
- Naujas albumas. Koks jis?
- Pirm  kart  vientisas. Jo klau-

santis nesinori šokin ti nuo vienos 
dainos prie kitos. Visos dainos nuo 
pirmos iki paskutin s sud liotos 
taip, kad j  tekstai sudaryt  vien
tem .

- Palyginti su debiutiniu albu-
mu “Aukso pieva”, naujajame 
daugiau elektroninio skambesio, 
psichodelikos.

- Taip. Jame daugiau ironijos, 
sveiko išprot jimo. Be to, jis n ra
skirtas tik Lietuvai. Kelios dainos 
parašytos, kaip aš vadinu, paukš i
kalba. J  klausantis ne manoma su-
prasti žodži .

- Kod l toks sumanymas?
- Man gražu. Nenoriu prisirišti 

prie lietuvi  kalbos fonetikos. Daino-
se svarbiausia ne kalba, o emocija.

- Pripažinimo sulaukei rašiu-
si “Aukso piev ”. Kod l pakeitei 
muzikin  krypt ? Rizikuoji nuvil-
ti savo gerb jus.

- Manau, kad nusivils tie, kurie 
galvoja, kad “Aukso pieva” buvo vis-
kas, k  sugeb jau sukurti. Bet aš, 
kaip ameba, plaukioju  visas puses. 
Mano gyvenime viskas greitai ir ra-
dikaliai kei iasi, ir negaliu meluoti, 
kad esu tokia pati, kaip kurdama 
“Aukso piev ”. Muzika - emocij  ats-
pindys, o jos kei iasi.

- Ar galvoji apie komerciš-
kum ?

- Deja, ne. Bet meluo iau sakyda-
ma, kad man ner pi klausytojas. Per 
muzik  aš bendrauju su žmon mis.

- Kokiais?
- Tais, kuriems r pi svarb s daly-

kai ir jie n ra tas šiuolaikinis jauni-
mas, kikenantis iš visai nejuoking
dalyk  ar užsid j s akinius juodais r -
meliais vaidina stilingus.

- Dauguma jaun  mam  ne-
randa laiko ne tik k rybai, bet ir 
sau. Kaip tau pavyksta?

- Iki aštuoni  m nesi  s nui ati-
daviau vis  savo laik , meil  ir ener-
gij . Dabar atsiimu. (Šypsosi.) Turi-
me aukl , mo iut  padeda. Manau, 
kad k rybingi, veikl s t vai meluo-
t  sau, jei trejus metus s d t  su 
vaiku ir sakyt , kad yra laimingi. 
Negal iau gyventi tik d l kito, pa-
miršdama save.

- Ar negraužia s -
žin , kad s nui skiri 
per mažai d mesio?

- Šiek tiek graužia, 
bet skirdama laiko sau 
tampu laimingesn . O 
kai mama laiminga, tada 
ir vaikas laimingas. Be 
to, su s numi praleidžiu vis  savo lais-
v  laik .

- Kaip s naus gimimas tave 
pakeit ?

- neš  nauj  spalv  gyvenim ,
patikrino ir vis dar tebetikrina verty-
bes. Jam gimus atsirado daugiau dis-
ciplinos.

- Ar sumaž jo egoizmo?
- Pirm sias savaites su s numi

pavadin iau kosmosu. Egoizmas, 
mama, t vas - tokios s vokos ne-
egzistavo. Tik ži ri, kas ia vyksta. 

Paskui prasideda r pes io, nuovar-
gio etapas.

- Ar sugriuvo kokie nors mitai 
apie vaiko auginim ?

- Dar laukdamasi per daug neklau-
siau kit  pasakojim , knygas apie vai-
ko auginim  užver iau, nes nepatiko 
j  turinys. Gal sugriuvo mitas, kad 
vos tik kas vaikui nutinka, reikia 
skambinti gydytojui. Iš ties  b tina 
labiau pasitik ti savo intuicija.

- Šiais metais stojai  aktori-
nio meistriškumo studijas. Ko-
d l?

- Noriu gyti vidin s laisv s, išsi-
aiškinti savo galimybi  ribas. Pirm
kart  gyvenime rugs jo 1-osios lau-
kiau su nekantrumu ir nerimu.

- Ar aktorinis buvo tavo sena 
svajon ?

- Anks iau apie tai net nedr sau 
svajoti. Maniau, kad aktoriai yra pa-
teptieji, o aš jiems nepriklausau. (Šyp-
sosi.) Pasitik jimo suteik  mano vyras 
Vidas. Jis yra profesionalus aktorius, 
kuris gyvena teatru. Jis manimi tiki.

- Nor tum vaidinti teatre?
- O kas nenor t ? Ta iau kol kas 

esu visiškai žalia, tod l nežinau, ar 
man pavyks ir  k  mano studijos 
peraugs.

- Ar gal tum muzik  iškeisti 
vaidyb ?

- Man tai tokie patys dalykai. Vai-
dybai reikia muzikalumo, ritmo poj -
io, dainingo kalb jimo. Apskritai vis-

kas man yra muzika. (Šypsosi.)

- Ir maisto ruošimas?
- Kod l ne? Jei produktus pjaustai 

ritmiškai.

- Dainuoji, kuri dainas, parašei 
pasak  suaugusiesiems, dabar 
bandai prisiliesti prie aktoryst s. 
Ar turi tiek daug talent ?

- Koks ia klausimas? Nežinau, 
tegul apie mano talent  sprendžia 
kiti. Aš ieškau to, kas man labiausiai 
tinka. Žinoma, blaškytis n ra gerai, 
bet jau toks mano charakteris.

- Kod l nusišviesi-
nai plaukus?

- Vis  gyvenim
svajojau pabandyti 
tapti blondine. Vien
dien  išdr sau ir tiki-
nau savo kirp j , nors 

ji band  visaip atkalb ti.

- Neseniai ištek jai už s -
naus t vo Vido. K  tau reiškia 
vedybos?

- Nor jau stabtel jimo ir pasiža-
d jimo vienas kitam prieš Diev . Be 
šio gražaus ritualo ne sivaizdavau 
savo gyvenimo. Esu sitikinusi, kad 
vedybos pasipuošus gražia suknele 
- kiekvienos moters svajon . Juk tai 
vyksta vien  kart  gyvenime.

- Kokie santuokos privalumai, 
kai jau yra vien  met  vaikas?

- Vaiko gimimas patikrina san-
tykius. Jei sugebi išsikapstyti iš 
sud ting  situacij  ir susikibus 
už rank  eiti toliau, vadinasi, vis-
kas gerai. Tokia santuoka bran-
desn .

- Jurgis ir Erica Didžiuliai 
neleidžia publikuoti savo s -
naus nuotrauk . Kod l j s ne-
silaikote tokios pozicijos?

- Man nenat ralu sl pti vaik
nuo kamer . Tuo labiau kad kuo 
daugiau draudi, tuo labiau per-
sekioja. Be to, niekada nem s-
iau pardavin ti savo vedyb  ar 

vaik  nuotrauk  spaudai. Tai ne-
švaru.

- Dirbai televizijoje. Ar neke-
tini sugr žti?

- Durys ten neuždarytos. Sulau-
kiau ne vieno pasi lymo.

- Kod l atsisakei?
- Jau iuosi per mažai patyrusi, 

kad gal iau valdyti pokalb . Be to, 
m s  laidose ne žvelgiu meno.

- Galima  tai ži r ti kaip  ge-
rai mokam  darb .

- Kol kas pragyvenu iš muzikos.

- Ar sutiktum vaidinti lietuviš-
kame seriale?

- Ne. Nesuprantu talenting
teatro aktori , kurie sutinka. Se-
rialas ir teatras nesuderinamos 
sferos. Netikiu patyrusiais akto-
riais, kurie tikina, kad vaidyba se-
riale yra puiki praktika. Kam me-
luoti? Juk vienintelis motyvas - 
pinigai.

“Pirmąsias savaites su sūnumi 
pavadinčiau kosmosu”

Naujas Jurgos albumas paukščių kalba

JURGA ŠEDUIKYTĖ (29) teisi sakydama, kad jos gyvenime 
viskas keičiasi greitai. Per penkerius metus ji tapo viena 
populiariausių dainininkių Lietuvoje, sulaukė tarptautinio 
pripažinimo (2007 m. Jurga paskelbta geriausia Baltijos 
šalių atlikėja MTV apdovanojimuose), prieš metus pagimdė 
sūnų Adą, susituokė su “Suicide Djs” vokalistu Vidu 
Bareikiu, pradėjo studijuoti aktorinį meistriškumą, 
o šiandien, spalio 1-ąją, pasirodo trečiasis Jurgos albumas - 
“+370 (Goal of Science)”. Pristatymas su specialia 
choreografija, šokėjais ir vaizdo projekcijomis vyks Vilniuje 
(spalio 10 d.), Kaune (spalio 17 d.) ir Klaipėdoje (spalio 24 d.).

Neseniai ištekėjusi Jurga Šeduikytė 
mano, kad kiekviena moteris svajoja 
pasipuošti nuotakos suknele

Mykolo Ambrazo nuotr.

Laima KARALIŪTĖ
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Seksualiosios “Olialia pupyt s” 
šeštadien  naktiniame sostin s klube 
“Pacha” dainomis gyd  lyg stebuklinga 
vakcina nuo vis  lig . Vakaro vyr. dak-
taru pavadintas Vaidas Baumila per iš-
skirtin  “Olialia” grožio klinikos prista-
tym  savo pasirodymu publik  šild
geriau nei iobreli  arbata su medumi. 

O gundan iomis sesel mis virtusios 
“Olialia” mergait s pristat  išskirtin
MS apatinio trikotažo kolekcij  ir kaip-
mat išvijo rudenišk  depresij  iš vyr
širdži . Merginos savo ruožtu salo nuo 
“Gelb toj  šou” vyruk  šoki  ir “Mos-
quito” komandos: DJ Rikko el Gato ir 
saksofono meistro Serge.

Uostamiestyje klube “Kiwi”, laikinojoje sostinėje klube “Papa Jazz” ir Vilniaus 
“Pacha” praūžė karščiausiu rudens vakarėliu tituluojamas “Olialia Party”, pri-
statęs duris atvėrusią “Olialia” grožio kliniką. Klubai ta proga vieną naktį vir-
to “grožio klinika”, o vakaro svečiai bei dalyviai - seselėmis ir gydytojais.

Editos MAŽELYTĖS ir Tomo DEMENIO fotoreportažas
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Vakarėliuose publika galėjo susipažinti su 
“Olialia” grožio klinikos plastikos chirurgais 
Dainiumi Balčiūnu ir Renaldu Vaičiūnu

Įvaizdį pakeitusios “Olialia 
pupytės” dainomis gydė 

rudenišką depresiją

Vaidas Baumila visuose 
trijuose miestuose buvo 

sutiktas ypač šiltai

Žavingai nusiteikusi 
buvo apatinio 

trikotažo dizainerė 
Jurgita Stakauskaitė 

(kairėje) su drauge

Eilė prie klubo “Pacha” išdavė, 
jog vilniečiai buvo pasiilgę 

“Olialia Party”

Kaune vykusiame “Olialia Party” 
publika nestokojo kūrybingumo 

dėl aprangos kodo

Nuo gundančiomis seselėmis virtusių 
“Olialia” mergaičių dauguma vyrų 
negalėjo atitraukti akių

MS apatinio 
trikotažo kolekcija 

buvo pristatyta 
kaip niekad 

šmaikščiai
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“Sėkmė aplanko tuos, kurie ko nors siekia 
ir nestovi vietoje”, - teigė tapytojas Vladas 
Mackevičius, praėjusį savaitgalį sostinės 
restorane “Tornado” atidaręs kūrybos 
parodą “Sėkmės ženklai”. Šis pavadinimas 
ne šiaip sau tapo restorano sezono atida-
rymo vakarėlio leitmotyvu. “Tornado” pri-
statė sėkmę jam garantuojančią virtuvės 
komandos kūrybą. Svečiai skanavo meniš-
kai papuoštų įdarytų žuvų, daugybės rūšių 
preciziškai paruoštų vieno kąsnio užkan-
dėlių, kurių restorane siūloma per užsako-
muosius pobūvius. O rudens spalvos ir sko-
niai atskleisti pasitelkus kasdienio meniu 
naujienas - įvairių šviežių daržovių salotas. 
Vitaminų dozę svečiai galėjo papildyti ir 
dalyvaudami nuotaikingose viktorinose bei 
konkursuose dėl “Tornado” prizų. Tuo tar-
pu scenoje savais sėkmės simboliais dviejų 
manekenių kūnus margino grimo dailinin-
kės Julija Kazbekova ir Julija Estko. Elektri-
nio smuiko virtuozo Tado Dešuko pasirody-
mas turėjo priminti apie restorane tęsiamą 
tikro garso muzikos penktadienių tradiciją.
Ramunės ŽUKAUSKIENĖS ir 
Mykolo AMBRAZO fotoreportažas

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida sąskaitai

Restorane iškoduoti sėkmės ženklai

Sezono atidarymo vakarėlis 
sudomino verslininką 
Edmundą Štengerį-Mundį

Skanavusieji furšetinių 
užkandėlių stebėjosi virtuvės 

komandos fantazija ir kruopštumu

Tapymą ant 
kūno buvo 
smagu ne tik 
stebėti, bet 
ir išmėginti 
patiems

Šventės pabaigoje buvo galima įvertinti 
visą vakarą vykusią grimo dailininkių Julijos 

Kazbekovos ir Julijos Estko kūrybą

Restorano 
rinkodaros vadovei 
Vaivai Bajorūnaitei 
rūpėjo įamžinti 
linksmiausias 
akimirkas

Dailininkas Vladas Mackevičius 
restorano VIP salėje pristatė paveikslais 
užkoduotus 9 sėkmės ženklus

Keli tikslūs viktorinos atsakymai, ir 
dailininko V.Mackevičiaus paveikslas 
“Skirtingų kelių reziumė” iškeliavo pas 
naują šeimininką



Nepamirškite 
galvos

8 Stilius “Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 1 d.

Giedrė SUDINTAITĖ

CAT galanterija ne tik 
darbininkams

“Caterpillar” (kitas CAT produk-
cijos pavadinimas) pasaulyje vertina-
mas d l tvirt , originali  ir funkcio-
nali  gamini , d l racionali  gamybos 
sprendim , nauj  technologij  bei 
unikalaus dizaino t stinumo. CAT 
ženklo gyvavimo pradžioje produkci-
ja buvo skirta fizin  darb  dirbantiems 
žmon ms. V liau naujoji CAT gamini
karta buvo pritaikyta ne tik darbui, 
bet ir laisvalaikiui, kelion ms. Tuomet 
atsirado poreikis funkcionalum  de-
rinti su gaminio dizainu, pritaikant 
naujausias mados tendencijas. “Ca-
terpillar” lagaminai pasižymi tomis 
pa iomis savyb mis kaip ir min tos 
sunkiosios CAT mašinos: stipria 
konstrukcija, funkcionalumu, aukšta 
kokybe, savitu dizainu.

Ilgiau kaip 80 met  gyvuojanti 
kompanija CAT užima ypating  viet
sunki j  mašin  gamybos istorijoje. 
Daugel  met  kaupta patirtis matoma 
ir jau iama “Caterpillar” lagaminuo-
se. Vikšr  primenanti forma suteikia 
lagaminams ne tik išskirtinumo, bet 
ir tvirtumo. D l pastarosios savyb s
CAT kompanija gali didžiuotis savo 
gaminiais.

“Caterpillar” lagaminams - 
3 met  garantija

“Caterpillar” lagaminai “Verus” 
parduotuv se greitai pastebimi d l

ryški  spalv  ir kontrasting  j  deri-
ni . Pagrindin s CAT logotipo spalvos 
- geltona ir juoda, daugiausia naudo-
jamos ir j  galanterijos produkcijoje. 
D l ši  unikali  spalv  CAT lagamin
lengvai ir greitai atskirsite oro uos-
tuose tarp daugelio kit , dažniausiai 
juodos spalvos lagamin . Minim  la-
gamin  kainos “Verus” parduotuv se 
prieinamos. Pats didžiausias “Cater-
pillar” lagaminas kainuoja iki 290 Lt. 
Šiuo metu taikomos 30 proc. nuolai-
dos pažym tiems “Caterpillar” laga-
minams.

Visiems min tiems lagaminams 
galanterijos parduotuv se “Verus” 
suteikiama net 3 met  garantija. Ta-
iau ne visi pirk jai supranta, kas yra 

lagamino garantija ir kokiu atveju j
galima panaudoti. “Sulaukiame nema-
žai pirk j , kurie mums pristato oro 
uostuose sugadintus ar sulaužytus la-
gaminus ir vadina tai broku. Tokiu 
atveju pardav jas neatsako. Vos pa-
steb jus lagamino mechanin  pažeidi-
m , dar neišvykus iš bagažo atsi mi-
mo patalpos reikia kreiptis  oro uos-
to administracij ”, - komentavo UAB 
“Primadis” preki  grup s vadovas 
Ronaldas Kondratas.

Parduotuv se “Verus” - 
gausus CAT asortimentas

Galanterijos parduotuv s “Verus” 
iš CAT asortimento jums pasi lys ne 
tik lagamin , bet ir kelionini  krepši ,
kosmetini , kuprini , laisvalaikio ran-
kini . Pastar j  dizainas išsiskiria ma-
syviomis metalin mis užsegimo de-

tal mis. Jos rankinei suteikia tvirtu-
mo ir ilgaamžiškumo. Laisvalaikio 
rankin s vairi  dydži , pritaikytos 
nešiojamiems kompiuteriams laikyti 
ir nešioti.

Kai kurios CAT rankin s tiek d l
universalios formos, tiek d l praktiš-
k  spalv  tinka ir vyrams, ir mote-
rims. Labiau mergaitišk  stili  m gs-
tan ios moterys ar merginos gali iš-
sirinkti rožin s spalvos laisvalaikio 
rankin . CAT asortimentas parduotu-
v se “Verus” ypa  gausus. Galite si-
gyti patogi  kosmetin  arba special
d kl  nešiojamajam kompiuteriui. Vi-
sus ia aprašytus daiktus vienija sa-
vitas stilius, dizaino t stinumas ir, 
svarbiausia, kokyb , kuri  užtikrina 
gamintoj  daugelio met  patirtis šio-
je srityje.

Naujosios “Verus” rudens 
kolekcijos

Galanterijos parduotuv se “Ve-
rus” galite rasti ir kit  gamintoj  la-
gamin : “York”, “Trident”, nauj j
“Verage”. Kompetentingos pardav -
jos pad s išsirinkti lagamin  net pa-
tiems išrankiausiems. “Verus” par-
duotuvi  lentynose eksponuojamos 
naujausi  rudens kolekcij  rankin s. 

ia rasite klasikini  ir moderni , sub-
tili  ir gausiai dekoruot , šiurkš i  ir 
lakuot  pavirši  rankini . Garsi  pa-
saulyje gamintoj  vardai, tokie kaip 
angl  “Fiorelli”, ital  “Cromia”, vo-
kie i  “Gabor”, ispan  “Tiger”, užti-
krina ne tik aukšt  mados lyg , bet ir 
kokyb .

Parduotuv s “Verus” nepamirš-
ta ir vyr , vis atnaujina ir papildo 
vyrišk  rankini , odini  portfeli ,
dokument  aplank  asortiment .
Gausus pinigini  pasirinkimas pa-
tenkins išrankiausius pirk jus. Ieš-
kantiems dovanos artimam žmogui 
ar kolegai “Verus” parduotuv s si -
lo dovan  kuponus. Tai suteikia lais-
v  dovanos gav jui išsirinkti labiau-
siai patinkant  daikt .

Galanterijos parduotuvių tinklas 
“Verus” pristato “Caterpillar”

Tikriausiai ne vienas esame pastebėję kelius remontuojančias dideles ryškiai geltonas mašinas su CAT 
logotipu, kurį galime aptikti ir galanterijos parduotuvėse “Verus”. Neįtikėtina, kad kompanija “Bring-
ton Industries” vikšrinių CAT buldozerių motyvus pritaiko lagaminams, kelioniniams ir laisvalaikio 
krepšiams. Pastarųjų platintojas Lietuvoje yra UAB “Primadis”, valdantis 20 parduotuvių tinklą “Verus”. 
Būtent čia rasite didžiausią pasirinkimą CAT lagaminų, rankinių, kuprinių ir kelioninių krepšių.

Pagrindinės CAT 
produkcijos spalvos 

- geltona ir juoda

Daugiau prekių pavyzdžių galite 
apžiūrėti interneto svetainėje 
www.verus.lt “Verus” nuotr.

Vikšrą primenanti forma suteikia lagaminams 
ne tik išskirtinumo, bet ir tvirtumo

Rankinės “Verus” 
parduotuvėse pasižymi 
aukštu mados lygiu ir kokybe

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida

Ispanijos “Cibeles” mados sa-
vait je pristatoma Monserat Ba-
sons (Montserrat Bassons) drabu-
ži  kolekcija. Ypatingas d mesys 
joje skirtas galvos apdangalams.

EPA-Eltos nuotr.
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- Ar ilg  keli  teko nuei-
ti iki “Ozo” prekybos ir pra-
mog  centro direktor s par-
eig ?

