton”, pigiau su ja 
perku ir kino bilietus.

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

 Vilniaus restoranuose “Pomodoro”
 Vilniaus restoranuose “Da Antonio”
 Vilniaus “Gusto” blynin se
 “Šeimos vaistin se”
 Drabuži  parduotuv se “United Co-

lors Of Benetton”
 Kino teatruose

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

 Kino teatruose
 Vilniaus picerijose “Mambo-

pizza”
 Vilniaus picerijoje “Olialia”
 “Jogl s” švarumo centruose Irmanto Sidarevičiaus nuotr. Asmeninio albumo nuotr. 
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Anot interneto ekspert , paskutiniais m nesiais Lietuvos inter-
neto padang je vyksta perversmas - bendravimui internete vis dau-
giau lietuvi  renkasi “Facebook.com” svetain .

“Laisvalaikis” - jau socialiniame tinkle “Facebook!”
Lietuvoje sparčiai populiarėja tarptautinis pažinčių portalas “Face-
book.com”. Neatsilikdamas nė per žingsnį nuo naujausių tendenci-
jų, “Laisvalaikis” jau spėjo apsigyventi šioje perspektyvioje erdvėje.

Taip atrodo titulinis “Laisvalaikio” gerb j  klubo puslapis.

Šioje platformoje apsistoja ne tik paprasti interneto vartotojai, ia
savo gerb j  klubus registruoja ir mon s bei nekomercin s organi-
zacijos. Savo gerb j  klub  nusprend kurti ir “Laisvalaikis”. Tiesa, 
klubas skirtas nuolaid  korteli  tur tojams ir jame vartotojai infor-
muojami apie naujus partnerius, nuolaidas, akcijas, kt.

Sprendimas sikurti “Facebook.com” portale jau pasiteisino - mat 
vos per pirm  savait  “Laisvalaikio” klub  susib r  per 1,2 t kst. ger-
b j . Anot interneto ekspert , “Laisvalaikio” gerb j  klubas yra vienas 
spar iausiai augan i  klub  “Facebook” portale Lietuvos mastu.

Bet tai dar ne viskas! Atsidarymo proga “Laisvalaikis” skelbia 
fotografij  konkurs  “Mano idealus laisvalaikis”, kurio dalyviams nuo-
traukoje teks amžinti savo m gstam  laisvalaik . Nugal toj  laukia 
puik s prizai!

Daugiau apie konkurs  - gerb j  klube adresu www.facebook.com/
laisvalaikis.su.respublika

Pareng  Paulius VITKUS
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PERSP JIMAS. Oland  paj rio kurorto Še-
veningeno papl dimys nubarstytas didžiuliais iš 
kartono sukurtais v žliais turistams persp ti. Taip 
Tarptautinis gyv n  apsaugos fondas (IFAW) ra-
gina turistus nepirkti suvenyr , pagamint  iš lau-
kini  gyv n . EPA-Eltos nuotr.

DOVANOS. Indonezijoje, 
rugpj io 17 d. šventusioje 64-
sias savo nepriklausomyb s

metines, buvo surengta origina-
li atrakcija - lipimo  stulp  var-
žybos. Grei iausiai pasiekusi j
virš n  lauk  prizai.

EPA-Eltos nuotr.

Radviliškyje gimusiai, Šiauliuose gyvenan iai šios savait s “Olialia” 
pretendentei Dovilei Miknytei - 18 met . Ji - paprasta, draugiška, laukianti naujovi  ir
nem gstanti suvaržym .
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EKSPEDICIJA.
Arkties ledynuose orga-
nizuota trij  m nesi
mokslinink  ekspedicija, 
kurios tikslas ištirti kli-
mato atšilimo poveik  le-
dynams.

“Reuters” nuotr.

REKORDAS. Ispanas 
Nikas Chimenesas (Nico Jime-
nez) La Korunjos mieste (Ispa-
nija) atpjov  16 m ilgio vytinto 
ispaniško kumpio juost  ir 2,1 
m pagerino Gineso rekord .

EPA-Eltos nuotr.