- Taip, jis buvo netrumpas ir 
ne visada lengvas. Baigusi vo-
kie i  kalbos studijas Pedagogi-
niame universitete išvykau  Vo-
kietij , ten pabaigiau ekonomi-
kos studijas. Jos buvo nelengvos, 
ta iau tur jau tiksl , kurio sie-
kiau. Tur dama rankose du di-
plomus greitai radau darb  “ECE 
Projektmanagement” - centro 
vadove tuomet dar netapau. M -
s  firmos politika yra tokia: kie-
kvienas naujas žmogus moko-
mas, ne savait  ar m nes , kartais 
dvejus ar trejus metus. Niekam 
nesvarbu, kiek koki  aukšt j
mokykl  diplom  turi, visk  v l
pradedi iš pradži  - mokaisi vado-
vauti dideliems prekybos cen-
trams. ia tikriausiai pasireišk
lietuviškas stropumas ir tikslo sie-
kimas, nes net nepra jus pusantr
mokymo met  gavau vadovauti 
savo pirmajam centrui “Ozas”.

- Kada jus patrauk  Vokie-
tija?

- Dar mokyklos laikais dažnai 
važiuodavau  Vokietij  pagal keiti-
mosi mokini  grup mis progra-
mas. Visos studij  vasaros - taip pat 
Vokietijoje. Viskas susiklost  tie-
siog savaime, kaip ir visi studentai 
tur jau kažkaip išsilaikyti - dirbau 
mon je, per kuri  buvo po studij
pasi lytas darbas Vokietijoje. Ten 
susitikau savo gyvenimo draug
Erik , taigi jau daugiau negu devy-
neri metai kaip savo gyvenim  ne d l
studij  ar darbo, o d l meil s sieju su 
Vokietija.

- Vokiet  Erik  vadinate savo 
šeima?

- Taip, nors nesame susituok , bet 
aš m gstu pajuokauti: jis mano ir nie-
kam jo neatiduosiu. (Juokiasi.)

- Kur dabar yra j s  namai - 
Vokietijoje pas vyr  ar Lietuvoje?

- Aš esu visur namuose. (Juokiasi.) 
Man namai yra ten, kur esu laukiama 
ir mylima - ar važiuoju pas t t  ir mo-
iut  Klaip d , ar pas seser  Liube-

k . Žinoma, pagrindinis nam  židinys 
yra ten, kur man s laukia Erikas.

- Ar nebuvo baugu šalia tokio 
konkurento - prekybos ir pramo-
g  sostin s “Akropolio” ir dar to-
kiu sunkme iu atidaryti “Ozo” 
centr ?

- Taip, laikotarpis visiems yra sun-
kus. Ta iau “ECE Projektmanage-
ment”, kuri valdo per šimt  centr ,
savo darb  atlieka iki galo, kad ir koks 

sunkmetis b t . Štai ir šiuo nelengvu 
laikotarpiu mes suk r me apie du 
t kstan ius darbo viet  ir tai dar tik 
pradžia, nes kiekvien  savait  “Oze” 
atidaromos naujos parduotuv s.

- Palyginkite vokie ius ir lie-
tuvius pirk jus.

- Nesvarbu, kokios tautyb s žmo-
gus, svarbu patenkinti visus jo porei-
kius ir prie j  prisiderinti. Ta iau vie-
na esu pasteb jusi - lietuvis pirk jas 
nori kokybiškos prek s, ta iau už že-
m  kain .

- Kuo j s kitoniški nei kiti pre-
kybos ir pramog  centrai?

- Kad mes kitokie, jau nuo pat pra-
dži  matyti - net sunkiu metu nesu-
stabdome savo projekt , toliau t sia-
me darb , m s  architekt ra visiškai 
kitokia. Investuojama taip pat kitaip: 
 atmosferos suk rim , kad klientas 
gal t  jaukiai ir patogiai jaustis, save 
parodyti ir  kitus pasiži r ti, ir žino-
ma - m s  vis  laik  organizuojami 
renginiai.

- Kokie tai renginiai?
- At j  “Oz ” lankytojai visada 

bus maloniai nustebinti. ia nuolat 
organizuojami renginiai yra labai vai-
r s, skirti visiems vilnie iams ir 
miesto sve iams. Daugelis j  bus Lie-
tuvoje dar nereg ti ir vežami iš kit
šali . Pavyzdžiui, jau spalio 8 d. “Iš-
radim  dienos” - interaktyvi paroda, 
kuri bus domi ir vaikams, ir suaugu-

siems. Joje kiekvienas 
gal s ne tik pasiži r ti  daugiau kaip 
dvidešimt skirting  eksponat , bet ir 
sudalyvauti fizikini  reiškini  išaiški-
nime. Mes didel  d mes  skiriame 
madai, ne tik k no - ir nam  grožiui. 
M s  lankytoj  visada lauks naujau-
si  kolekcij  pristatymai ant podiumo, 
kiekvieno m nesio pirm j  savaitgal
si lome stilisto paslaugas centro lan-
kytojams.

- Ar numatoma rengini , skir-
t  vyrams?

- Žinoma, vyr  širdis netrukus 
tur t  nudžiuginti “Formul s 1” 
paro da. Meno m g jai taip pat nebus 

nuskriausti. Šiomis dienomis Euro-
pos kult ros paveldo dien  proga 
eksponuojama paroda “Lietuvos si-
nagogos”.

- Kiek ir koki  “Oze” yra iš-
skirtini  parduotuvi , kuri  ne-
turi kiti prekybos centrai?

- Mes galime didžiuotis atved
 Vilni  ne vien  nauj  prek s žen-
kl : “Peek & Cloppenburg”, “Bijou 
Brigitte”, “Tatuum”, “Jack & Jo-
nes”, “Deichmann”, “Prisma”, 
“Prety One”, “Inglot”, “Wittchen” 
ir dar daugel  kit .

- Ko pati pasigendate kituo-
se prekybos centruose?

- Tr ksta atmosferos, kuri b t
skiriama kiekvienam žmogui, kur 
d mesys b t  kreipiamas ne tik 
komercij , bet ir  lankytoj .

- Gird jau, kad pirmame 
aukšte sik rusios ledain s-pi-
cerijos “Rosso Arancio” savi-
ninkas pats kepa picas?

- Tiesa, italas savininkas ne tik 
sukasi virtuv je, bet ir veža produk-
tus iš Italijos. O Italijoje net moko 
kitus italus vir jus nauj  recept  - 
tikras meistras. Taigi, many iau, 
kiekvienas tikros itališkos virtuv s
m g jas tur t  b tinai apsilankyti 
šiame resto rane. (Šypsosi.)

- Kuria “Ozo” parduotuve 
labiausiai didžiuojat s?

- Man kiekvienas nuomininkas 
yra labai svarbus ir kiekvienu džiau-
giuosi, nes tik visi kartu jie sudaro 
dom  ir pirk jui patraukl  prekybos 
centr .

- Be paliovos šypsot s. Šian-
dien - gera nuotaika?

- Gyvenimas yra per sud tingas 
ir ni rus, taigi reikia eiti per j  su šyp-
sena.

- K  m gstate veikti po dar-
bo?

- M gstu gerai ir skaniai pavalgy-
ti. (Šypsosi.) O šiaip vakarus m gstu 
praleisti su gera knyga ir vyno taure 
rankoje.

Visai šalia jau įsitvirtinusio prekybos ir pramogų sostine vadinamo “Akropolio” Vilniuje prieš gerą mėnesį išdygęs trijų erdvių 
aukštų prekybos ir pramogų centras “Ozas” išsklaidė visus mitus apie konkurenciją ir sunkmetį. “Mes kitokie, jau nuo pat 
pradžių matyti - architektūra visiškai kitokia, investuojama taip pat kitaip”, - sakė vokiečių bendrovės “ECE Projektmanagement” 
projekto “Ozas” centro direktorė. Vokietiją savo pagrindiniais namais laikanti jauna, besišypsanti moteris lankytojus žada 
patraukti neregėtais renginiais. Apie centro naujienas, meilę Vokietijoje ir savosios karjeros pradžią “Laisvalaikiui” pasakoja 
“Ozo” prekybos ir pramogų centro direktorė JOLANTA BUTĖNAITĖ.

“Ozo” centro direktorė Jolanta Butėnaitė per gyvenimą eina su šypsena

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Komentaras

Mad  renginiai prekybos 
ir pramog  centruose - 
atsiperkan ios lankytoj
vilion s ar “tuš ios”
investicijos?

Rengini  organizator  ir 
ved ja SVAJ N  JACK NAI-
T : “Manau, tokie mados ren-
giniai pasiteisina. Teko matyti 
rengini  metu žmoni , kurie 
po pristatym  arba per juos 
(d l j ) apsilankydavo tam ti-
krose parduotuv se arba net 
specialiai užsukdavo  preky-
bos centr . Žinoma, d l susi-
klos iusios ekonomin s pad -
ties ne daugelis centr  gali sau 
leisti organizuoti mados rengi-
nius arba pristatymus, bet labai 
džiugu, kad nauji prekybos 
centrai, ateinantys  Lietuvos 
rink , visgi supranta, kad žmo-
n ms reikia ne tik duonos, bet 
ir pramog , tod l investuoja 
l šas  reklam  ir renginius. 
Labai dažnai b na gražios id -
jos ir mažai reklamos, tod l ne 
daugelis miesto gyventoj  žino 
apie vyksian ius renginius pre-
kybos ir pramog  centruose. 
Informuot  susirinkusi j  gau-
sa byloja, kad tokie renginiai 
b tini norint pritraukti pirk j
ir pristatyti parduotuvi  asor-
timent . Manau, be dideli  in-
vesticij  padaryti kokybišk
rengin , jam skirt  reklam ,
scenos ir erdv s apipavidalini-
m  labai sunku, tai yra svarb s, 
iš karto pastebimi dalykai, ku-
ri  s skaita taupyti n ra gerai. 
Beje, modeli  honorarai Lietu-
voje n ra dideli. Lietuvoje pa-
sigendu aukštesnio lygio ma-
dos pristatym . Mano vizija - 
pristatymas, kurio beveik ne-
ribotas biudžetas, kai gali pa-
kviesti išties domi  ir gerai 
pasaulyje žinom  modeli ,
sve i  ir, žinoma, pasi lyti 
jiems puik  regin  ir renginio 
program . Nebus per daug ma-
dos rengini ”.

Algio Kriščiūno nuotr. Genutė ŽALIENĖ

Renginiui daug 
nesirengiu, 

svarbiausia - tvirtai 
užsisegti batelius

Jolanta Butėnaitė
Asmeninio albumo nuotr.

“ Vyrų širdis netrukus turėtų 
nudžiuginti “Formulės 1” 
paroda”

Jolanta Butėnaitė

“ Man namai yra ten, kur 
esu laukiama ir mylima 
- ar važiuoju pas tėtį ir 
močiutę į Klaipėdą, ar pas 
seserį į Liubeką”

Jolanta Butėnaitė



Brit  aktorius DŽUDAS LO (JU-
DE LAW) ketvirt  kart  tapo t vu.
Buvusi jo draug  Samanta Burk 
(Smantha Burke) pra jus  antradie-
n  pagimd  mergait  ir pavadino j
Sofija (Sophia). K dikis ir motina 
jau iasi kuo puikiausiai, sak  moters 
atstov .

Dž. Lo su manekene susipažino 
Niujorke per vien  vakar l  ir tur -
jo su ja trump  roman . Jie jau ne-
b ra kartu. Aktorius prieš du m -
nesius patvirtino dar kart  tapsian-
tis t vu. Jis pabr ž  nor s r pintis
vaiku. Moter  numyl tinis turi tris 
vaikus su buvusia žmona, aktore 
Seidi Frost (Sadie Frost).

Amerikie i  aktor VIKTORIJA 
ROVEL (VICTORIA ROWELL), at-
vykusi  Los Andžele vykusi  “Em-
my” apdovanojim  ceremonij  vilk -
dama vis  d mes  patraukusia su-
knia, iškart buvo vardinta preten-
dente. Ne  geriausi j  aktori  apdo-
vanojimus, bet  2009 met  blogiau-
siai besirengian i j  garsenybi
s raš . Mat JAV prezidento Barako 
Obamos (Ba-
rack Obama) 
portretukai 
ant suknel s
daugeliui pasi-
rod  nesko-
ningi, juolab 
kad “rinkimi-
n  kampanija 
jau baig si”. 
K  tokiu ap-
daru nor jo
pasakyti pati 
aktor , ne-
aišku, nes 
komentar
nepasigirdo.
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54 aistringi legendin s pranc z
daininink s Editos Piaf (Edith Piaf) 
meil s laiškai aukcione parduoti už 
67 t kst. eur . “Christie’s” aukcio-
n  nam  duomenimis, laiškus sigi-
jo interesantas iš Pranc zijos. Už iki 
šiol neskelbtus E.Piaf laiškus dvira-
tininkui Luji Žerardenui (Louis Ge-
rardin), kuris buvo vienas iš dauge-
lio jos meluži , tik tasi gauti iki 90 

t kst. eur . J  santykiai truko 
dvejus metus, kol daininink
1952-aisiais ištek jo už pranc z  at-
lik jo Žako Pilso (Jacques Pills).

E.Piaf laiškuose dviratininkui 
žad jo keisti savo gyvenim , ište-
k ti ir susilaukti su juo vaiko. “Tu 
mane laiku ištraukei. Aš bažny io-
je pasižad jau niekad daugiau gy-
venime negerti alkoholio, jei Tu 
b si su manim”, - raš  atlik ja.

Filmo apie popkaralių Maiklą 
Džeksoną (Michael Jackson) 
“M.Džeksonas. Pabaiga” (This 
Is It) premjera vienu metu 
vyks 15 pasaulio miestų, infor-
muoja BBC.

Tarp miest , kuriuose spalio 27 
ir 28 dienomis vyks filmo premjera, 
yra Los Andželas, Londonas, Niu-
jorkas, Berlynas, Seulas ir 

Rio de Žaneiras, informuoja “Sony 
Pictures”. Kiti miestai, kuriuose 
vyks filmo premjera, neskelbiami.

Filmas yra paremtas 100 valan-
d  trukm s filmuota medžiaga iš 
repeticij , kurios vyko prieš 50 Lon-
done numatyt  koncert . M.Džek-
sonas mir  birželio m nes  sustojus 
širdžiai, eidamas 51 metus.

Holivude gana prasta kokio 
nors filmo premjer  surengti keliuo-
se miestuose, ta iau labai retas 

atvejis, kai tai vyks-

ta tuo pa iu metu. “M.Džeksonas 
kiekvienoje šalyje turi milijonus 
gerb j . Mes suteikiame galimyb
juo besižav jusiems asmenims vi-
siems kartu pažym ti ir pagerbti 
ne tikin tinos popkaraliaus karjeros 
pabaig ”, - teigia “Sony Pictures” 
rinkodaros vadovas Džefas Bleikas 
(Jeff Blake).

Los Andžele filmo premjera 
vyks spalio 27 dien , o Londone - 
spalio 28 dien . Film  “M. Džekso-
nas. Pabaiga” režisavo Kenis Ortega 

(Kenny Ortega), kuris buvo atsakin-
gas už popkaraliaus koncert  Lon-
done choreografij .

O kit  m nes  bus išleista dar 
niekam negird ta popkaraliaus Mai-
klo Džeksono daina, informuoja 
BBC. Daina pavadinta “This Is It”. 
M.Džeksonui atliekant dain  prita-
ria jo broliai. Prekyba kompaktine 
plokštele prasid s spalio 12 dien .

M.Džeksono rašais be-
sir pinanti kompanija 
“Sony Music” 

teigia, kad daina taip pat bus traukta 
ir  album , kuriame skamb s naujos 
popkaraliaus hit  versijos. Kol kas n -
ra žinoma, kada M.Džeksonas paraš
ir raš  min t j  dain . Prieš mirt
M.Džekonas dirbo su tokiais atlik jais 
kaip Eikonas (Akon) ir Vil Ai Em 
(Will.i.am).

Netrukus - filmo apie M. Džeksoną premjera ir niekam negirdėta jo daina

Moterų numylėtinis Džudas Lo 
pripažino nesantuokinę dukrą

Redakcijos archyvo nuotr.

E. Piaf meilės laiškai

Aktorius Dž.Lo - daugiavaikis tėvasV.Rovel 
persistengė

EPA-Eltos nuotr.
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Penki renginiai, kuriuos 
A.Zakarait  aplankys spal
ir  kuriuos rekomenduoja 
užsukti “Laisvalaikio” 
skaitytojams:

Algirdo Karaliaus seminaras 
“S km s instinktas”. Noriu su-
žinot, kaip nepasiduoti gyvenimo 
sunkumams, kriz ms, atkakliai 
veikti ir dr siai žengti savo svajo-
ni  link. Šis seminaras yra b tent
tai, ko reikia.

Vilnius, “Utenos” pramog  are-
na, spalio 10 d., bilietai nuo 69 Lt.

Konkurso “Mis Lietuva 
2009” finalas. Smalsu, kuri iš da-
lyvaujan i  mergin  atstovaus 
Lietuvai pasauliniame grožio kon-
kurse.

Vilnius, muzikinis teatras ir 
klubas “New York Club”, spalio 
11 d., bilietai nuo 50 Lt.

Futbolo rungtyn s Lietuva-
Serbija. Kadangi su krepšiniu š
ruden  nelabai sek si, su draugais 
nusprend me vykti  Marijampol
palaikyti šalies futbolo komandos.

Marijampol , Marijampol s
futbolo klubo stadionas, spalio 
14 d., bilietai nuo 40 Lt.

Šokio ir muzikos spektaklis 
“Ultimo Tango” (liet. “Paskutinis 
tango”). Visada jau iau simpatij
Lotyn  Amerikai, j  muzikai, tan-
go... Mane traukia j  aistra ir tem-
peramentas.

Vilnius, Kongres  r mai, spalio 
29 d., bilietai nuo 90 Lt.

Vakar lis “Grand Halloween 
Carnival”. Kur geriau atšv sti He-
lovin , jei ne kiekvienais metais ren-
giamoje bene didžiausioje Vilniuje 
“Grand Halloween” švent je? Susi-
galvojusi kok domesn  kostium ,
b tinai apsilankysiu monstr  knibž-
dan iame ir linksmybes žadan iame 
vakar lyje ir šiais metais.

Vilnius, “Forum palace”, “Bal-
sas.lt” klubas, spalio 31 d., bilietai 
nuo 45 Lt.

Išsamesn  informacija apie 
renginius visoje Lietuvoje 
www.bilietai.lt

BILIETAI LT rekomenduoja 
spalio renginius

Orams vėstant pramogos ir pramogautojai kraustosi po stogais - 
lauko renginių sezonas, žavėjęs atviru žvaigždėtu dangumi ir šil-
tomis vasaros naktimis, baigėsi. Jaukiose salėse vykstančių ren-
ginių smagumas - galima pasipuošti elegantiškais vakariniais 
drabužiais. BILIETAI LT darbuotoja AGNĖ ZAKARAITĖ apžvelgia 
renginius, į kuriuos gausite išsitraukti ne tik prabanga šiugždan-
čius sijonus, bet ir ryškius Helovino kostiumus.

Dosj

Vardas, pavard : Agn  Za-
karait

Pareigos: BILIETAI LT ko-
munikacijos vadybinink

Gyv nas, kuris atspindi 
einamas pareigas: Šarka, nes 
dažnai bendrauju su rengini
organizatoriais. Šis paukštis 
man asocijuojasi su labai daug 
kalban iu ir viskuo besidomin-
iu asmeniu. (Šypsosi.)

Atrasta gyvenimo tiesa:
Kartais reikia tiesiog tik ti, kad 
kiekvienas rezultatas, net jei jis 
ne toks, kokio tik jaisi, yra tavo 
naudai. Nors kur  laik  gali ma-
nyti priešingai.

Nepamirštamas renginys:
Didžiausi sp d  padaro Anže-
likos Cholinos šokio spektakliai. 
Vieno vardyti negaliu - man jie 
visi nepakartojami.

Pareng  Elena NIKONOVAIT

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Elena NIKONOVAITĖ
Biliet  platinimo mon s “Bilie-

tai Lt” rinkodaros vadov  Dovil  Žu-
kauskait  sako, kad šiemet biliet
renginius parduodama panašiai kaip 
ir pernai. Tik išperkami bilietai yra 
pigesni. Pasak “Bilietai LT” vadovo 
Vitalijaus Kuodžio, rinkos poky ius
l m  padid j  mokes iai ir aplinkoje 
tvyrantys vair s g sdinimai, kai ima 
taupyti net tie, kurie gyvena gerai. 
Kaip prisivilioti reiklesn  dabartin
ži rov  sales, susirinkusiuosius 
seminar  “Rinkodaros subtilyb s, 
arba Rinkodara kitaip” mok  Nina 
Klebanskaja, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Ekonomikos ir vadybos fa-
kulteto Rinkodaros kateros docent .
Seminaro dalyviai iš daugyb s do-
mi  ir šmaikš iai pateikt  pavyzdži
gaus susid lioti nauj , savai monei
labiausiai tinkan i , rinkodaros stra-
tegij . Kad patenkinti likt  ir rengi-
ni  organizatoriai, ir ži rovai.

Elena NIKONOVAITĖ

“Vasarai pasibaigus ir sumaž -
jus poilsiautoj , nusprend me iš-
naudoti paj ryje pab ti dar tinka-
mas oro s lygas geram darbui - id -
ja pakviesti onkologin mis ligomis 
sergan ius ar jau pasveikusius vai-
kus reabilituotis kilo UAB “Nidos 
kempingas” ir Lietuvos vaik , ser-
gan i  onkohematologin mis ligo-
mis, t v  ir glob j  draugijos “Pa-
guoda” iniciatyva”, - pasakojo pro-
jekto kurator  Roberta Burkšait .

Daugiausia sp dži  - iš laivo

 paj r  vaikai - dvi mergait s ir 
šeši berniukai - atvažiavo iš skir-
ting  Lietuvos viet . Juos nuolat 

lyd jo kvalifikuotas medicinos per-
sonalas. Vis  savait  mažieji kuror-
to sve iai dalyvavo vairiose eks-
kursijose po Kurši  nerij , taip pat 
vyko  Lietuvos j r  muziej  ir del-
finarium . Pasak su vaikais nuolat 
buvusios R.Burkšait s, bene di-
džiausi sp d  jiems padar  plau-
kiojimas laivu po marias - vaikai 
daug fotografavosi kop  fone. Ap -
jusi Nid , aplankiusi Neringos isto-
rijos muziej , etnografin  sodyb ,
ligi valiai prisibuvusi paj ryje sma-
gi kompanija patrauk  kitus žvej
kaimelius Preil , Pervalk  ir Juod-
krant  - joje kop  Ragan  kaln .
“Vaikai buvo tokie aktyv s, niekada 
nepavargdavo - sunkiai paskui juos 
susp jome, - juok si R.Burkšait .
- Sugr ž  po ekskursij  “Nidos 
kemping ”, kuriame vaikai gyveno, 

mažieji laik  leisdavo žaidim  kam-
baryje, eidavo  basein , mok si 
žaisti tenis , žaid  krepšin ”.

Projekto kurator  pabr ž , kad 
vaikai nejau ia kompleks  d l ligos. 
“Pati mažiausia iš projekto dalyvi
7-met  Kamil  kiekvien  vakar
mums visiems koncertuodavo - dai-
nuodavo. Iš aštuoni  vaik  septyni 
laikomi pasveikusiais, vienas dar yra 

gydomas. Jiems visiems, k  tik at-
sistojusiems ant koj , reabilitacija 
labai reikalinga. Tikiuosi, kad atei-
tyje j  gal sime pasi lyti ir kitiems 
vaikams”, - sak  R.Burkšait .

A i  geros valios žmon ms

R.Burkšait  akcentavo, kad šis 
nekomercinis projektas vyko tik 

prie jo prisid jusi  žmoni  d ka. 
Nuoširdi pad ka visiems, par mu-
siems Nidoje savait  praleidusius 
vaikus: projekto organizatoriui 
UAB “Nidos kempingas”, labdaros 
bei paramos fondo “Nidos kuršis” 
k r jams Valentinai ir Ar nui 

Burkšams, Neringos istorijos mu-
ziejaus direktorei Eleonorai Regi-
nai Jonušienei, Lietuvos j r  mu-
ziejaus direktorei Olgai Žalienei, 
AB “Smiltyn s perk la” generali-
niam direktoriui Algirdui Žukauskui 
bei Pervežim  skyriaus viršininkei 
Eglei Šimkienei, Neringos savival-
dyb s administracijos direktoriui 
Algimantui Vyšniauskui, laivo “Ni-
das” savininkui ir kapitonui Edga-
rui Rebrovui, “SPA Nida” savinin-
k ms Viktorijai ir Dianai Šlepety-
t ms, kavin s-baro “Kuršis” savi-
ninkams, Nidos vidurin s mokyklos 
k no kult ros mokytojui Viktorui 
Kriukovui, Ernestui Zinkevi iui, 
“Nidos kempingo” direktoriui Ri-
ardui Ki iatovui bei Gražinai Mus-

takimovienei, “Nidos kempingo” 
administratorei Gitanai Šestakovie-
nei, “Kuverto užeigos” savinin-
kams.

“Tikiuosi, kad kartu su šiais geros 
valios žmon mis ir draugija “Paguo-
da” surengsime dar ne vien  panaš
projekt ”, - sak  R.Burkšait .

“Bilietai LT” ir “Laisvalaikio” seminarų ciklas: rinkodara kitaip

“Nidos kempingo” sezono uždarymo dovanos

Per ekonominį nuosmukį renginių organizatoriams tenka ieškoti naujų būdų, kaip sudominti pinigus 
kiečiau prilaikantį žiūrovą. Nes juk šiandien sutaupyti nori visi. 

Vitalijus Kuodis įsitikinęs, kad 
emocijas teikiančių renginių 
žmonėms reikės visada

Mykolo Ambrazo nuotr.

Renginių organizavimo įmonę 
“La Carnavale” įsteigusi 

Kotryna Kirdeikytė (kairėje) 
su bendradarbe Laura 

Tamošiūnaite pastebėjo 
įkvepiantį seminaro poveikį

Lektorė Nina 
Klebanskaja 
seminarą 
vedė 
lakoniškai ir 
šmaikščiai

Praeitą savaitę visoje Kuršių 
nerijoje vyko geros valios ak-
cija. Sezono uždarymo proga 
“Nidos kempinge” buvo apgy-
vendinti aštuoni onkologines 
ligas įveikę ir nuo jų dar besi-
gydantys vaikai. Savaitę jų ak-
tyviu ir turiningu laisvalaikiu 
rūpinosi Nidos ir kitų Kuršių 
nerijos miestelių, Klaipėdos 
verslininkai bei kultūros srities 
darbuotojai. Septyni iš aštuo-
nių vaikų Kuršių nerijoje lankė-
si pirmą kartą.

“NIDOS KEMPINGO” PASLAUGOS 

n Viet  palapin ms ir namams ant rat  nuoma 
n Apartament  nuoma 
n Konferencij  organizavimas 
n Teniso aikštynai, krepšinio aikštel , dvira i  nuoma 
n Baseinas, sauna 
n Žaidim  aikštel  vaikams 
n Ekskursij , žvejybos organizavimas
Iki geguž s - geros šaltojo sezono kainos! www.kempingas.lt

Lietuvos vaik , sergan i
onkohematologin mis ligomis, 

t v  ir glob j  draugijos 
“Paguoda” s skaitos numeris: 

AB bankas Swedbankas a/s 
987300 0100 0244 6960 (LTL), 
a/s LT267300010037360011. 

Santariški  g.4, Vilnius, 
mon s kodas 191594065.

Labdaringame projekte dalyvavę 
vaikai ir juos lydėję suaugusieji 
bendrai nuotraukai sustojo ant 
Parnidžio kopos

Robertos Burkšaitės nuotr.

Bendros šnekos rado muzikė Tatjana 
Rinkevičienė (dešinėje) ir 

Ana Ablamonova (VšĮ “Operomanija”)
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Sauliaus Paukščio   “Fototeatras”: erdvė improvizacijoms

Elena NIKONOVAITĖ
- Kas yra teatrin  fotografija?
- Tai galimyb  žmogui atsipalaiduoti.  studij  ateina 

verslininkai, ponai, kurie kasdieniame gyvenime yra svar-
b s, sitemp , pasitemp . O ia jie gali išsinerti iš savo 
kasdienio kiauto, atsipalaiduoti ir pavaidinti kok  Džim
Hendriks  su gitara, Valinsk  su višta ar dar k  nors, pa-
kankliuoti ar apsivilkti igono kostium  - tai atsipalaida-
vimo terapija.

- Kaip sukaup te tiek drabuži , skryb li ?..
- Daug j sigijau humanose, kitus atneša žmon s - 

randa kur kaime. Neseniai paž stamas karininkas iš jo
 atsarg , tai padovanojo vis  paradin  uniform : milin ,

švark , kelnes, kepur  - jam apsirengti nebeteks, o na-
mie viet  užima. Taip ir susikaupia.

N ra begalyb s rekvizito, bet dviej  vienod  fotografi-
j  neb na. Jei paima du žmon s  rankas gitar , tai kiekvie-
nas kitaip su ja bendrauja ir išeina skirtingos nuotaikos.

- Ko reikia gerai nuotraukai?
- Vis  fotografij  s km  priklauso nuo geros nuotai-

kos. Per pasirengim  fotografuotis ir bandome bendromis 
j gomis j  sukurti.

- Kas, kada, kaip sukuria siužet  nuotrau-
koms?

- Viskas yra improvizacija. Kartais ateina žmon s ir 
paprašo parodyti nuotrauk  - pasiži r ti, kaip fotografuo-
jasi kiti. Dažniausiai nerodau, kad nesikartot . Iš garde-
robo ir rekvizito, kaip iš lego kalad li , kiekvienas susi-
d lioja k  nors savo. Paprastai  š  žaidim  priešais fotoo-
bjektyv sitraukia visa kompanija.

- Kiek laiko trunka fotosesija?
- Nevaržome žmoni  skai iuodami valandas ar nusta-

tydami fotografij  skai i , kur  jie gal s išsinešti. Jei žmo-
gus užsikabino, gali nors ir 10 kart  persirengin ti skir-
tingais personažais. Kol yra nuotaikos. Tai neprognozuo-
jama. Ir man pa iam smagu, kai gerai einasi. Kartais ir 
pats iš juoko ant žem s atsis du.

- Fotostudijoje si lote šv sti asmenines šventes. 
Ar kaimynai nesiskundžia?

- Toki  neturime. Esame sik r  buvusios gamyklos 
patalpose - aplink niekas negyvena, tod l linksmintis gali-
ma iki pary i . Kvie iame šv sti gimtadien , bernvakar ,
mergvakar  ar koki  kit  prog . Fotostudijoje yra vietos ir 
kur tort  valgyti, ir kur šokti. Stovi muzikos aparat ra. Ir 
sykiu fotografija - vakar lio “razinka”, pramoga. Iš švent s
lieka kolekcija graži , linksm  fotografij .

- Kam skirti j s  vedami fotografijos kursai?
- Pradedantiesiems. Mokom s fotografijos istorijos, atsi-

radimo, prigimties, apie fotoaparato mechanizmus ir j tak
fotografuojant, kompozicijos - visko, ko reikia besidomin iam 
fotografija. Kursai trunka pusantro m nesio, 2 kartus per sa-
vait . Dirbama 5-6 žmoni  grup je, studijoje ir gatv je.

- Ar pamenate, kaip pats fotografavot s pirm
kart ?

- Tur jome klas s aukl toj , kuris  mokslo met  pabai-
g  versdavo eiti  fotoatelj , kur prie g li  turgelio, Konars-
kio gatv je. Tai mes visaip maivydavom s prieš objektyv ,
statydavome vieni kitiems ragus ir panašiai... (Šypsosi.) Pas-
kui b davo skandalas. Aukl tojas r kdavo - pramoga.

- Kaip reaguojate  savo nuotraukas?
- Nieko. D l nieko nekompleksuoju, esu sau visai 

gražus.
Daugiau informacijos www.fototeatras.lt

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida paslaugoms

“FOTOTEATRO” PASLAUGOS:

n   Fotosesijos suaugusiems ir vaikams (300-500 Lt) 
n Šven i  rengimas 
n Fotografijos kursai pradedantiesiems (350 Lt) 
n Nuotraukos interjerui

Sauliaus Paukščio nuotr.

Teatrinės fotografijos pradininkas Lietuvoje 
SAULIUS PAUKŠTYS kviečia į Vilniuje, P.Vileišio g.18, 
įsikūrusią ateljė “Fototeatras”. Jei tik panorėsite, joje 
pasijusite šiek tiek aktorius: improvizuosite, įsijausite 
į rekvizito, kostiumų pasufleruotas mizanscenas. Kuo 
būti, kaip atrodyti, rinksitės nuo drabužių lūžtančia-
me garderobo kambaryje - vien galvos apdangalų 
jame per 150! Naujovė “Fototeatre” - čia galite švęsti 
savo asmeninę šventę, kurios “razinka”, kaip sako pats 
S.Paukštys, bus dalyvavimas fotosesijoje. Fotomeni-
ninkas, neseniai tapęs “Laisvalaikio” klubo partneriu, 
pasakoja apie “Fototeatrą” ir ne tik.

Fotomenininkas Saulius 
Paukštys tęsia pirmųjų 
Vilniaus fotoateljė tradicijas

Mykolo Ambrazo nuotr.
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Virginija GRIGALIŪNIENĖ

Išskirtin  “Alkavos” konditerijos 
gamini  skon  ir apetit  bemat suža-
dinan i  patraukli  j  išvaizd  žino 
ir ilgam simena visi desert  m g -
jai, kurie bent kart  j  paragavo. Ne-
svarbu, kokiu produktu susigundy-
tum te, pažin  “Alkavos” kepini
skon , niekada j  nesupainiosite su 
kit  šalies gamintoj  konditerija. 
Nes “Alkavos” gardumynai - nuo mi-
niati rini  rank  darbo šokoladini
saldaini  iki efektingos išvaizdos 
progini  tort , kaip pabr žia bendro-
v s direktor  Liuda Kon ien , ga-
minami ne tik iš aukš iausios koky-
b s žaliav , bet ir pasitelkiant nau-
jausias profesines žinias, aukš iausi
kvalifikacij , darbuojantis su didele 
meile, tarsi paliekant kiekviename 
gaminyje dalel  savo širdies.

Nors li dnai išpopuliar j s žodis 
“sunkmetis” ne vien  konditerijos 
mon  privert  iš naujo perži r ti

gamini  recept ras, brangesnius 
kepimo komponentus kei iant  pi-
gesnius, ne vienus metus d l aukš-

iausio pripažinimo kovojusi ir pa-
galiau savo pasiekusi, medali  ir 
diplom  krait  už puikiai vertintus 
gaminius kasmet didinanti “Alkava” 
kokyb s s skaita taupyti neketina.

“Mes jau iame didžiul  atsako-
myb  savo pirk jams, ypa  didžiuo-
jam s augan iu nuolatini , ištikim
m s  konditerijos gamini  m g j
b riu, tod l nenorime ir negalime 
j  nuvilti, - priduria direktor . - O 
atsižvelgdami  šiek tiek sumenku-
sias pirk j  galimybes, pasisteng -
me prapl sti asortiment  ir pasi -
lyti jiems pigesni , ta iau n  kiek 
ne prastesnio skonio saldži j  ke-
pini . Nuo pat mon s veiklos pra-

džios didžiulio populiarumo sulau-
kian ius tortus - “Alkava”, “Retro”, 
“Kaunas” ir kitus - m me gamin-
ti vairesni  dydži , kad jie b t
prieinamesni kuo didesniam pirk -
j  b riui”.

Dar vienas “Alkavos” pranašu-
mas - visi ia kepami konditerijos 
gaminiai  firmines parduotuves ar 
skyrius didžiuosiuose prekybos 
centruose pristatomi šviežut švie-
žut liai, iš tolo gundantys viliojan-
iu aromatu.

“Vasar  pirk jai dažniau rinkda-
vosi gaivesnius tortus, pyragus ar 
sausain lius, - t sia direktor  Liuda 
Kon ien . - At jus rudens metui pa-

steb jome išaugusi  kit  r ši  kon-
diterijos gamini  paklaus , tad “Al-
kavos” konditeriai iškart persiorien-
tavo  skalsesn s saldžiosios pro-
dukcijos gamyb ”.

Šiuo metu, anot direktor s, di-
d ja kepini , kuri  sud tyje - dau-
giau šokolado ir kitoki  riebesni
konditerini  pried , pardavimas. 
Dažniau toki  gamini  užsakoma ir 
iškilmingoms progoms - vestu-
v ms, jubiliejams, kitokiems poky-
liams.

Smulkiau su “Alkavos” gamina-
ma saldži ja produkcija galima susi-
pažinti internetiniame puslapyje 
adresu www.alkava.lt

Į Lietuvą atvyksta žymi Japonijos 
menininkė, kimono meistrė Teru-
no Mijakė (Teruno Miyake) ir kvie-
čia į labdaringą renginį, kurio metu 
surinktos lėšos bus skirtos labdaros 
ir paramos fondo “Mamų unija” 
globojamiems Kauno medicinos 
universiteto klinikose gydomiems 
vėžiu sergantiems vaikams.

Spalio 7 d. (tre iadien ) 18 val. 
Lietuvos nacionaliniame dramos te-
atre vilnie iai ir sostin s sve iai 
tur s galimyb  išvysti daugiau nei 
50 unikali  kimono - nacionalini
Japonijos kostium , kuri  vieno 
vert  svyruoja nuo 20 iki 300 t kst. 
lit . Šiuos savo k rinius T.Mijak
jau demonstravo 14-oje pasaulio ša-
li . Rengini  metu kimono meistr
buvo aprengusi Japonijos imperato-
ri , Danijos karalien , Monako ku-
nigaikšt , San Francisko mer .

“Jaudina tai, kad kimono meis-
tr  su 28 asmen  k rybine grupe 
Lietuv  atvyksta savo l šomis - vi-
sos už bilietus surinktos l šos ati-
teks likimo nuskriaustiems v žiu

sergantiems vaikams”, - sak  foto-
meninink  Egl  M linauskien , ku-
ri su koleg mis žurnaliste R ta Mi-
kelkevi i te bei televizijos laid
ved ja Laima Kybartiene yra k ru-
sios labdaros ir paramos fond  “Ma-
m  unija”. Fondo k r jos tiki, kad 
kimono meistr s T.Mijak s misij

vilnie iai ir miesto sve iai palaikys 
ne tik sigydami 10 lit  kainuojan-
ius bilietus, bet ir aukodami.

Kimono kaip gyvenimas

T.Mijak  - Kijoto kimono aso-
ciacijos prezident  ir kimono šou 

prodiuser  - vis  gyvenim  pasky-
r  kimono meno pažinimui. Ši  na-
cionalini  Japonijos drabuži  for-
mose ir raštuose atsispindi japo-
niška dvasia, gyvenimo b das, is-
torija ir net met  laikai - reikia tik 
žini , norint visk  pasteb ti. B -
tent tomis žiniomis dalijasi T.Mi-
jak , kimono šou metu pristatyda-
ma savo k rinius.

Meistr  daug d mesio skyr
moksliniams tyrimams, kad nusta-
tyt  santyk  tarp r bo d v jimo 
b do ir audinio kritimo, prigludi-
mo prie skirting  siluet . Ji suk -
r  patogesn  tradicinio japoniško 
r bo tip  ir tuo sudomino t kstan-
ius šiuolaikini  Japonijos moter .

1982 m. Kijoto mieste T.Mijak
k r  Kimono mados asociacij , jai 

priklausantys kimono siuvimo 
profesionalai dalijasi patirtimi ir 
puosel ja t kstantmetes kimono 
tradicijas.

Dabar T.Mijak  yra atsakinga už 
kimono vilkin i  aktori  pasirody-
mus televizijoje ir scenoje, modeli
pozavim  spaudos fotografams. 
Meistr  skaito paskaitas Japonijos 
universitetuose bei priva iose mo-
kyklose, taip pat pristato kimono 
tradicijas užsienyje. Savo kimono 
šou ji pristat  Pranc zijoje, Egipte, 
Australijoje, Kinijoje, JAV, Filipinuo-
se, Norvegijoje, Monake, ekijoje,
Kanadoje ir kitose šalyse.

Japoniška dvasia Vilniuje

 Lietuv  kimono meistr  pa-
kvietusi “Tokyo Associates Corpo-
ration” glaudžiai bendradarbiauja su 
Vilniaus miesto savivaldybe. Kom-
panijos prezidento Minoro Hasimo-
to iniciatyva 2001 metais Neries 
up s krantin je buvo pasodintas sa-
k r  parkas, kiekvien  pavasar
rausvais žiedais džiuginantis vilnie-
ius. V liau “Tokyo Associates Cor-

poration” d ka sostin je koncerta-
vo vair s Japonijos tradicini  men
kolektyvai, chorai. Per šiuos kon-
certus taip pat b davo renkamos 
aukos v žiu sergantiems Lietuvos 
vaikams paremti.

Labdaring  “Tokyo Associates 
Corporation” projekt gyvendini-
mu Lietuvoje kiekvienais metais 
r pinasi kelioni  agent r  tinklas 
“Baltic Clipper”. Jo iniciatyva šie-
met prie graži  Japonijos ir Lietu-
vos kult rini  ryši  palaikymo pri-
sideda labdaros ir paramos fondas 
“Mam  unija” su savo partneriais 
- žurnalu “Cosmopolitan” bei dien-
raš iu “Respublika”.

Bilietai  spalio 7 d. 18 val. 
vyksiant  Teruno Mijak s kimo-
no šou parduodami Lietuvos na-
cionalinio dramos teatro kasose 
Vilniuje, Gedimino pr.4. Tel. (8-5) 
262-97-71. Bilieto kaina - 10 Lt.

“Laisvalaikio” inf.

“Alkavos” saldumynai - už mažesnę kainą

Kimono šou: ištiesk pagalbos ranką
Teruno Mijakė pristatys 

unikalių kimono parodą
Organizatorių nuotr. 

Gera naujiena “Alkavoje” kepa-
mų puikaus skonio tortų, pyra-
gų, pyragaičių, šakočių, skruzdė-
lynų, sausainių ir daugybės kito-
kių skanėstų mėgėjams: nuo šiol 
net dviejose Kauno parduotu-
vėse (Raudondvario pl. 284 A ir 
Panerių g. 322) jų galėsite įsigyti 
už gamintojo kainą. Akcija tęsis 
ribotą laiką, tad išties verta pasi-
naudoti puikia proga susipažinti 
su gausiu “Alkavos” asortimentu 
ir išsirinkti pačius mėgstamiau-
sius gaminius.

“Alkava” siūlo neįtikėtiną 
skanėstų įvairovę

Viktoro Purio nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

-10%
nuolaida tortams

Nuo šiandien visą mėnesį “La Bamba” soliariumuose 
visos “Olialia” mergaitės ir pretendentės galės mėgau-
tis įdegiu ir tai joms nieko nekainuos. Šią dovaną joms 
dovanoja “Olialia” projekto organizatoriai.

Inga GOBAITĖ

Seksual  k no deg  m gstan ios grup s “Olialia pupy-
t s” nar s meil  dirbtiniams saul s spinduliams netgi apdai-
navo savo k rinyje “Bamba”.

“La Bamba” soliariumuose dažnai besilankan ios žavio-
sios šviesiaplauk s džiaugiasi šiuolaikin mis technologijo-
mis, kurias pasitelkiant jos gali m gautis saul s nubu iuotais 
k nais netgi žiem .

“Labai vertinu “La Bamba” soliariumus. Pastaruoju me-
tu ypa  pam gau purškiam degio makiaž  “That’so”. Ta iau 
šaltuoju met  periodu visada apsilankau ir soliariumuose. 
Juk šilumos m s  k nams reikia ne tik vasar , - sitikinusi
“Olialia pupyt ” Marina Daš enka. - Neabejoju, jei vien
dien  nebelikt  soliarium , nuli st  ne tik dailiosios lyties 
atstov s, bet ir vyrai, kurie taip pat m gsta seksual  k no
deg ”.

Marinai antrino ir “pupyt ” Skaist  Steik nait : “Nat -
ralus degis yra ne tik gražu ir seksualu. Trump jant dienoms, 

od  palepinti dirbtiniais saul s spinduliais netgi sveika. Or-
ganizmas, gav s šilumos ir šviesos, atsigauna. Pakyla nuo-
taika. Tik degintis reikia su saiku, nes viskas yra ir nuodas, 
ir vaistas - priklauso nuo kiekio”.

Skaist  tikino, kad “La Bamba” soliariumus ji renkasi 
d l diegiam  naujovi , kaip antai purškiamo degio ar liekn -
jimo programos.

“Labai malonu, kad gal sime degintis “La Bamba” solia-
riumuose, o už mus mok s “Olialia” projekto organizatoriai. 
Tikiuosi, kad  “La Bamba” soliarium  studijas užsuks ir 
“Olialia” mergai i  gerb jai - pasideginti bei  mus pasiži -
r ti”, - mirkteli Skaist .

“Olialia pupy i ” lyder  Oksana Pikul sitikinusi, kad 
soliariumai - labai maloni ir reikalinga pramoga. Savo išvaiz-
d  priži rinti atlik ja stengiasi bent kart  per savait  apsi-
lankyti soliariume. O jei d l koncert  ir laid  filmavim  juo-
se neturi galimyb s apsilankyti, tuomet namuose naudoja 
“That’so” degio makiažo produktus, kuri  dabar galima si-
gyti su nuolaida visose “La Bamba” saul s studijose.

“Jau kur  laik  naudoju “La Bamba” degio makiažo pro-
duktus ir esu labai patenkinta. Netgi nam  s lygomis galiu 
džiaugtis seksualiu degiu. Kremai labai gelbsti tokiais atve-
jais, kai skai iuoji kiekvien  laisv  minut ”, - pasakoja 
O.Pikul. Pasak jos, degusi oda yra daug seksualesn . “Tiesa, 
tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus skonio. Bet aš savo 
k n  visada noriu matyti sveikai rudus ”, - sak  “pupyt ”.
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“Olialia” merginos šturmuoja 
“La Bamba” soliariumus

“Olialia pupytės” “La Bamba” soliariumus 

renkasi dėl čia diegiamų naujovių
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Super pasi lymas!

Visose “La Bamba” saul s

studijose kasdien iki 11 val. - 40 

proc., nuo 11 iki 14 val. - 30 porc. 

nuolaida soliariumo paslaugoms. 

Ir daugiau ypating  pasi lym !
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Didžiausi  aitvar  ir j rangos
pasirinkim  Baltijos šalyse si lanti
interneto parduotuv  www.vejobro-
liai.lt si lo išsirinkti norimos paskir-
ties, formos ir kainos aitvar . Pasak 
mon s bendratur io Rolando Bi-

linsko, pastaruoju metu ypa  išaugo 
susidom jimas sausumos j gos ai-
tvarais. Su jais galima atlikti akro-

batinius triukus ore arba pasitelkus 
speciali  riedlent , slides skrieti 
laukais. J gos aitvaras gali pakelti 
net 200 kilogram  sveriant  žmog
ir pasiekti 60 kilometr  per valand
greit . Tod l pradžiamokslis šio 
sporto aistruoliams b tinas. Pasak 
R.Bilinsko, ne vertinus oro s lyg ,
kvailiojant arba tiesiog nesusipaži-

nus su instrukcija, pramoga gali 
baigtis li dnai. Savo klient  saugu-
mu besir pinantys aitvar  pardav -
jai ne tik patars, bet ir pamokys, 
kaip taisyklingai ir saugiai valdyti 
j gos aitvar . Tada pasitelk  kovin-
gum  ir v j  ne tik patirsite nepa-
mirštam sp dži , bet ir sportuo-
site gryname ore.

Nelinkusiems  ekstremalumus 
rekomenduojame pramoginius ai-
tvarus. Visiškai elementar s, vie-
nos virv s arba sud tingai valdomi 
margaspalviai v jo draugai pradžiu-
gins ir vaikus, ir suaugusiuosius. 
Juo labiau kad juos galima laidyti 
bet kur, nesunku surinkti ir vežtis 
 kelion .

Prestižinį ir bene populiariausią Lietuvą 
pristatantį fotoalbumą “Neregėta Lietuva” 
jau galima įsigyti ne tik knygynuose.

 Prekybos centre “Akropolis” atidarytas 
specializuotas “Nereg tos Lietuvos” stendas. 
Jame parduodama visa su šio albumo nuotrau-
komis susijusi produkcija: albumai vienuolika 
kalb , mažesnio formato albumai, skirti Lietu-
vos vardo t kstantme iui, proginiai albumai 
šilku aptrauktoje d žut je, kompaktiški mini 
albumai kartu su DVD, keleto dydži  plakatai 
su albumo nuotrauk  atvaizdais. “Nereg tos
Lietuvos” autoriaus Mariaus Jovaišos gerb jai
ia gal s sigyti ir prieš trejet  met  pasiro-

džius  jo fotoalbum  “Tranquilia”. sigyti dova-
n ia galima nuo 15 iki 250 lit

 “Neregėta Lietuva” - firminis stendas “Akropolyje”

Firminiame “Neregėtos Lietuvos” 
stende - visa su albumo nuotraukomis 
išleista produkcija

Nikitos Morozovo nuotr.

Trumpai apie “Nereg t  Lietuv ”

n Fotoalbumas “Nereg ta Lietuva” išleistas 
2008 metais.
n Leidžiamas 11 kalb  (lietuvi , angl ,
rus , lenk , vokie i , šved , ispan , ital ,
pranc z , japon  ir kin ).

n 2009 metais, vasario 16- j  išleistas ju-
biliejinis Lietuvos vardo t kstanme iui 
skirtas albumo variantas. Už kiekvien  nu-
pirkt  knyg  pasodinama po žuol , o pir-
k jo vardas rašomas atminimo lentel je.
n  Parduota - apie 25 000 originali  ir 

10 000 jubiliejini  “Nereg tos Lietuvos” 
egzempliori  ir beveik 6000 vienet  mini 
album  su DVD.
n “Nereg tos Lietuvos” fotoparodos ir 
pristatymai surengti šešiolikoje pasaulio 
šali .

Aitvarai - nuo dangaus 
puošmenos iki ekstremalumo

Jėgos aitvarai - ekstremalus ir 
užkrečiantis sportas

“Vėjo broliai” archyvo nuotr.

Sužinok

n Pirmieji aitvarai sukurti Kini-
joje prieš 3000 met . Jiems ga-
minti naudotas šilkas ir bambu-
kas. Pirmoji paskirtis - religin .
n V liau aitvarai buvo naudojami 
atstumui matuoti, v jo kryp iai ir 
stiprumui nustatyti, signalams 
perduoti, ypa  karo metu.
n Senieji kin  aitvarai buvo de-
koruojami mitologiniais moty-
vais, legend  herojais. Kai kurie 
j  skrisdami leisdavo garsus, pa-
našius  muzikos skambes .
n II-ajame pasauliniame kare aitva-
rai prad ti naudoti karo pratyboms. 
Jie atstodavo judan ius taikinius.
n Didžiausia aitvar  švent  ren-
giama Indijoje. Kiekvien  sausio 
m nes  dang  pakyla 100 t ks-
tan i  margaspalvi  aitvar .

Norite nuspalvinti rudens dangų, pasigalynėti su vėju, o gal ieškote ekstremalių pojūčių - prisiminkite 
aitvarus. Tuo labiau kad ruduo Lietuvoje - labiausiai vėjuotas sezonas. Prieš tris tūkstančius metų iš-
rasti aitvarai šiandien naudojami tiek pramogauti, tiek ir sportuoti.

 Aitvar  kainynas

n Pramoginiai - nuo 30 iki 200 
Lt.
n Sportiniai - nuo 500 iki keli
t kstan i  Lt.

Su “Laisvalaikio” kortele pramoginiams ir 
pramoginiams akrobatiniams aitvarams taikoma

 

17%
nuolaida

Laidyti arba pasigrožėti aitvarais 
vilniečiai renkasi prie Baltojo tilto

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“Neregėtos Lietuvos” 
autorius - Marius Jovaiša

Mykolo Ambrazo nuotr.

Puslap  pareng  Laima KARALI T

Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Vilios neformalia dvasia

“Stengsim s išsiskirti ne tik 
asortimentu, bet ir atmosfera”, - tei-
gia krautuv l s steig ja Aidija Mas-
koli nien , žymaus krepšininko Da-
riaus Maskoli no žmona. Parduotu-
v l s pavadinimui ji panaudojo savo 
vaik  - Emos ir Gusto - vardus, o 
štai verslo vizij  parsivež  iš Italijos 
bei Graikijos, kur teko gyventi. Ten 
didmies iuose itin populiarios mažos 
krautuv l s, kur kiekvienas gali pa-
sijusti it namie, kur užeinama ne tik 
skanauti, bet ir pabendrauti...

“ ia verslo centras, aplink nuo-
lat daug žmoni . Pro ia važiuojama 
 miegamuosius rajonus, vykstama 
 “Ozo” prekybos centr , “Siemens” 
aren , perspektyv sik rus naujoje 
vietoje regi iki 20 val. šiokiadieniais 
veikian ios krautuv l s direktor
Gint  Klimavi ien .

“Mums tai ne tik darbas, bet ir 
pom gis. Matyti žmones, atrandan-
ius vairi  skoni  derinius, dalytis 

naujais receptais, burti visus  ben-
dramin i  b r  - labai malonu”, - tei-
gia krautuv l s k r jos.

Dominuoja itališki gard siai

Krautuv l s simpatijos Italijai 
akivaizdžios. Iš ten atkeliauja ne tik 
80 proc. vis  “Emgusta Gourmet” 

parduodam  vyn . Dauguma išskir-
tini  aukš iausios kokyb s maisto 
produkt  - taip pat itališki.

“Esame oficial s bendrov s
“Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia” 
atstovai. Tai daugiau kaip 180 met
Italijos Lig rijos regione gyvuojan-
ti bendrov . Versl  prad jusi nuo 
alyvuogi  aliejaus, dabar gamina ir 
eksportuoja vairias konservuotas 
daržoves, j ros produktus, padažus 
ir užtep les, makaronus ir tradici-
nius duonos gaminius. Dažikli ,
konservant , skonio stiprikli  ši 
bendrov  nenaudoja, jos produktai 
visiškai nat ral s”, - senovinio sti-
liaus lentynose išd liot  originaliai 
supakuot  asortiment  rod  parduo-
tuv s direktor .

Išskirtinis ne tik šios kompanijos 
aliejus, spaudžiamas iš tenykš i
“Taggiasche” veisl s alyvuogi . Krau-
tuv l je galima nusipirkti su aliejumi 
konservuot  kepsnin je kept  daržo-
vi  - artišok , cukinij , baklažan ,
unikalaus “Pesto” padažo, kuriam 
naudotas 30 m nesi  brandintas par-
mezanas, o kur dar padažams ruošti 
tinkantis arba tiesiai ant skrebu i  te-
pamas šalavij  kremas...

Kava - iš unikalaus aparato

Krautuv l s lentynose rasite 
apie 50 skirting  stipri j  g rim
bei apie 150 pavadinim  vyn . Kad 
ir kur sigysite, vietoje paragausite 

be papildomo kamš io mokes io. 
Taur mis ia parduodamas pilstomas 
ilietiškas nam  vynas (100 ml/5 Lt), 

taip pat du-trys specialios akcijos vy-
nai, kuri  asortimentas bus kei ia-
mas kas dvi savaites (100 ml/7 Lt).

Užkandžiams gal site išsirinkti 
tai, už ko vitrinoje užklius akis: sve-
riam  alyvuogi , marinuot  paprik ,
saul je džiovint  pomidor . Jums 
maloniai bus atpjauta s rio (Italija, 
Ispanija, Pranc zija), kumpio (Italija, 
Ispanija) ar patiekta an i  kepen li
“foie gras” pašteto (Pranc zija). O 
jei širdis užsigeis ko nors saldesnio, 
rinksit s itališk  pyrago gamini ,
egzotišk  Sirijos gardumyn  ar švie-
žios lietuviškos konditerijos...

 “Emgusta Gourmet” galite už-
sukti pasim gauti 6 r ši  aukš iausios 
kokyb s arbata šilkiniuose maišeliuo-
se arba vertinti skon  “Lavazza” ka-
vos, kuriai ruošti naudojamas naujos 
kartos aparatas, kol kas vienintelis 
toks Lietuvoje. “Dirbant su šiuo apa-
ratu kavos mal no nebereikia. Ir bar-
meno sikišimas minimalus, mat nau-
dojamos specialios maltos kavos kap-
sul s, užtikrinan ios identišk  skonio 
ir kvapo kokyb  kiekvienam puode-

liui”, - technologines subtilybes aiški-
no krautuv l je vieš j s “Lavazza” 
rinkodaros atstovas Baltijos šalims 
Džovanis Troisis (Giovanni Troisi).

 masin  auditorij
nepretenduoja

“Du kartus per m nes  rengia-
me temines degustacijas, per kurias 
si lome paragauti 3-4 vyn  ir prie 
j  priderint  užkandži ”, - dar vien
veiklos krypt  pristato G.Klimavi-
ien . Ta iau  masin  auditorij  šie 

renginiai nepretenduoja. “Sve i
kiek  ribojame iki 10 žmoni . Nori-
me, kad renginyje vyraut  šiltas 
bendravimas, b t  galima išgirsti ir 
suprasti, apie k  pasakojama”, - aiš-
kina krautuv l s direktor .

Degustacij  kaina, priklausomai 
nuo ragaujam  vyn , svyruoja nuo 
40 iki 60 lit . Informacija apie tokius 
renginius skelbiama krautuv l s in-
terneto svetain je (www.emgusta.lt), 
o nuolatiniai klientai apie tai infor-
muojami elektroniniu paštu. Krau-
tuv l je moni  kolektyvams ar ben-
dramin i  kompanijoms rengiamos 
ir užsakomosios degustacijos.
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Sūryme konservuotos 
Ligūrijos regione auginamos 
“Taggiasche” rūšies alyvuogės

Du viename: ir aukščiausios 
rūšies alyvuogių aliejus, ir 
balzamiko actas

Kiekviena kompanijos “Frantoio 
di Sant’Agata d’Oneglia” 
alyvuogių aliejaus rūšis 
pristatoma originalaus dizaino 
buteliukuose

Tradiciniai Ligūrijos pyrago 
gaminiai ir duonos lazdelės prie 
vyno

“Emgusta Gourmet” skonių 
nuotykiams kviečia į naują vietą

Gurmanai ir naujų skonių smalsuoliai jau turi priežastį stabtelėti 
ties sostinės dykvietėje iškilusiu verslo centru “Alfa” (V.Gerulaičio- 
Kalvarijų gatvių sankryža). Prieš porą savaičių čionai iš Užupio per-
sikraustė mums neįprastais maisto produktais ir gėrimais prekiau-
janti krautuvėlė “Emgusta Gourmet”. Skanėstų čia pirksite išsinešti, 
ragausite vietoje, o daugiau apie juos sužinosite degustacijose.

“Toks aparatas - kol kas retenybė”, - teigė 
praėjusią savaitę krautuvėlę aplankęs 

kompanijos “Lavazza” atstovas Džovanis 
Troisis (Giovanni Troisi)

Krautuvėlės steigėja Aidija 
Maskoliūnienė (dešinėje) ir 
direktorė Gintė Klimavičienė 
vilniečius nusiteikusios lepinti 
unikaliais produktais

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

7%
nuolaida gėrimams

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida maistui



Vien tai, kad muzikantai groja le-
gendin je grup je “Akvarium”, paro-
do, jog kiekvienas j  atskirai gali b -

ti vardijamas kaip svarbus muzikin s
kult ros elementas. Pateikiame šiek 
tiek informacijos apie kiekvien  j .

Igoris Timofejevas

n Gim  1975 m. balandžio 8 d. 
Leningrade. 1995 m. baig  Popmu-
zikos ir džiazo katedr  M.Musorgs-

kio muzikos kolegijoje. 1994 m. 
jaun j  muzikant  konkurse “Ru-
dens maratonas” laim jo net tris 
pagrindinius apdovanojimus: ge-
riausio saksofonininko, geriausio 
dain  autoriaus (“Mr. GD” dedika-
vo Deksteriui Gordonui) ir geriau-
sios grup s lyderio (grup
“Bright”). Iškart po konkurso I.Ti-
mofejev  savo ansambl  pakviet
Davidas Gološ ekinas.
n I.Timofejevas turi unikal  su-

geb jim  suprasti ir jausti džiaz .
Jis taip pat gerai atlieka tiek tradi-
cin  džiaz , tiek bibop , tiek moda-
lin  džiaz , tiek ir fank , tiek hard-
bop , tiek ir fiuž . Savo ind l  tradi-
ciniam džiazui Igoris atidav  groda-

mas Italijoje Alberto Melkonobo 
ansamblyje, kur bendradarbiavo su 
Andrejaus Vojevodskovo “Easy 
Winners” ir Olego Samorukovo 
“Northwest Dixieland Band”. Pra-
d jus groti bibop , grup s “Bright” 
saksofonininkas nauj  savo projek-
t  prad jo pasivadin s “Bright Ge-
neration”. Projektas greitai sulauk
pasisekimo Sankt Peterburge ir ne-
trukus buvo pakviestas dalyvauti 
festivaliuose Maskvoje, Novosibirs-
ke ir Suomijoje.
n I.Timofejevas bendradarbiavo 

su vairiais Rusijos ir užsienio mu-
zikantais. Tarp j  pianistas Petras 
Kornevas, Sergejus Grigorjevas, 
Paryžiuje gyvenantis bosin s gita-
ros meistras Andrejus Svetlovas, 
Vokietijos b gnininkas Haraldas 
Riušebaumas. 2000 m. Igoris stojo
 Manhaimo konservatorij  ir studi-

juodamas Vokietijoje bendradarbia-
vo su trimitininku Duško Goikovi-
iumi, šis kart  pristat  jaun j

džiazmen  vienam geriausi  ameri-
kie i  saksofoninink  Do iui Men-
zai (Doty Menza).
n I.Timofejevo muzik  iš kit  iš-

skiria linksmos melodijos, harmo-
ningumas, rafinuotumas ir rusiškos 
muzikos kult ros perteikimas.

Olegas Šavkunovas-Šar

n Gim  1963 m. rugpj io 21 d. 
Vetkoje. Anot Boriso Grebenš iko-
vo, paskyrusio savo geriausiam per-
kusininkui dain  “Šaro teorema”, 
“Olegas - mistin  gamtos j ga!”
n J  vadina “perkusijos pasaulio 

dievo rykšte”, o sant resnis apib -
dinimas - “Šaro žaibas”!
n Grojo ir dainavo (ir vis dar ben-

dradarbiauja!) su grup mis “Ole Lu-
koye”, “Z-Ensemble”, “Krazy 
Krop”, “Vermicelli orkestra”, pri-
klauso projektui MITKI!
n Visi, kas kada nors dirbo su 

O.Šavkunovu, teigia, kad jis unikalus, 
sumanus perkusininkas, pasižymin-
tis teatrališkai komiška išvaizda.
n Šiltesn s, talentingesn s, ener-

gija spinduliuojan ios asmenyb s ir 
muzikanto sunku b t  rasti. Savo 
vidine j ga, charizma, atliekama 
m gstama regio muzika jis sugeba 
aplink save sukurti švies  ir teigia-
m  energijos lauk .

“Laisvalaikio” inf.
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Legendinės grupės muzikantai pristato unikalų projektą Vilniuje!

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida

Biliet  vienintel  “Welcome 
to the Club” projekto 
koncert , kuris vyks 

spalio 7 d. 19 val. Šv.Kotrynos 
bažny ioje, galite sigyti

visose “Bilietai.lt” kasose.
D l grupini  užsakym

kreiptis tel. 8 653 6 21 93, 
d l bendradarbiavimo - 

8 604 4 22 11.

Vilniuje pristatomas kupinas magiško žavesio vienas profesiona-
liausių projektų - spalio 7 d. Šv.Kotrynos bažnyčioje grupės “Akva-
rium” muzikantai Igoris Timofejevas (vokalas, saksofonas, gitara, 
fleita, obojus, klarnetas) ir Olegas Šavkunovas-Šar (vokalas, mu-
šamieji), taip pat kylanti naujos kartos žvaigždė Olegas Belovas 
(klavišai) pateiks naują programą “Welcome to the Club”. Joje 
skamba nuostabios, nepamirštamos džiazo, “lounge”, “new age” 
ir energiją tonizuojančio Sankt Peterburgo romantizmo muzikos 
stilių variacijos!

Organizatorių nuotr.
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Esi kupinas jaunatviškos ener-
gijos ir ištroškęs nuotykių? Nak-
tinis miestas - tai tavo stichija, 
kurioje su draugų kompanija 
galėtumėte įveikti net sunkiau-
sią užduotį? Dėmesio! Šios ga-
limybės nepraleisk - prasideda 
studentiškos “Naktynės”!

Lenktyn s miegan iame
mieste

“Naktyn s” - tai azartiškos 
naktin s lenktyn s, orientacinis 
miesto žaidimas studentams, ku-
riame narpliosi sud tingus galvo-
s kius. O atrasti ir perprasti visa-
me mieste išslapstytas užuominas 
tau pad s šiuolaikin s technologi-
jos ir komandinis darbas. ia kartu 
su draugais tapsite priva iais de-
tektyvais, orientacininkais, nuoty-
ki  ieškotojais, technologais, lenk-
tynininkais ar net radistais...

Žaidimas vyks nakt  iš penkta-
dienio  šeštadien  - geras laikas ga-
rui nuleisti ir prad ti savaitgal . Da-
lyvauti kvie iami visi Lietuvos aukš-
t j  mokykl  studentai. Komand
gali sudaryti nuo penki  iki dešim-
ties nari  - tereikia j  užregistruoti 
internete www.naktynes.lt. “Nakty-
n s” vyks keturiuose Lietuvos 
miestuose - Vilniuje, Kaune, Klai-
p doje ir Šiauliuose, gali rinktis bet 
kur  vien  iš j .

Žaidimo metu teks užsukti  ap-
leist  senovin  dvar , aplankyti po-
žeminius tunelius ar vaiduokli  na-

m . Jeigu tau bent kiek gird tas al-
ternatyvios realyb s žaidim  orga-
nizatori  vardas “Encounter”, su-
prasi, kokie nuotykiai tav s laukia.

Siužeto vingiuose - slaptos 
student  organizacijos

“Naktyni ” žaidimo siužetas 
mena tikrus XIX a. carin s Lietuvos 
vykius, su kuriais susipažin s nu-
tuoksi, koki  užduo i  ir istorijos 
pos ki  gali tik tis.

 antikvaro Kristoforo rankas pa-
tenka XIX a. pradžioje parašyti laiš-
kai, surasti Vilniaus senamies io na-
mo r syje. Laiškuose rutuliojasi do-
mi istorija, vykusi carin je Lietuvo-
je prieš 175 metus.

Susirašin jo du bendražygiai, 
slaptos filaret  organizacijos dalyviai 
- Tadas Paluknis ir Anupras Daugir-
das. Tadas vykd  atsaking  pareig
- saugojo Didži j  filaret  knyg , pa-
grindin  draugijos dokument , kuria-
me fiksuoti visi slapt j  student
jud jim vykiai, id jos ir planai. Ne-
tik tai knyga dingsta, o pirmasis ši
žini  iš Tado sužino Anupras. Drau-
gai taria antakolie ius - caro polici-
jos kurt  student  organizacij .

Nesantaika d l gražuol s?

Prieš pat knygos dingim  Tadas 
susipažino su Marcele. Daili ir ap-
sukri mergina  ak  krito ir Anuprui. 
Tarp draug sipliesk tampa... 
Marcel  nety ia išsidav  galinti pri-
klausyti antakolie i  draugijai. Ar 
mergina s moningai siek  sukiršin-
ti draugovininkus iš vidaus? Jei taip, 

jai pavyko: sužinoj  apie knygos 
dingim  filomatai, filaretai ir kitos 
draugijos suskilo  dvi stovyklas: už 
ir prieš Tad . Galiausiai draugija Ta-
d  Palukn kalino.

Tuo metu carin  valdžia aptiko 
filaret  p dsakus ir prad jo draugi-
jos naikinim . Tado ir Anupro susi-
rašin jimas nutr ko, o j  likim  is-
torija nutyli.

Dr siems, vikriems, 
protingiems

Sprendžiant “Naktyni ” užduo-
tis neužteks b ti vikriems ir dr -
siems. Kad išspr stum te užduot ,
prireiks pasitelkti pilk sias l steles, 
pasinaudoti informacija ir b ti aky-
lam. “Naktyn s” - tai kova su neži-
nomybe!

Lakstymas miegan io miesto 
gatv mis, apleist  dvar , r si  ar 
sl ptuvi  tyrin jimas žibintuv li
šviesoje ieškant bent menkiausi
užuomin  - tai tik dalis vis  žaidime 
jaudul  kurstan i  užduo i .

“Naktyn se” prireiks ir koman-
din s dvasios. Komanda skirstoma 
 dvi dalis: mieste veikiantis lauko 
ekipažas ir štabas,  kur  kreipsit s
pagalbos. Komandos tikslas - surink-
ti daugiau tašk  už priešinink  ko-
mandas ir pirmiesiems veikti už-
duotis. Žaidimas baigiamas, kai ko-
manda išaiškina m sling  istorij .

“Naktyni ” inventorius

Prieš išsiruošdami  “Nakty-
nes” b tinai pasiruoškite. Neišsi-
versite be transporto priemon s - 

patogiausia bus turintiems automo-
bil . Taip pat prireiks kompiuterio, 
mobiliojo ryšio telefono, žibintuv -
lio, UV žibintuv lio bei keli  papil-
dom  priemoni , apie kurias suži-
nosi likus 3 dienoms iki žaidimo 
pradžios. “Naktyn s” vyks nakt ,
tod l pravers ir atšvaitai.

Komandos ekipažas ir štabas tu-
r s nuolat bendrauti, dalintis infor-
macija ir nurodymais, tod l nemo-
kami pokalbiai komandos nariams 
sutaupys nemažai pinig . Užsisakius 
PILDYK plan  SM pokalbiai ir SMS 

tarp komandos nari , turin i  PIL-
DYK korteles, bus nemokami.

Dažnai užduo iai išspr sti teks 
nerti  interneto platybes. Internetas 
pad s ir štabo, ir lauko ekipažui. Jei-
gu pasinaudosi paslauga NARŠYK, 
mobiliuoju internetu gal si naršyti 
nemokamai. Be to, mobil j  telefon
sujung s su nešiojamuoju kompiu-
teriu, tur si mobil j  štab . Daugiau 
patarim , leisian i  spurtuoti žaidi-
me, rasi žaidimo interneto svetain -
je www.naktyn s.lt.

“Laisvalaikio” inf.

Naktinių nuotykių sesija prasideda!

Pirmosios “Naktyn s” vyks 
šiomis dienomis, tad pasižym k
savo miesto dat  kalendoriuje:

 Šiauliai - spalio 9 d.
Klaip da - spalio 16 d.
Kaunas - spalio 23 d.
Vilnius - spalio 30 d.

Komandos registruojamos 
svetain je www.naktynes.lt, ia 
rasi ir daugiau informacijos apie 
žaidim . Registracija  konkretaus 
miesto žaidim  baigiasi 3 dienos 
iki žaidimo pradžios. Nelauk pa-
skutin s minut s!

Informacija apie “Naktynes”

“Išvydome tikrąjį Ibisos veidą”, - 
teigia vilnietė Diana Norvaišie-
nė, drauge su vyru Remigijumi 
priešpaskutinį rugsėjo savait-
galį praleidusi vakarėlių sostine 
vadinamoje Ispanijos saloje. 
Kelionę moteris laimėjo vasarą 
vykusiame romo “Bacardi” žai-
dime “Laimėk kelionę į Ibisą”. Į 
pagrindinį akcijos prizą preten-
davo net 1575 dalyviai.

Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

“Su vyru labai m gstame šiltus kraš-
tus ir keliaujame gana dažnai. Ta iau 
nei Ispanijoje, nei jai priklausan iose 
salose dar nebuvome, apie š  krašt
tik pasvajodavome”, - netik tu laim -
jimu džiaugiasi trij  vaik  mama 
D.Norvaišien .

Žaidim  organizavusios bendro-
v s “Bennet Distributors” kvietimu 
vilnie i  pora savaitgal  praleido an-
trame pagal dyd  saloje San Antoni-
jaus miestelyje. Jis, kaip ir salos sos-
tin  Ibisa, labiausiai m gstamas klu-
bin s kult ros gerb j , mat tarp ši
miesteli  yra sik r  didžiausi saloje 
naktiniai klubai 10 000 viet  “Privi-
lege” ir 7000 žmoni  talpinanti “Am-
nesia”.

Vilnie i  sutuoktini  viešnag
lyd jo permainingi orai. “Šeštadie-
nio rytas buvo apniuk s, ta iau po-
piet išlindo saulut , tad keturias 

valandas praleidome papl dimyje. 
Sekmadien  nulijo, net nugriaud -
jo kart ”, - pasakojo Diana.

Nepaisant rudens ženkl , pasak 
moters, gyvenimas San Antonijuje 
virte verda. Žmoni , ypa  jaunimo, 
mieste pilna ir dien , ir nakt . Šviesiu 
paros metu jaunim lis šturmuoja ka-
vines, sutemus visi pajuda  naktinius 
klubus. “Vakare žmoni  miestelyje 
tiek, kad ne manoma praeiti.  akis 
pirmiausia krinta išsipuošusios mer-
ginos. Vyras juokavo, kad tiek graži
mergin  vienoje vietoje dar n ra ma-
t s. Ir tokio intensyvaus naktinio gy-
venimo abu niekur kitur nesame re-
g j ”, - sp džiais dalijosi vilniet .

D.Norvaišien  teigia, kad nei ji, 
nei sutuoktinis n ra klubin s kult ros 
gerb jai, tad  naktinius klubus nesi-
verž . Užtat nepraleido progos užsuk-
ti  kelet  kavini  bei bar  ir paragau-
ti populiariausi  Ibisoje g rim  - kok-
teili , tarp j  ir ruošiam  ir su “Ba-
cardi” romu.

“Š  g rim  atradome prieš ketve-
rius metus keliaudami po Kub . Nuo 
tada pratome su juo maišyti koktei-
lius, jais nuolat vaišiname ir savo sve-
ius”, - teigia Diana.

Žaidime “Laim k kelion  Ibis ”
moteris užsiregistravo apie 20 kart .
Du kartus per akcij  vilnietei buvo 
teiktas kvietimas atsiimti po firmini
“Bacardi” tauri  komplekt . D l prizo 
atvykusi antr kart D.Norvaišien  juo-
kais pasiteiravo, kada jai bus teikta 
pagrindin  žaidimo dovana. Pokštas 
virto tikrove, kai traukiant burtus d l
kelialapio  Ibis , laimingame lapelyje 
v l aptikta šios vilniet s pavard .

Priminsime, kad žaidimas vyko 
geguž s 1 - liepos 31 dienomis pre-
kybos tinklo “Maxima” parduotuv se 
bei akcijoje dalyvavusiuose baruose. 
Perkant “Bacard ” parduotuv se rei-
k jo išsaugoti pirkinio ek  ir regis-
truotis SMS arba internetu. Bar  lan-
kytojai akcijoje gal jo dalyvauti užsi-
sak  romo “Bacardi” kokteili .

Po “Bacardi” žaidimo - savaitgalis Ibisoje
Viduržemio jūros bangomis ties 
Balearų salynu vilnietė mėgavosi 
pirmą kartą

Asmeninio albumo nuotr.

San Antonijaus poilsiautojų 
apranga ir dieną, ir sutemus rodo 
parengtį naktiniam šėlsmui

“Kokteiliai - 
populiariausi salos 
gėrimai”, - įsitikino 
Diana Norvaišienė



Pastebėti, kas vyksta aplinkui, 
matyti žmones, išsimiegoti - at-
rodytų, mažais dalykais šian-
dien džiaugiasi INGA JANKAUS-
KAITĖ (28). “Praėjo tas etapas, 
kai per dvejus metus turėjau ke-
turias laisvas dienas. Supratau, 
kad vaistai kainuoja daugiau, 
nei laiku sustoti”, - šypsosi akto-
rė, dainininkė, “Muzikos akade-
mijos” vedėja.

Pokalbis su I.Jankauskaite - apie 
jaunus žmones, kartais naiviai no-
rin ius tapti žvaigžd mis, ir apie jos 
pa ios gyvenim , kuriame didžiau-
sias vykis dabar tai, kad s nus Kos-
tas šiemet tapo pirmoku...

- Kokios mintys sukasi kie-
kvien  šeštadien  stebint “Muzi-
kos akademijoje” jaunus žmones, 
norin ius tapti žvaigžd mis?

- Aš jiems labai nepavydžiu. Mat 
žinau, kad labai daug visko vienu 
metu ant t  jaun  galv  užgri va.
Tai - ne tik profesiniai uždaviniai, o 
ir staiga užklup s d mesys, ir ap-
linkini  vertinimai, ne visada švel-
n s. Su tuo sunku susidoroti. Jau-
nam žmogui labai sud tinga susi-
gaudyti ir atsirinkti tai, kas jam iš 
tikr j  svarbu.

- O kas tur t  b ti svar-
biausia?

- Jie privalo žinoti, kur eina, kas 
j  gali laukti ir kiek tai kainuoja. La-
bai sveika b t  jiems atsakyti sau 
klausim : ko ir kod l aš ia at jau?
Juk dalyvavim  tokiame projekte 
galima suvokti kaip rupor , kaip 
tramplyn , kaip aikštel , kurioje ta-
ve išgirs, kur tu turi šans  nusi sti
pasauliui SMS: “Ei, aš esu ir aš tu-
riu toki  ar kitoki  spalv ”.

- Ar tokio suvokimo tr ksta?
- Taip. Yra dalyvi  (ir tai labai 

ryškiai matosi, nes publikos neap-
gausi), kuriems pats faktas “Aš pa-
tekau ia” jau yra pasiektas tikslas. 
Šitoks poži ris neduoda nieko, iš-
skyrus absoliut  gyvenimo suluoši-
nim , tiksl  iškraipym . Aišku, yra 
ir priešing  pavyzdži , toki  kaip 
Radži, kuris, va, gim  toks, ir viskas. 
Bet toki  reta. Linkiu dalyviams su-

vokti, kad šis šou - net ne pirma sto-
tel , o tik pirmas kv pimas.

- Bet gal tok  poži r  formuo-
ja šiandien populiarus “žvaigž-
dži  darymo” kultas? Ar iš kie-
kvieno galima nukalti žvaigžd ?

- Tikrai ne. Ir ne iš vis  reikia. 
Ir apskritai - žvaigžd s n ra pada-
romas dalykas. Tai yra daugyb s
met dirbis. Padaromi yra populia-
r s žmon s, o ne profesionalai.

- Kiek tau pa iai buvo met ,
kai prad jai dainuoti?

- Akistata su publika man paž s-
tama nuo mažens. V liau, kai man 
buvo penkiolika, prad jau dainuoti 
su Linu Adomai iu grup je “L+”. 
Taigi scen  pažinau b dama jaunes-
n  už “Muzikos akademijos” daly-
vius. (Šypsosi.)

- Ar tuo metu b tum jusi
panaš  muzikin  televizin
šou?

- Žinodama vis  atsakomyb , ti-
krai ne. Grup je su Linu mes nei 
daug k r me, nei svajojome apie 
dang . Tiesiog buvome tos pa ios
mokyklos “chebra”, kuriai smagu 
pakvailioti. Niekada nemaniau, kad 
populiarumas - labai svarbu ir ypa-
tinga. Tik žinau, kad jis dažnai atne-
ša neigiam  pasekmi .

- O “Žvaigždži  duetai”? Po 
šio šou išties tapai žvaigžde...

- Svarbiausia žinoti motyv , ko-
d l dalyvauji šou. Eidama  “Žvaigž-
dži  duetus”, žinojau, kad gausiu 
labai daug galimybi  ir didžiul  eks-
perimentin  zon . Žinojau, kad man 
bus galima beveik sav s neribojant 

eksperimentuoti ir pavaikš ioti už-
ribiais, padaryti tai, ko sau gyveni-
me gal niekada neleis iau. jau  š
šou, nes nor jau džiazo, kaifo, užsi-
k rimo, motoriuko.

- “Žvaigždži  duetai” dau-
giau at m  ar dav ?

- Profesiniame gyvenime dau-
giau gavau, nei praradau. Jei neb t
“Žvaigždži  duet ”, šiandien teatre 
lankytoj  b t  mažiau. Suprantu, 
kad daugelis  teatr  ateina d l to, 
kad nori pamatyti, kaip atrodo iš ar-
ti ekrane matytas žmogus. O toliau 
jau mano užduotis b na padaryti 
taip, kad jie iš spektaklio išeit  ne 
tik nenusivyl , bet dar ir pamaitinti, 
ir kit  kart  sugr žt .

- Inga, vedi TV šou, koncer-
tuoji, vaidini spektakliuose... Ar 

turi laisvo laiko?
- Šiuo metu esu mažiau fiziškai 

užimta nei anks iau - taip darbus 
susid liojau specialiai, nes pats lai-
kas prad ti gyventi... Tai reiškia - 
pasteb ti, kas vyksta aplinkui, ma-
tyti žmones, išsimiegoti. Pra jo tas 
periodas, kai per dvejus metus tu-
r jau keturias laisvas dienas. Bet 
džiaugiuosi tuo etapu. Gyvenime 
privalai išbandyti, kiek tu gali, kiek 
veži, bet turi laiku pajusti, kad vais-
tai kainuoja brangiau nei sustojimas. 
(Šypsosi.) Aš sustojau laiku.

- Prieš por  savai i  negal -
jai vesti “Muzikos akademijos”. 
Kas buvo nutik ?

- Peršalau ir susirgau inkst  už-
degimu. Man buvo labai juokinga ir 
net smagu, kad daug kas nepatik jo, 
jog susirgau. (Juokiasi.) Gird jau 
versij , kad šou režisieriai d l rei-
ting  išgalvojo mano lig . S d jau
ligonin s palatoje ir kikenau sau iš 
toki  versij .

- Pakalb kime apie linksmes-
nius dalykus. Ar yra Vilniuje vieta, 
kur m gsti eiti pasilinksminti?

- N ra. Net neatsimenu, kada 
paskutin  kart  esu buvusi kokiame 
nors bare ar klube ir ar iš viso esu 
buvusi. Kaip atsipalaiduoju? Pir-
miausia stengiuosi ne sitempti. O 
poilsis man yra veiklos pakeitimas. 
Aš labai m gstu buit  ir visus buiti-
nius darbus: ir indus plauti, ir dra-
bužius tvarkyti man patinka, nesle-
gia - tai puikus atsijungimas nuo 
visko. O šiaip - yra labai nedaug 
žmoni , kuriuos prisileidžiu, su ku-
riais jau iuosi saugi ir rami.

- Kas naujo tavo gyvenime, 
be to, kad mažiau dirbi?

- Didysis vykis - mano s nus 
Kostas šiemet tapo pirmoku. Kai-
fuoju tiesiog.

- Ar patinka jam mokykloje?
- Kai jo paklausiau, ar nori eiti 

mokykl , atsakymas mane labai nu-
ramino. “Aišku, kad nenoriu. Bet aš 
gi ne kvailas - suprantu, kad reikia”, 
- sako jis man. Labai patiko, kad vai-
kas neturi iliuzij , nes tie, kuriems 
labai patinka mokykla pirmoje kla-
s je, greitai perdega suprat , kad 
n ra viskas taip gražu. (Šypsosi.)

- Ar s nus domisi mamos 
darbu “Muzikos akademijoje”?

- Kai dirbu, jo šalia man s n ra,
tad niekada ir nepasidom jau, ar 
ži ri, ar ne. Tik žinau, kad visokie 
“Pokemonai” dabar jam - domiau 
už mam  per TV. (Juokiasi.)

“Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 1 d.

Pramog  pasaulio garsenyb  Deivydas Zvonkus apkaltintas išprievartavimu. Ar nepraeina noras išgars ti, suvokus šlov s kain ?

Vaida

Žymus žmogus turi suprasti, kad 
yra viešas, ir susitaikyti su tuo, kas 
gali laukti. Skaudu b t  tokiu atve-
ju, jei d l man s nukent t  artimi 
žmon s.

Ariel

Praeina noras. Graudu ir ap-
maudu. Nuo toki  dalyk  žym s
žmon s neapsaugoti... Baisu, kad 
man taip nenutikt . Gaila Zvonk
šeimos.

Atas

Nepraeina noras. Tikiuosi, kad 
man pavyks išvengti toki  skandal .

R ta

Visk  darau apgalvodama. Abe-
joju, ar prie man s skandalai lipt .
Noras b ti žvaigžde nepraeina.

Onsa

Atsakysiu trumpai ir aiškiai: bi-
jai vilko - neik  mišk .

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Inga Jankauskaitė: 
“Atėjo laikas 

pradėti gyventi”

Pirmoji Ingos Jankauskaitės 
patirtis scenoje buvo dainuojant 
su Linu Adomaičiu grupėje “L+”

LNK nuotr.

- šeštadieniais, 19 val., per LNK
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Nerijus

Jei man taip nutikt , kaip Zvon-
kui, b t  labai nemalonu...

Egl

Manau, tokie skandalai kaip 
Deivydo Zvonkaus, daugiau retai 
kam benutinka. Man nebaisu!

Greta

Zvonkai - tokie žmon s, ant ku-
ri  visas š... pilamas. Kas d l to kal-
tas? Juk Jurga Šeduikyt  irgi garsi, 
bet skandal  išvengia. Aš irgi iš-
vengsiu.

Kafka

Nepraeina noras. Visus skanda-
lus galima numalšint - visk  paaiš-
kint dr siai kokioje nors TV laidoje 
ar žurnale.

Šeštadien  prie “Muzikos akade-
mijos” dalyvi  prisid jo 17-met
Greta Petrauskait . Ži rovams ji pa-
ž stama kaip jausmingo dueto su 
dainininku Soliariu atlik ja.

“Pagrindinis mano tikslas šiame 
šou - laim ti. Manau, kiekvienas da-
lyvis ia tur t  eiti su tokia nuotai-
ka”, - sako Greta.

Jau dešimt met  scenoje dai-
nuojan i  Gret  prieš metus paste-
b jo prodiuseris Mario Basanov. Jis 
ir suk r  žymi j  dain  “Noriu ži-
not”, kuri  mergina atlieka su So-
liariu ir grup s “Sel” lyderiu Egi-
dijumi Drag nu.

“Soliario vokalas švelnus, ly-
riškas - tinka prie manojo, jaus-
mingo ir melodingo”, - sako dvy-
liktoje klas je besimokanti švie-
siaplauk . O  gandus, kad juos 
su Soliariu sieja daugiau nei 
draugyst , numoja ranka: “Juo-
kinga, kad visi tuo patik j  buvo. 
Ir mokykloje “pletkindavo”, ir 
gatv je... O jei dar su Soliariu 
mus kartu pamatydavo - viskas: 
“Jie jau tuoksis tuoj!” Juokinga 
tai gird ti, nes turiu vaikin . Tris 
m nesius draugaujame, dar vis-
kas trapu, bet meil  liepsnoja”, 
- sako Greta.

Magija: Kafkai - 
4444 žiūrovų balsai!

Pra jus  šeštadien  “Muzikos 
akademijos” scenoje triumfavo 
ži rov  itin pam gtas Kafka. Ko-
voje d l išlikimo jis surinko ma-
gišk  skai i  ži rov  bals  - 
4444! Jis daugiau nei dvigubai 
pralenk  konkurentus Vaid  ir 
Eldar , kuris iškrito iš šou. “Pa-
galiau ži rovai m  balsuoti... 
A i  jiems ir pažadu, kad tikrai 
neužmigsiu ant laur  ir nenuvil-
siu!” - sak  jau kart  šou palik s,
bet sugr žintas vaikinas.

“Muzikos akademijos” dalyvis 
Tautrimas Rupulevi ius-Onsa nesi-
domi, kaip sekasi jo t vui - buvu-
siam aplinkos ministro patar jui 
K stu iui Rupulevi iui.

Pastaruoju metu K.Rupulevi ius 
ir jo žmona Asta Baukut  nedingsta 
iš spaudos ir gars ja skandalais. ta-

riama, kad pra jusi  savait  b da-
mas neblaivus K.Rupulevi ius su-
k l  avarij
netoli Seimo 
r m , nu-
niokojo švie-
sofor  ir 
spruko iš 

vykio vietos, sl p  automobil .
Dainininkas Onsa sak  su t vu ir 

jo žmona Asta apie politik  nesikal-
bantis. “Esu apolitiškas. Neturiu nei 
nuomon s šituo klausimu, nei k  sa-

kyti. Man 
m u z i k a 
aktualiau 
nei politi-
ka”, - sa-
k  Onsa.

Prisijunk prie šou 
“Facebook” tinkle!

Socialiniame tinkle “Face-
book” “Muzikos akademijos” pus-
lapio gerb jais per kelias dienas 
tapo per 200 nari . Tapk ir tu!

“Muzikos akademijos” pusla-
pyje “Facebook” tu gali tiesiogiai 
bendrauti su dalyviais, pats pir-
mas sužinoti j  nuotaikas, pa-
guosti, pakritikuoti ar pagirti. 
Taip pat - išgirsti sp džius po 
koncert  ir sužinoti pikantišk
dalyk li  iš užkulisi .

ia tu gali ži r ti ir vertinti 
“Muzikos akademijos” dalyvi
pasirodymus! Gal turi jiems k
patarti? ia tu pats pirmas gali 
pamatyti koncert  ir dalyvi  gy-
venimo nuotraukas.

ia - visi draugai ir visi lau-
kiami.

Žibalo  ugn Stos  m š

Naujokė Greta: “Pagrindinis mano tikslas - laimėti”“Muzikos akademija” su 
Greta - šeštadieniais 19 
val. per LNK.

LNK nuotr.

 Už “Muzikos akademijos”sien

“Nuo šiol mano 
mėgstamiausias skaičius bus 
4”, - sako jau hitu tapusios 
dainos “Galbūt” atlikėjas Kafka

LNK nuotr.

 Negin ijamas lyderis

Onsai nerūpi tėvo politiniai nuotykiai

LNK nuotr.

Dar daugiau 
“Muzikos akademijos”

Vaida, kaip kovoji su pel mis savo 
namuose?

Klausk “Muzikos akademijos” 
dalyvi  bet ko! Bendrauk su jais 

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

“Lietaus” savait s TOP 3

1. Egl  - “Visada su tavimi”

2. R ta - “Laim s paukšt ”

3. Nerijus - “Laukiu tav s”

Karštąjį mikrofoną teks 
išbandyti ir Nerijui

LNK nuotr.

Dėl išlikimo susikaus scenos 
terminatorius Nerijus

Šis šeštadienis “Muzikos akade-
mijoje” bus itin karštas klaip die iui 
teis s studentui Nerijui. Kolegos pa-
siunt  vaikin  prie karštojo mikrofo-
no rodyti, kad jis vertas likti šou.

“Tavo pasirodymas buvo pras-
iausias...”, “Turi išmokti jud ti sce-

noje”, “Ta gitara... tu patyrei fiasko 
su ja”, - dalydami Nerijui karšt sias
natas, kalb jo jo kolegos.

Velni  jis gavo už pra jusio 
šeštadienio pasirodym , kuriame 
vaizdavo grojantis gitara. “Nepyk, 
bet gitara tau - kaip Laimu iui Pur-
viniui klavišiniai”, - juok si šou 
ved ja Inga Jankauskait . O komi-
sijos pirmininkas Mindaugas Sta-
siulis dar prid jo: “Scenoje atrodei 
kaip terminatorius, k  tik išžud s
vis  miest . Stovi sau išdidus, po 
kojomis - kritusios šok jos...”.

Kas susikaus su scenos termi-
natoriumi Nerijumi, paaišk s šešta-
dien . Vien  dalyv  išrinks radijo sto-
ties “Lietus” klausytojai, vis  savai-
t  balsav  internete, o kit  - šou 
komisija.



Simonas KUPRYS

Poema Vakar  Afrikai

Naujausi  album  „Nha Senti-
mento“ pati atlik ja vadina „poema 
Žaliojo kyšulio saloms“. Meil  gim-
tinei Cezaria Evora išreiškia su 14 
dar niekur neskamb jusi  kompo-
zicij , kuriose egzotiški Vakar  Af-
rikos ritmai susipina su svajingomis 
j reivi  dainomis. Album  prodiu-
savo ilgametis atlik jos bendražygis 
Jose da Silva, o instrumentines k -
rini  partijas pad jo rašyti talentin-
gas pianistas Nando Andrade ir 
Kairo orkestras.

„Nha Sentimento“ – jau 11-asis 
Cezarios Evoros studijinis albumas, 
kuris buvo kuriamas ir rašin jamas 
net kelet  met . K rybinis procesas 
vyko atlik jos gimtosiose Žaliojo ky-
šulio salose ir moderniausiose Pary-
žiaus studijose. Prekyboje Cesaria 
Evora albumas „Nha Sentimento“ pa-
sirodys jau spalio 26 dien , o lapkri io 
25 dien  naujausias savo dainas atli-
k ja dovanos Lietuvos ži rovams.

6 „Grammy“ ir Pranc zijos
garb s ordinas

Portugal  ir kreol  kraujo tu-
rinti Cezaria Evora, užsienio ži-
niasklaidos dar vadinama „juod ja 
Edita Piaf“, gars ja mornomis – 
dainomis, kuriose  harmoning  vi-
sum  susilieja egzotiški Vakar
Afrikos ritmai, brazil  melodijos, 
portugal  fadai ir angl  j reivi  dai-
nos. Mornos atliekamos gitara, for-
tepijonu, smuiku ir altu.   

Cezaria Evora Vilniuje pristatys savo 
naują albumą

Organizatorių nuotr.

Lapkričio 25 dieną vienintelį 
koncertą mūsų šalyje surengs 
garsioji atlikėja Cezaria Evora. 
Išskirtiniame pasirodyme Vil-
niuje, „Utenos” pramogų areno-
je egzotiškoji Afrikos dainininkė 
atliks naujausias dainas iš ne-
trukus pasirodysiančio albumo 
„Nha Sentimento“ (lt. „Mano 
jausmai“). Koncertas Vilniuje 
bus vienas iš vos dešimties gar-
siosios Cezarios Evoros pasiro-
dymų Europoje šiemet – arti-
miausiu metu garbaus amžiaus 
dainininkė planuoja pailsėti nuo 
gastrolių.

Cezaria Evora yra viena iški-
liausi  ši  dien  vokalin s muzikos 
atlik j . 68-eri  daininink  yra iš-
leidusi 16 studijini  album  ir dai-
n  rinkini , jos s skaitoje net 6 

„Grammy“, „World Music“ ir daug 
kit  prestižini  apdovanojim .

Ši  vasar  už pasiekimus muzi-
koje ir visuomeniniame gyvenime 
Cezariai Evorai teiktas aukš iau-
sias Pranc zijos civilinis apdovano-

Išskirtiniame pasirodyme 
lapkričio 25 dieną 
Vilniuje egzotiškoji 
Afrikos dainininkė atliks 
naujausias dainas iš 
netrukus pasirodysiančio 
albumo „Nha Sentimento“ 
(lt. „Mano jausmai“)

Vilniuje įvyksiantis Cezarios 
Evoros koncertas bus vienas 
iš vos dešimties garsiosios 
atlikėjos pasirodymų Europoje 
šiemet - artimiausiu metu 
garbaus amžiaus dainininkė 
planuoja pailsėti nuo gastroliųBilietus į vienintelį Cezarios Evoros koncertą Vilniuje platina BILIETAI LT. 

Daugiau informacijos svetainėje www.bilietai.lt.

jimas – Garb s legionieriaus ordinas. 
Visame pasaulyje žinoma Cezaria 
Evora apdovanota iškilmingoje ce-
remonijoje Paryžiuje. Ordin  daini-
ninkei teik  Pranc zijos kult ros 

ministr  Kristina Albanel (Christi-
ne Albanel).

Garb s legionieriaus ordinas – tai 
aukš iausias Pranc zijos apdovanoji-
mas teikiamas civiliams gyventojams, 
1802-aisiais j steig  imperatorius Na-

poleonas Bonapartas. Per kelis šimtus 
met  šiuo medaliu apdovanoti labiau-
siai Pranc zijai ir visam pasauliu nu-
sipeln  asmenys. Pranc zijos garb s
legionieriais tituluoti: JAV preziden-
tas D.Eizenhaueris (Dwight D. Eisen-
hower), japon  kino režisierius Akira 
Kurosava (Akira Kurosawa), JAV kino 
žvaigžd  Klintas Istvudas (Clint Eas-
twood), Rusijos prezidentas Vladimi-
ras Putinas ir daug kit  iškiliausi
meno, politikos bei mokslo atstov .

Tik dešimt pasirodym
Europoje

Šiemet 68- j  gimtadien  atšventu-
si atlik ja aktyviai ruošiasi b simoms 
naujausio albumo premjeroms Europo-
je ir atskleidžia, kad nežino, kada v l
koncertuos Senajame žemyne. Arti-
miausiu metu garbaus amžiaus daini-
nink  planuoja pails ti nuo gastroli .

Lapkri io 25 d. Vilniuje, „Utenos” 
pramog  arenoje, vyksiantis Cezarios 

Evoros koncertas bus vienas iš vos de-
šimties garsiosios atlik jos pasirodym
Europoje šiemet. Be Lietuvos Cezaria 
Evora ruošiasi aplankyti Pranc zij ,
Šveicarij , Liuksemburg , Lenkij  ir 
dar kelias Piet  Europos šalis.

Vienintel  Cezarios Evoros 
koncert  Vilniuje organizuoja 
Ryt  ir Vidurio Europoje pir-
maujanti koncertin  agent ra 
„Makroconcert“. Daugiau infor-
macijos: www.makroconcert.lt.
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Lapkričio pabaigoje net 2 pa-
sirodymus mūsų šalyje su-
rengs vieni populiariausių Ru-
sijos komikų „Novyje Russkie 
Babki“. Lapkričio 24 d. „Ute-
nos” pramogų arenoje Vil-
niuje ir lapkričio 25 d. Žvejų 
kultūros rūmuose Klaipėdoje 
Rusijos estrados žvaigždės 
pasirodys su nauja koncerti-
ne programa. Lietuvos žiū-
rovams komikų duetas žada 
gero rusiško humoro šou, ku-
riuose netrūks nuotaikingos 
muzikos ir šiandienines ak-
tualijas aštriai pašiepiančių 
anekdotų.

 Simonas KUPRYS

Bilietus  „Novyje Russkie Babki“ 
pasirodymus Vilniuje ir Klaip doje 
platina BILIETAI LT. Daugiau infor-
macijos svetain je www.bilietai.lt.

Nauji anekdotai gimsta 
scenoje

Šiemet Vilniuje ir Klaip doje 
išskirtinius pasirodymus sureng-
siantys „Novyje Russkie Babki“ 
artistai pristatys visiškai nauj
koncertin  program , kuri sulauk
milžiniško pasisekimo Rusijoje. 
Prieš kelis m nesius šalies spauda 
mirg jo nuo pranešim  apie sp -
dingus „Novyje Russkie Babki“ 
koncertus, kuriuose komikai pu-
blikai dalina saldainius, po to pa-
sirodym  paver ia  komišk
telepatijos šou. 

„Bobu i “ personažus kurian-
tys profesional s aktoriai Sergejus 
Ivanovas (Matrena) ir Igoris Kasi-
liovas nuolat improvizuoja, tod l
dalis j  anekdot  gimsta tiesiog 
scenoje pasirodymo metu. Kas lau-
kia ži rov  Lietuvoje, „Novyje 
Russkie Babki“ neatskleidžia, ta-

„Novyje Russkie Babki“ pasirodymuose 
– saldainiai ir telepatijos šou

Rusų estrados žvaigždės 
„Novyje Russkie Babki“ mėgsta 
improvizuoti - anekdotus jie kuria 
užlipę į sceną, todėl žiūrovai 
niekuomet nežino, kas jų laukia 
atėjus į „bobučių“ pasirodymus
Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

iau žada gero rusiško humoro bei 
ger  emocij  kupinus šou.

Vieni brangiausi  Rusijos 
komik

Lietuvos ži rovams iš kultini
televizijos humoro laid  „Krevoe 
Zerkalo“ (lt. Kreivas veidrodis) bei 
„Russki Bazar“ geriausiai paž stami 
„Novyje Russkie Babki“ šiuo metu 
yra ypa  populiar s ir nuolat kon-
certuoja visoje Ryt  Europoje.  ko-
mik  pasirodymus didžiuosiuose 
Rusijos miestuose susirenka pilnos 
sal s ži rov .

Pastaruoju metu be „Novyje 
Russkie Babki“ dueto neapsieina n
vienas didesnis Rusijos humoro va-
karas. J  humor  ypa  vertina takin-
giausi Rusijos verslininkai ir estrados 
žvaigžd s. Persireng liai nuolat kvie-
iami  prabangiausius priva ius va-

kar lius, kur už vienintel  pasirodym
duetui mokama iki 25 t kst. JAV do-
leri . „Novyje Russkie Babki“ laiko-
mi vienais brangiausiai apmokam
komik  visoje Rusijoje.

Per daugiau nei 10 met  trunkan-
i  aktyvi  veikl , „Novye Russkie 

Babki“ sureng  bendrus šou su tikrais 
estrados grandais Maksimu Galkinu, 
garsiomis komik  trup mis „Komedi 
Klab“ ir „Obana“, dalyvavo daugelyje 
s kming  projekt . „Nemirtingas du-
etas, kuris kaskart priver ia mane 
juoktis kaip vaikyst je“, - apie „bobu-
tes“ yra pasak s garsus dainininkas 
Filipas Kirkorovas.

Išskirtiniai pasirodymai 
Vilniuje ir Klaip doje

Lietuvoje populiarieji Rusijos 
komikai „Novyje Russkie Babki“ 
surengs net du koncertus. Lapkri io 
24 dien  persireng li  duetas pasi-
rodys Vilniuje, „Utenos” pramog
arenoje, o lapkri io 25 dien  aplan-
kys ži rovus Klaip doje, Žvej  kul-
t ros r muose.

Garsi j  Rusijos komik  du-
eto „Novyje Russkie Babki“ pa-
sirodymus Lietuvoje organizuoja 
pirmaujanti Ryt  ir Vidurio Eu-
ropoje koncertin  agent ra „Ma-
kroconcert“.
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Jau spalio 30 dieną vienintelį 
koncertą mūsų šalyje surengs 
viena populiariausių Rusijos ro-
ko grupių „Uma2rmaN“. Vilniuje, 
„Forum Palace“ klube „Balsas.lt“, 
grupės 5 metų jubiliejui pažymė-
ti skirtame pasirodyme muzikan-
tai atliks garsiausius savo hitus 
iš šiemet pasirodžiusio geriausių 
dainų rinkinio „1825. The Best”. 
Lietuvos žiūrovams „Uma2rmaN“ 
pristatys ir naujausius kūrinius iš 
pernai išleisto albumo „Kuda pri-
vodiat mečty“.

Simonas KUPRYS

Koncerte Vilniuje – 
gražiausios „Uma2rmaN“ 
akimirkos

Spalio pabaigoje išskirtiniame 
koncerte Vilniuje „Uma2rmaN“ 
kartu su Lietuvos ži rovais šv s
grup s penkeri  met  jubiliej . Šia 
proga muzikantai išleido geriausi
dain  rinkin  „1825. The Best”. 
1825 – tiek dien  sudaro penkerius 
metus, tiek laiko kartu groja 
„Uma2rmaN“. Vienas kolektyvo 
k r j  Vladimiras Kristovskis ne-

slepia, jog atrinkti, kas per š  laiko-
tarp  buvo geriausia buvo ypa
sunku, ta iau mano, jog turi k  pa-
rodyti gerb jams.

„Iš vis  darb  atrinkti kelis ge-
riausius – keistas darbas. Gyveni, 
rašai dainas, bendrauji su draugais, 
kažk  veiki kiekvien  dien , o tuo-
met - bam, ir tav s paklausia: „Kas 
jums, Vladimirai, padar  didžiausi
sp d  per pastaruosius penkerius 

metus?“ Kai 1998 metais pirm  kar-
t  Maskv  atvežiau demonstracin
raš  b damas tikras, kad noriu tap-

ti roko žvaigžde, niekuomet nema-
niau, jog tur siu atsakin ti  tokius 
klausimus“, - pasakoja „Uma2rmaN“ 
lyderis. „Vis d lto ateina metas, kai 
reikia trumpam stabtel ti, pažvelgti 
atgal ir prisiminti akimirkas, kurias 
verta laikyti atmintyje. Manau, šis 
metas at jo dabar“.

Muzikin s aukštumos laukia 
ateityje

Lietuvoje spal  koncertuosian-
tys „Uma2rmaN“ per penkerius 
metus pasiek sp ding  rezulta-
t :  išleido tris studijinius albu-

mus, šešiolika vaizdo klip , du 
koncertinius DVD, garso takel  fil-
mui ir sureng  net du koncertus 
„Olimpiniame“ stadione. Jau kele-
rius metus iš eil s grup  laikoma 
viena populiariausi  roko kolektyv
Rusijoje, nepaisant to, muzikantai 

nesiruošia užmigti ant laur  ir tiki-
si, jog didžiausi pasiekimai j  dar 
laukia ateityje.

„Yra daugyb  dalyk , kuriuos pa-
tyriau kartu sau „Uma2rmaN“ ir ku-
ri  niekuomet nepamiršiu: tai pirma 
kelion  Amerik , duetas su Patricia 
Kass, koncertas Maskvos tarptauti-

nio kino festivalio atidaryme, kai 
dainavome visiškai girtam Kventi-
nui Tarantino...“, - atvirauja Serge-
jus Kristovskis. „Iki šiol pamenu 
kaip kr pteldavau kiekvien kart 
išgird s mobiliuosiuose telefonuo-
se skambant  filmo „Nochnoi Do-
zor“ garso takel  ir džiaugsm ,
kur  patyr me, kai m s  debiutin
album  išleido didesniu nei pus s
milijono kopij  tiražu. Ta iau visa 
tai praeityje, visa tai vyko per pen-
kerius metus – tikiuosi, jog atei-
nantys metai mums bus ne mažiau 
sp dingi“.

Pasiekimai – MTV prizas ir 
geriausios grup s vardas

Prieš penkerius metus broli
Vladimiro ir Sergejaus Kristovski

kurta „Uma2rmaN“ yra viena po-
puliariausi  roko grupi  Rusijoje. 
2004 m. išleistas debiutinis grup s
albumas „V Gorode N“ buvo žai-
bišku grei iu išpirktas didesniu 
nei 500 t kstan i  tiražu. S km
buvo tokia milžiniška, kad tais pa-
iais metais „Uma2rmaN“ buvo 

pristatyta prestižiniam „MTV Eu-
rope“ muzikos apdovanojimui 
„Best Russian Group“ nominaci-
joje. Rusijos MTV kanalas grup
paskelb  geriausia met  debiutan-
te. Šiandien „Uma2rmaN“ gali di-
džiuotis net tris kartus laim jusi 
premijas takinguose Rusijos mu-
zikos kanalo „Muz TV“ apdovano-
jimuose ir kitais prestižiniais 
prizais.

Spalio 30 d. Vilniuje, „Forum Pala-
ce“ klube „Balsas.lt“, „Uma2rmaN“ 
surengs vienintel  pasirodym  m s
šalyje.

Vienintel  „Uma2rmaN“ kon-
cert  Vilniuje organizuoja pirmau-
janti Vidurio ir Ryt  Europoje 
koncertin  agent ra „Makrocon-
cert“. 

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

„Uma2rmaN“: penkeri metai arba 1825 dienos

Organizatorių nuotr.

Prieš penkerius metus brolių 
Vladimiro ir Sergejaus Kristovskių 
įkurta „Uma2rmaN“ yra viena 
populiariausių roko grupių 
Rusijoje, pelniusi MTV, „Muz 
TV“ ir daug kitų prestižinių 
apdovanojimų

Vilniuje populiarieji rusų rokeriai atliks garsiausius savo hitus ir naujausius kūrinius iš pernai išleisto albumo „Kuda privodiat mečty“
Organizatorių nuotr.
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„Radijo ereliai“ – komedija Vudžio Aleno stiliumi
Skambiausia metų komedija 
„Radijo ereliai“ tapo nemenku 
uždaviniu ją režisuojančiam ir 
Latvijoje gyvenančiam Olegui 
Šapošnikovui, kuriam tenka 
blaškytis tarp dviejų Baltijos 
šalių. Vis dėlto jaunas ir gar-
sus menininkas pažadėjo prieš 
premjerą laikinai persikrausty-
ti į Vilnių. Režisierius pranešė, 
kad komedijos premjera įvyks 
jau spalio 27 dieną. Jis nuošir-
džiai giria lietuvių aktorių pro-
fesionalumą ir muzikinėje ko-
medijoje „Radijo ereliai“ bando 
sukurti intelektualų humorą. 
„Tai bus komedija ne kvai-
liams“, – drastiškai pareiškė 
ambicingas režisierius. 

Vilma ALIŠAUSKAITĖ

Spektaklyje dainavo 
„Mumi trol“

Spektaklis „Radijo ereliai“ sta-
tomas pagal Rusijoje anšlaginiu 
spektakliu tapusi  pjes  „Radijo die-
na“. Rusijoje š  spektakl  2001 me-
tais pristat  k rybin  grup
„Kvartet i“. Nuo pat pirm j  pasi-
rodym  spektaklio populiarumas 
pranoko netgi k r j  l kes ius. Pje-
s s autoriai ir aktoriai tiki, kad ši 
komedija yra užprogramuota s -
kmei. Pra jus penkeriems metams 
po premjeros, jubiliejinio spektaklio 
metu, teatro scen  sudrebino gar-
sios roko grup s „Mumi trol“ ir 
DDT. Spektaklio „Radijo diena“ me-
tu šios grup s atliko hitais tapusias 
savo dainas. 

Maža to, kad „Radijo diena“ yra 
spektaklis, iki šiol pritraukiantis 
sausakimšas sales, pjes s turinys 
sužav jo ir film  k r jus. Vos prieš 
metus kino industrijos teismui buvo 

atiduotas filmas „Radijo diena“. Pa-
tys pjes s autoriai „Kvartet i“ džiau-
giasi, kad tai yra itin retas atvejis, 
kai filmas buvo sukurtas pagal spek-
takliui parašyt  medžiag . Filmas 
„Radijo diena“ Rusijoje buvo itin pa-
lankiai vertintas tiek ži rov , tiek 
kritik .

„Radijo ereli “ režisierius 
dirbo su  Vudžiu Alenu

Lietuvos kultin s komedijos 
„Striptizo ereliai“ t sinio k rimas pa-
tik tas garsiam Latvijos režisieriui 
O.Šapošnikovui. Jaunas ir itin pers-
pektyvus režisierius ilgus metus dir-
bo ir mok si iš Rusijos teatro 
legenda tapusio režisieriaus Romano 
Viktiuko. O.Šapošnikovas pasakojo, 
kad kiekviena diena b nant šalia Ru-
sijos teatro genijaus pakeit  j  kaip 
asmenyb , suformavo jo poži r  ne 
tik  scen , bet ir  gyvenim . „Su 
R.Viktiuku esame paž stami daugiau 
nei vienuolika met . Iš pradži  dirbau 
jo asistentu, v liau pristat me du 

bendrus projektus, kuri  režisierius 
buvau aš, o Romanas buvo prodiuse-
ris. Taip pat kartu Rygoje sub r me 
savo student  kurs “, – pasakojo O. 
Šapošnikovas. 

Šiandien už režisieri  kalba j  la-
biausiai išgarsin  darbai – Latvijoje 
pastatytas spektaklis pagal populia-
ri  Vudžio Aleno pjes  „Central Park 
West“ (liet. „Vakarinis centrinis par-
kas“)  ir komedija „Kailie briedi“ 
(liet. „Nuogi briedžiai“). Pastaroji 
komedija yra lietuviškos kultin s ko-
medijos „Striptizo ereliai“ atitikmuo. 
„Statyti spektakl  pagal V.Aleno pje-
s  buvo tikras malonumas. Mane 
žavi jo kuriami filmai ir itin intelek-
tualus humoras. Statydamas „Radijo 
erelius“ taip pat siekiu sukurti  in-
telektualaus humoro komedij . Šis 
spektaklis nebus skirtas kvailiams, 
nes kiekviena detal  tur s ne vien
reikšm . Žinoma, tai n ra lengva, 
ta iau spektaklyje stengsiuosi paro-
dyti ne tik radijo, bet ir visos žinias-
klaidos ydas“, – sklandžia angl
kalba kalb jo latvi  režisierius. 

Režisierius, pasakodamas apie 
savo k rybin  virtuv , sak , kad su 
lietuvi  aktoriais jis bendrauja rus
kalba, ta iau jau spalio pradžioje 
specialiai d l premjeros laikinai 
persikraustys  Lietuvos sostin .
Jis tikisi, kad tai pad s geriau su-
prasti lietuvi  kalbos ir kult ros 
ypatumus. 

Spalio 27 d.19:00, VILNIUS, 
DOMINO TEATRAS
Spalio 28 d. 19:00, VILNIUS,
 DOMINO TEATRAS
Spalio 29 d. 19:00, VILNIUS, 
DOMINO TEATRAS
Spalio 30 d. 19:00, VILNIUS, 
DOMINO TEATRAS

PREMJERA
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Neseniai “Saul lydžio” gerb jai
buvo nudžiuginti internete paskli-
dusiu to paties filmo t sin  anonsuo-
jan iu filmuku. Oficialiai jis buvo 
pristatytas per MTV muzikini  kli-
p  apdovanojimo ceremonij .

Ta iau pra jus kelioms dienoms 
filmo k r jai išplatino pranešim , kad 

tai n ra paskutin  ištrauka iš jau lap-
krit  pasirodysian io filmo “Jaunatis”. 
Siekdami laukiantiesiems sukelti dar 
didesn  euforij , k r jai nusprend
iš pradži  parodyti vaizdo klipus tik 
kino teatr  ekranuose. Taip bus už-
tikrinama gera vaizdo ir garso koky-
b  bei sukeliamas dar didesnis susi-

dom jimas b simu filmu.
Ne išimtis ir Lietuva. Pagal pa-

geidavim  “Saul lydžio” t sinio 
“Jaunatis” naujausias anonsinis fil-
mukas visos Lietuvos kino teatruose 
bus prad tas rodyti nuo spalio 2 d. 
kartu su filmu “Tapti žvaigžde”.

“Acme” inf.

Filmas “Tapti žvaigžde” 
anonsuos “Saulėlydžio” tęsinį

Filme pasakojama apie menų 
mokykloje besimokančius jaunuolius, 
siekiančius karjeros aukštumų

“Acme” nuotr.

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

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

15Lt

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

su nuolaida (taikoma 2 bilietams) kaina

13Lt

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

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

17Lt
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Jeigu reik t  rinkti aktyviau-
sius gerb jus, pirmoje vietoje b t
Stefani Meijer (Stephenie Meyer) 
knygos “Saul lydis” gerb jai. Dar 
net nepasirodžius žinut ms apie 
galim  filmo “Saul lydis” rodym
Lietuvoje, pastarieji prad jo inten-
syviai prašyti, kad filmas b t  ne 
tik parodytas, bet kad Lietuva b t
ir viena iš pasaulin  premjer  su-
rengusi  šali .

Vis  l kes iai pasiteisino ir fil-
mas tapo ne tik Lietuvos, bet ir viso 
pasaulio kino sensacija. Nepra jus
n  metams, kino teatruose jau lau-
kiama “Saul lydžio” t sinio “Jauna-
ties” premjeros, Lietuvoje numaty-

tos lapkri io 27 d. Ta iau jau dabar 
ažiotažas, susij s su Belos ir Edvar-
do pasirodymu, perkop  visas ma-
nomas ribas. Žinut s apie film  iš-
plinta akimirksniu, o jo ištraukas 
ži ri milijonai internaut .

Pirm  kart  Lietuvoje jau nuo 
spalio 2 d., likus šiek tiek mažiau 
nei dviem m nesiams iki filmo 
premjeros, visi norintieji pirmieji 
pamatyti film , gal s sigyti bilie-
tus  išankstinius “Cosmopolitan” 
seansus.

Oficiali filmo premjera - lapkri io 
27 d., ta iau m nesinis žurnalas “Cos-
mopolitan” pasir pino, kad jau lapkri-
io 24 d. š  film  išvyst  Vilniaus ir 

Kauno ži rovai, lapkri io 25 d. - Šiau-
li  ir Panev žio, o lapkri io 26 d. - 
Klaip dos, Marijampol s ir Alytaus 
gyventojai.

Kadangi biliet  kiekis  išanks-
tinius seansus ribotas, nesp ju-
siems arba d l kit  priežas i  nega-
l jusiems j sigyti išankstiniai bi-
lietai nuo spalio 2 d. bus pardavin -
jami  visus v lesnius “Jaunaties” 
premjerinio savaitgalio seansus.

“Acme” inf.

 “Jaunaties” gerbėjams - išankstiniai bilietai

Šiurpus ir stringantis atmin-
tin - taip savo psichologin  siaubo 
triler  “Našlait ” apib dina patys 
filmo k r jai. Pasak režisieriaus 
Chaum s Kol  Seros (Jaume Col-
let-Serra), žanro gerb jus šis 
siaubo trileris šokiruos ne tik ne-
nusp jama atomazga, bet ir stipria 
aktori  vaidyba.

Filme pasakojama apie šeim ,
kuri, netekusi k dikio, sivaikina
našlait . Be t v  augusi mergai-
t  tik iš pradži  miela ir nuoširdi, 
v liau ji atskleidžia demonišk
charakter , gimt  sugeb jim
manipuliuoti r pestingais vyres-
niaisiais ir apsimetin ti nekalta 
auka. mot  žino, kad namuose 
yra žiaurus ir pavojingas sibro-
v lis, bet kaip jai susitvarkyti su 
šia žinia, kai net artimiausi žmo-
n s ja netiki?

“Našlait s” scenaristas Da-
vidas Džonsonas (David John-
son) prisipažino, kad kurdamas 
Esteros charakter  siek  pavaiz-
duoti j  kaip siaubingus dalykus 
kre ian i  psichopat : “Dirbda-
mas ties šiuo personažu galvo-
jau apie Hanibal  Lekter  su ka-
syt mis”. D.Džonsonas kv pi-
mo s m si iš toki  siaubo kla-
sikos k rini  kaip Alfredo Hi -
koko (Alfred Hitchcock) “Abejo-
n s šeš lis”.

“Gars  pasaulio raš ” inf.

Hanibalas Lekteris 
su kasytėmis

Izabelės Furman vaidmuo 
- blogio įsikūnijimas 
gražiame kiaute

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Jaunatis” - kino teatruose 
nuo lapkri io 27 d.

Romantin  drama. JAV
Režisierius Chris Weitz
Vaidina: Robert Pattinson, 

Kristen Stewart, Dakota Fanning; 
Taylor Lautner ir kiti

Apie Belos ir Edvardo meilę 
pasakojantis filmas “Pilnatis” 
sulaukė tęsinio - “Jaunaties” 

“Acme” nuotr.

“Našlait ” - jau rodomas 
kino teatruose

Psichologinis  siaubo trile-
ris. JAV, Kanada, Vokietija, 
Pranc zija

Režisierius Jaume Collet-
Serra

Vaidina: Vera Farmiga, Isa-
belle Fuhrman, Peter Sarsga-
ard ir kiti
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Sezono pirmoji premjera - 
“Mieloji ariti”

Spalio 10-11 d. teatras kvie ia
pirm j  sezono premjer  - pirm  kar-
t  Lietuvoje statom  miuzikl  “Mie-
loji ariti”. Režisierius - K stutis
Jakštas, dirigentas - Julius Geniušas, 
dailinink  - Marija Rubavi i t , cho-
reografas - Aurelijus Liškauskas.

Teatro repertuare šalia laiko iš-
bandymus atlaikiusi  amerikietišk
miuzikl  gal site pasiži r ti ir oper
iš šio žanro aukso fondo (“Traviata”, 
“Karmen”, “Sevilijos kirp jas”, “Ro-
meo ir Džuljeta”), kuriose pagrindi-
nes partijas dainuoja puik s Kauno 
ir Vilniaus scen  dainininkai. Kauno 
muzikinis teatras si lo dar syk  pa-
matyti ir pasidžiaugti atgimusia ital

kompozitoriaus Umberto Džordano 
opera “Andr  Šenj ”. Nauj  kv pa-
vim  spektakliui suteik  pagrindinio 
herojaus vaidmen  atlikti pakviestas 
Vaidas Vyšniauskas, jis drauge su ba-
ritonu Vytautu Juozapai iu ir soliste 
Nomeda Vilkanauskaite nemenkai 
prisid jo, kad ši retai statoma (d l
sud tingos tenoro partijos) opera 
tapt  Kauno muzikinio teatro reper-
tuaro pasididžiavimu.

Atsisveikinimas su 
“Margarita”

Operet s, kuri  Kaune galima pa-
matyti dešimties skirting  pavadini-
m , taip pat gerokai pasipildžiusios 
jaunais, ta iau pripažinim  pelniusiais 
dainininkais. Šalia žaviosios Ramin-
tos Vaicekauskait s ir vis platesn
gerb j  b r  renkan i  Raimondo Ba-

ranausko ir Gitanos Pe kyt s spek-
takliuose vaidina ir Liudas Mikalaus-
kas, Egidijus Bavikinas. Spektaklyje 
“Bajader ” herojaus vaidmen  rengia 
“Triumfo arkoje” išgars j s jaunas 
dainininkas Ram nas Urbietis. Nau-
jausi šio žanro spektakliai “Linksmo-
ji našl ”, “Monmartro žibuokl ”, at-
naujintas “Šikšnosparnis” žavi este-
tiškomis, stilingomis dekoracijomis, 
puošniais kostiumais, o labiausiai - 
aukšta profesionalia skoninga muzi-
kin s dalies atlikimo kokybe.

Spalio 4 d. teatras atsisveikins 
su Š.Guno opera “Margarita”, me-
lomanams labiau žinoma pavadinimu 
“Faustas”. Jos premjera vyko dar 
1994 m. Ji buvo pripažinta ir geriau-
siu met  spektakliu Kaune. Per ne-
trump  jos scenin  gyvenim  pagrin-
dines partijas dainavo Kauno, Vil-
niaus muzikini  scen  dainininkai, 
taip pat sve iai iš Estijos. Atsisvei-
kinimo spektaklyje pagrindines par-
tijas dainuos Sabina Martinaityt ,
Algirdas Janutas ir Tomas Ladiga.

Naujiena - bilietai internetu

Nuo šio sezono pradžios teatro 
ži rovams sudaryta galimyb sigyti 
bilietus neišeinant iš nam  - prad jo 
veikti biliet  pardavimo internetu 
sistema. Biliet  galima nusipirkti te-
atro internetin je svetain je. Ši sis-
tema nuo jau Lietuvoje veikian i
skiriasi tuo, kad už bilietus susimo-
k jus internetu niekur j  atskirai si-
gyti nebereikia - ži rovai jau gali at-
eiti tiesiai  spektakl .

Kauno valstybinio muzikinio teatro naujame sezone vėl liesis mu-
zikos, vaidybos bei jausmų jūra. Jau galite pamatyti fantastiškus 
miuziklus “Kabaretas”, “Bučiuok mane, Keit”, “Mieloji Čariti”, nuo-
taikingas operetes “Linksmoji našlė”, “Šikšnosparnis”, “Monmartro 
žibuoklė”, šmaikštųjį “Sevilijos kirpėją”. Kerinčias jausmų dramas 
operose “Karmen”, “Romeo ir Džuljeta” bei nuostabioje “Andrė Šen-
jė”. Sezono repertuaras prasideda spalio 1 d. atnaujinta amžinąja 
klasika - J.Štrauso operete “Šikšnosparnis”.

Naujas Kauno muzikinio teatro 
repertuaras užlies širdis jausmų jūra

Egidijus Bavikinas su žaviomis 
damomis miuzikle “Mieloji Čariti”

Kauno muzikinio teatro archyvo nuotr.
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Kelionė, aprėpianti 200 milijonų metų

Šou “Pasivaikš iojimas su dinozaurais” 
vyks lapkri io 27-29 dienomis 
Vilniuje, “Siemens” arenoje. 

Bilietai parduodami elektronin s
prekybos bendrov je “Tiketa”. 

Bilietai jau parduodami, 
j  skai ius ribotas.

Organizatorių nuotr.



Na, o jos pavyzdžiu netrukus pa-
sek  ir kitos “Olialia pupy i ” dai-
ninink s, atskleidusios, kad po skal-

peliu gulsis ne viena Oksana, bet 
visos grup s nar s. Skaist  Steik -
nait  neslepia taip pat visada svajo-

jusi apie didesn  kr tin . “Ypa
kr tin s didinimo operacija par po
po gimdymo. Vaik  dar neturin ios
moterys man s gal ir nesupras, ta-
iau po dukryt s maitinimo kr timi

pasteb jau nemaloni  poky i : ma-
no kr tin  prarado stangrum , tapo 
“tuš ia”. Be to, jos dydis sukelia 
nepatogum  renkantis drabužius, 
liemen l . Plastin  chirurgija šias 
problemas gali panaikinti”, - atvira 
buvo atlik ja.

“Olialia pupyt s” gyvendins 
Lietuvoje dar nematyt  eksperi-
ment  - visos akimirkos prieš ir po 
operacijos bus filmuojamos. “Ne tik 
pa ios išsigydysime jau nuo seniai 
mus kamuojan i  kompleks , bet ir 
žmon ms parodysime tikr j  plas-
tin s chirurgijos realyb , atskleisi-
me tiesas ir išsklaidysime mitus 
apie kr tin s didinimo operacij ”,
- sak  daininink s. Nusprendus pa-
sididinti kr tin , merginoms net 
nekilo klausim ,  kokius specialis-
tus kreiptis. “Pasirinkome vienus 
geriausi  Lietuvoje chirurg  gydy-
tojus Daini  Bal i n  ir Renald
Vai i n , dirban ius “Olialia” grožio 
klinikoje. Apie juos esame gird ju-
sios tik pa i  geriausi  atsiliepi-
m ”, - pasakojo “Olialia pupyt s”.

“OLIALIA” KARJERA

 “Ne tik meil s, bet ir mados 
sostin je Paryžiuje praleidau vis
savait , dalyvavau bandomosiose 
fotosesijose, lankiausi vairiose mo-
deli  agent rose, susipažinau su 
mados pasaulio atstovais. Be viso 
to, sp jau ir apži r ti, ir simyl ti š
miest ”, - sak  iš pirmosios savo 
gyvenimo kelion s neseniai gr žusi
Asta. Ji prisipažino: vienai pirm
kart  gyvenime keliauti  užsien ,
kur nežinai, kas tav s laukia, buvo 
baisu. “Ta iau tik iš pradži . Greitai 

jau jau iausi puikiai ir žav jausi vie-
tos žmon mis, kurie yra be galo ma-
lon s, draugiški ir nesiskiria su šyp-
sena”, - sak  mergina, geros nuo-
taikos ir šypsen  pasigendanti Lie-
tuvoje.

Ne vien  modeli  agent r  ap-
lankiusi A.Kaukait  prisiklaus  pa-
gyrim  d l graži  aki  ir labai mo-
teriškos fig ros. “Daugelis modeli
negali pasigirti išraiškingais k no
linkiais, o aš - priešingai. D l to iš 
kai kuri  agent  gird jau nemažai 

pagyrim . Tiesa, vien džiaugtis tuo 
negaliu, kadangi pasportuoti ir pa-
tobulinti fig r  vis tiek teks”, - pri-
sipažino Asta. Pasibaigus konkursui 
“Mis Lietuva” ji svajoja išvažiuoti 
ši  šal  padirb ti. O pirmojo darbo 
pasi lymo iš garsios “Metropolitan” 
modeli  agent ros ji jau sulauk !

Ta iau iki tol Astai dar reikia ne-
mažai pasiruošti. “Per ši  kelion
vertinau, kaip svarbu modeliui pa-

sitik ti savimi, b ti dr siai, mok ti
save pateikti ir išreikšti emocijas. 

Antraip tave lengvai pakeis kita 
mergina, nes konkurencija yra mil-
žiniška. Ta iau aš labai noriu, kad 
man pasisekt , tod l jau dabar na-
mie praktikuojuosi, prieš veidrod
mokausi išreikšti skirtingas emoci-
jas. Nes fotosesijos - labai sunkus 
darbas, dirba ne tik k nas, bet ir 
veidas. Tobul ti dar tikrai turiu kur. 
Be to, aš esu toks žmogus, kuris 
visk  nori padaryti idealiai”, - dali-
josi profesin s kelion s sp džiais
išvaizdi gražuol .

Modelio karjeros pradžia - iškart nuo Paryžiaus

Išrinkta “Mis Olialia Cola”!

Beveik tris m nesius vyk s
konkursas “Mis Olialia Cola” pa-
galiau baig si. Gražiausios 
papl dimio merginos papl dimy-
je pozavo su “Olialia Cola” g ri-
mu ir varž si d l “Mis Olialia 
Cola” titulo. J  išrinko laikraš-
io “Vakaro žinios” ir portalo 

www.olialia.lt lankytojai. 
Šeštadien  buvo paskelbta, kad 

“Mis Olialia Cola” tapo net 35 kon-
kurentes veikusi septyniolikmet
Indr  Tabalait  iš Kauno. Šios ža-
vios merginos jau laukia pagrindi-
nis prizas - “Olialia” fotosesija pas 
vien  garsiausi  Lietuvos fotogra-
f  Raimund  Adžgausk .

SAVAITĖS ĮVYKIS TRUMPAI

“Olialia Models” agentūros 
modelis ir viena iš konkurso 
“Mis Lietuva 2009” finalininkių 
Asta Kaukaitė neseniai grįžo 
iš Paryžiaus. Ten ji ruošėsi 
griausmingam modelio 
karjeros startui.

Asta Kaukaitė jau sulaukė pirmojo 
darbo pasiūlymo iš garsios agentūros

Asmeninio albumo nuotr.

Komentuoja
R ta Bartaši t
“Olialia Models” agent ros vadov

“Asta buvo pristatyta 6 ge-
riausioms Paryžiaus agent -
roms. Jos tipažas labiausiai tiko 
“Metropolitan” agent rai, kuri 
ir reprezentuos Ast  Paryžiaus 
rinkai. Tai tikrai nebuvo jos, kaip 
modelio, paskutin  kelion  už-
sien  - A.Kaukait s laukia ir dar 
viena Azijos modeli  agent ra. 
Tikrai matau didel  šios mergi-
nos nor  tobul ti, tod l jai linkiu 
kuo didžiausios s km s”.

Praėjusią savaitę aiktelėti iš nuostabos visus privertė žavioji 
“Olialia pupyčių” lyderė Oksana Pikul, atvirai prisipažinusi, kad 
nėra patenkinta savo kūno formomis. Tobulybės siekianti mergina 
atsiduos į plastikos chirurgų rankas - ji ketina pasididinti krūtinę.

Eksperimentui ryžosi visos “Olialia pupytės”

Puslap  pareng  Aušra PRASAUSKAIT
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Prekės ženklas:

Per ilgą gyvavimo istoriją “Pinotex” prekės ženklas patyrė 
daugybę pokyčių. Nuolatinio technologinio atsinaujinimo, 
nepriekaištingo kokybės ir meilės medienai dėka, “Pinotex” 
tapo žinomiausia medžio apsaugos priemone.

“Pinotex” - ypatingas poži ris  med

Iki pra jusio amžiaus šeštojo dešimtme io pabaigos 
dauguma medžio gamini  buvo tradiciškai dengiami 
deguto alyvos pagrindu pagamintomis priemon mis. 
Šios priemon s tur jo nemažai tr kum  - medis šer-
petojo, jis nebuvo pakankamai apsaugotas nuo išorinio 
poveikio, apsauga buvo labai trumpalaik .

Populiar jant statybai iš medžio atsirado b tinu-
mas sukurti geros kokyb s, ilgalaikes,  dekoratyvi-
ni  savybi  turin ias medžio apsaugos priemones. 
1957 metais gamykloje “Sadolin&Holmbland” Da-
nijoje buvo prad ti tyrimai, 1959 metais juos vaini-
kavo pirmosios pasaulyje šiuolaikin s medžio ap-
saugos priemon s “Pinotex” suk rimas.

Vos pasirod s Danijos rinkoje, produktas peln
didžiul  pripažinim , o nepra jus n  dešim iai met
“Pinotex” gaminiais jau buvo prekiaujama daugely-
je pasaulio šali . 1984 metais, k rus bendr mon
Estijoje, “Pinotex” pirm  kart  pasirod  buvusios 
Soviet  S jungos rinkoje, taip pat ir Lietuvoje. Dabar 
“Pinotex” galima sigyti 97 pasaulio šalyse.

Šiais metais “Pinotex” 
sukanka 50 met

Ženklas priklauso didžiau-
siam pasaulyje chemijos pramo-
n s koncernui - “AkzoNobel”. 
D l spartaus ir s kmingo vysty-
mosi ir nuolatinio technologij
atnaujinimo šiandien “Pinotex” 
pavadinimas yra tap s bendriniu 
žodžiu medžio apsaugos priemo-
n ms apib dinti.

Produktai

Siekdama, kad “Pinotex” priemo-
nes b t  paprasta ir suprantama 
naudoti kiekvienam žmogui, kom-
panija išlaiko nedidel  “Pinotex” pro-
dukt  asortiment , o pagrindinis 
d mesys yra skiriamas j  kokybei, 
funkcionalumui ir nuolatiniam tech-
nologij  atnaujinimui. Šiandien “Pi-
notex” produktai užtikrina medžio 
gamini  ilgalaik  apsaug  nuo išor s
poveikio. Tinkamai pagal gamintojo 
rekomendacijas naudojami produk-
tai, ilgus metus apsaugo medien .

Kas keleri metai rinkai pristatomi 
atnaujinti “Pinotex” medžio apsau-
gos produktai. Pasitelkus ilgalaik
patirt  ir pažangiausias technologi-
jas, vartotojams pasi lyti naujos kar-

tos “Pinotex” biocidiniai produktai, 
puikiai apsaugantys ne tik nuo 
atmosfer os poveikio, bet ir nuo tri-
j  didžiausi  medienos “prieš ” - 
puvinio, m lynavimo ir pel sio.

Mediena nepigi medžiaga, o jos 
ištekliai riboti, tod l “Pinotex” ga-
mintojai skatina vartotoj  medžio 
apsaug  ži r ti atsakingai. Kviesda-
ma apsaugoti ir išsaugoti medžius 
“Pinotex” kompanija ragina varto-
tojus b ti d mesingais renkantis 
rinkoje esan ia s medžio apsaugos 
priemones - jos turi ne tik suteikti 
gaminiui spalv , bet ir tur ti visas 
kokybiškai apsaugai b tinas savy-
bes. Tinkamai pasirinkti produktai 
leidžia ne tik ilgam pamiršti medžio 
gamini  prieži ros r pes ius, bet ir 
prisid ti prie mišk  išsaugojimo.

Dr sios reklamos kampanijos

2007 metais “Pinotex”, pri-
sta iusi naujos sud ties me-
džio apsaugos produkt  lini-
j  ir visiškai pasitik dama
savo produkcija, vairiuose 
Lietuvos miestuose reklamos 
stenduose iškabino medines 
lentas, apsaugotas “Pinotex” 
produktais. Ši reklamos 
kampanija vis dar t siasi, o 
2007-aisiais iškabintos lentos 
ir dabar atrodo kaip naujos.

Socialin s akcijos

“Pinotex” š kiu “Apsaugok ir išsaugok med ” vadovaujasi ne tik kur-
dama savo produktus. Medži  ir mišk  atsodinimas ir išsaugojimas - 
strategin  “Pinotex” vykdomos socialin s politikos kryptis.

“Pinotex” - atspalvi
k r jas

“Pinotex” pirmasis rinkoje 
suk r  medžio apsaugos prie-
moni  spalvas. Prad tas gamin-
ti “Pinotex” buvo keturi  nat -
rali  atspalvi  - pušies, raudon-
medžio, tikmedžio ir juodme-
džio. Tuo metu tai buvo unika-
lus pasi lymas rinkoje. Po ku-
rio laiko, atspalviams išgauti 
prad jus naudoti tonin  past ,
buvo sukurti kiti atspalviai. 
Šios naujov s labai prisid jo 
prie “Pinotex” reklamos ir 
spartaus produkt  populiarumo 
augimo. V liau “Pinotex” su-
kurt  spalv  gam m  naudo-
ti ir kiti gamintojai.

Pirmoji “Pinotex” 
reklama

Suk rus “Pinotex” at-
sirado b tinyb  informuo-
ti klientus apie produkt
ir išskirtines jo savybes. 
Optimaliu ir kokybišku in-
formacijos paskleidimo 
b du tapo spalv  pale i
suk rimas. Visos pirmo-
sios “Pinotex” spalv  pa-
let s buvo gaminamos iš 
abiej  pusi  nudažant me-
džio gabal lius, kurie 
vientis  palet  buvo suve-
riami rankomis. Laikui 
b gant “Pinotex” išrast
nudažyt  medžio gabal -
li  spalv  palet s id j
m  naudoti ir kiti gamin-

tojai. Šiandien “Pinotex” 
spalv  pale i  pagamina-
ma t kstan iai per dien ,
bet j  dizainas liko toks 
pat kaip ir j  pirmtaki .

“Pinotex” pavadinimo 
kilm

Renkantis prek s ženklo pa-
vadinim  buvo panaudotas dvie-
j  žodži  - “pine” (pušis) ir 
“tex” (apsauga) junginys. Pava-
dinimas pasirod  toks pat atspa-
rus laikui kaip ir medžio apsau-
gos priemon , kuriai jis buvo 
sugalvotas.

Alyvos Vo-
kie i  gatv -
je. 2009- j  pa-
vasar  “Pino-
tex” atstovyb
Lietuvoje mi-
n dama 50 me-
t  “Pinotex” 
sukakt  vilnie-
iams dovanojo 

alyv  al j  Vo-
kie i  gatv je 
pasodindama 
pusšimt  alyv .

Kurši  nerijos miško atsodi-
nimas. Šiemet “Pinotex” Lietu-
voje vykdo akcij , kurios metu už 
kiekvien  parduot  10 litr  talpos 
“Pinotex” ind  gaisro nuniokota-
me Kurši  nerijos nacionaliniame 
parke bus pasodintas vienas me-
dis. Planuojama, kad 2010 met
pavasar  “Pinotex” l šomis bus at-

sodinta apie 5 hektarai miško.
Apie galimyb  prisid ti prie 

Kurši  nerijos miško atsodinimo 
prekybos tinkluose pirk jus infor-
muoja prie “Pinotex” pakuo i  pa-
statyti eglai i  sodinukai.  medeli
vazonus smeigtos akcijos lentel s
su pavadinimu “Pinotex” 10 litr
perki - med  miškui dovanoji”.



Irane vyrai nepardavinės 
moterų apatinio trikotažo

Irano policija persp jo šalies 
parduotuvi  savininkus parduotu-
v se nelaikyti moterišk  mane-
keni  be hidžab  arba su aptemp-
tais drabužiais, praneš  BBC.

Taip pat negalima vitrinose 
laikyti kaklaraiš i  arba kaklas-
kari . Be to, vyrams draudžiama 
pardavin ti moterišk  apatin  tri-
kotaž . Šiais veiksmais Irano val-
džia siekia pažaboti Vakar tak
ir sugriežtinti šalyje ilgus metus 
vyravusias aprangos taisykles.

Už “neislamišk ” elges  pra-
d ta bausti nuo 2005 met , kuo-
met Mahmudas Ahmadinedžadas 
(Mahmoud Ahmadinejad) pirm
kart  buvo išrinktas prezidentu. 
“Naudoti parduotuv se netinka-
mus manekenus, kurie išryškina 
k no iškilimus ir kuri  galvos n -
ra pridengtos hidžabais, yra drau-
džiama “, - teigiama policijos pa-
reiškime. Iranie iai, kurie nusi-
žengia šioms taisykl ms, pirm
kart  yra sp jami, ta iau pakar-
totinai nusižengus taisykl ms 
gresia teismas.

Naujoji pusryčių 
koncepcija

Visiems gerai žinomas priežo-
dis - “Pusry ius suvalgyk pats, 
pietumis pasidalyk su draugu, va-
karien  atiduok priešui”. Pasiro-
do, galima pamiršti bent jau t  da-
l , kur kalbama apie pusry ius.
Tradicij  sugriauti pasireng  Kini-
jos specialistai iš Pekino universi-
teto Endokrinologijos valdybos.

Jie ragina per pusry ius atsi-
sakyti tradicini  patiekal  - kiau-
šini , jogurt , kumpio, skrudin-
tos duonos, antraip tariant, viso 
to, kas paprastai valgoma per 
pusry ius. Kinijos specialistai iš-
k l  nauj  koncepcij , si lydami
pusry ius, kurie b t  sot s ir 
naudingi organizmui.

Pagal nauj j  teorij  žmogui 
rytais tereikia “išgerti tris puode-
lius”. Pirmajame puodelyje tur t
b ti alijošiaus sul i , antrajame 
- kokteilis iš proteinini  milteli
kartu su soj  pienu ir vairiais vai-
siais, tarkim, kin  datul mis, ba-
nanais ir pan. Na, o tre iajame - 
žalioji arba juodoji arbata. Šie pro-
duktai apr pina organizm  pakan-
kamu reikaling  mikroelement
ir energijos kiekiu, suteikia sotu-
mo jausm . Toks maistas yra ma-
žai kaloringas, jame labai mažai 
riebal  ir labai nedidelis choles-
terolio kiekis. Alijošiaus sultys 
yra labai naudingos virškinimui, 
jos padeda organizmui atsikratyti 
kenksming  medžiag , kuri  su-
sikaupia per nakt . Kokteilis su-
teikia žmogui energijos ir maitina 
jo organizm . O arbata skatina 
medžiag  apykait .

Archeologas m g jas Anglijoje 
aptiko iki šiol didžiausi  anglosaks
laik  aukso lob . Radinys šiuo me-
tu saugomas Birmingemo muzieju-
je ir Meno galerijoje. Dalis lobio 
nuo penktadienio  eksponuojama.

Bedarbis Teris Herbertas (Terry 
Herbert) auks  metalo detektoriumi 
rado kaimyno kininko laukuose 
Stafordšyro grafyst je. Manoma, 
kad tai yra lobis iš VII amžiaus, jis 
vertinamas milijonais.

Vyro radiniai oficialiai dekla-
ruoti kaip lobis. Tai reiškia, kad j

gali sigyti muziejai.
Rast  lob  sudaro 5 kg aukso ir 1,3 

kg sidabro. Archeologai sp lioja d l jo 
kilm s. “Tokio masto turtai ko gero 
priklaus  karaliui”, - sak  Rodžeris 
Blendas (Roger Bland) iš Brit  mu-
ziejaus. Gali b ti, kad auksas pavojin-
gu laikme iu buvo pasl ptas, tikintis 
v liau j  iškasti. Ekspert  teigimu, lo-
bis vertinamas septyniaženkle suma.

T.Herbertas rado lob  liep  neto-
li savo nam . Po penki  dien  kasi-
n jim  jis apie savo radin  informavo 
archeologus. Metalo detektori  vy-

ras prieš 18 met  už kelis svarus 
sigijo sendaik i  turguje. Kol bus 

nustatyta tiksli lobio vert , dar praeis 

kuris laikas. J  pardavus, pinigai ati-
teks T.Herbertui ir kininkui, kurio 
laukuose gul jo užkastas auksas.
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Bedarbis Anglijoje aptiko aukso lobį Šį 5 kg aukso lobį rado 
bedarbis iš Anglijos

EPA-Eltos nuotr.
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Prognoz∂ savaitei
2009 10 01-07

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Darbo savait∂s pabaigoje
venkite neapgalvot¨ sprendim¨, su-
silaikykite nuo svaigal¨. Savaitgalio
pilnatis gali neigiamai atsiliepti san-
tykiams su partneriu - bΔkite nuo-
laidesni. Antradien^, treçiadien^ ne-
ißlaidaukite.

JAUTIS. Darbo savait∂s pabaiga gali
padovanoti maloni¨ susitikim¨, nauj¨
paΩinçi¨, netik∂t¨ galimybi¨. Savait-
galio pilnatis gali ^Ωiebti naujå ugn^ ^
seniai rusenançiå nesantaikå. Antra-
dienis, treçiadienis tinkami aktyviai
veiklai, ryΩtingiems veiksmams.

DVYNIAI. Darbo savait∂s pabaigoje
bΔkite diplomatißkesni, venkite
svaigal¨. Savaitgalis bei pirmadie-
nis tinkami pramogauti, bΔti vießu-
moje, siekti populiarumo. Antradie-
n^, treçiadien^ venkite ginç¨, intrig¨
bei apkalb¨.

VÎÛYS. Darbo savait∂s pabaiga tin-
kama neplanuotoms kelion∂ms,
naujoms paΩintims. Savaitgalio pil-
natis gali sujaukti tiek ßeimyninius,
tiek tarnybinius reikalus - bΔkite di-
plomatißkesni. Antradienis, treçia-
dienis tinkami reklamai, susitikti su
draugais, kolegomis.

LIÔTAS. Darbo savait∂s pabaigoje
nerizikuokite pinigais, venkite svai-
gal¨. Savaitgalis bei pirmadienis tin-
kami keliauti, siekti Ωini¨, bendrauti.
Antradien^, treçiadien^ viså d∂mes^
skirkite praktißkiems darbams.

MERGELÎ. Darbo savait∂s pabaigo-
je venkite konflikt¨ su partneriu, ne-
spr´skite juridini¨ problem¨, nevar-
tokite alkoholio. Savaitgalio pilnatis
nepalanki rizikuoti pinigais. Antra-
dienis, treçiadienis tinkami keliauti,
siekti Ωini¨, bendrauti.

SVARSTYKLÎS. Darbo savait∂s pa-
baigoje tausokite sveikatå, venkite
svaigal¨. Savaitgalio pilnatis nepa-
lanki aißkintis santykius su partne-
riu, venkite reikal¨ su teis∂sauga.
Antradien^, treçiadien^ nerizikuokite
pinigais.

SKORPIONAS. Darbo savait∂s pa-
baiga gali padovanoti nauj¨ maloni¨
paΩinçi¨, gali kilti netik∂t¨ ger¨ su-
manym¨. Savaitgalio pilnatis ragina
daugiau d∂mesio skirti sveikatai.
Antradien^, treçiadien^ netinka tvar-
kyti juridini¨ reikal¨.

ÍAULYS. Darbo savait∂s pabaigoje
daugiau d∂mesio skirkite ßeimai,
venkite svaigal¨. Savaitgalio pilnatis
sukels daug emocij¨, gali uΩvaldyti
prießtaringi jausmai, padid∂ti nervi-
n∂ ^tampa. Antradien^, treçiadien^
daugiau d∂mesio skirkite sveikatai.

OÛIARAGIS. Darbo savait∂s 
pabaigoje tinka netik∂tai ißvykti,
neplanuotai susitikti su draugais,
gimin∂mis. Savaitgal^ daugiau 
d∂mesio skirkite ßeimai, nam¨
Δkiui. Antradienis, treçiadienis
tinkami meilei, kΔrybai, bendrauti
su vaikais.

VANDENIS. Darbo savait∂s pabai-
goje neißlaidaukite, venkite svaiga-
l¨. Savaitgalio pilnatis gali sukelti
daugiau nerimo d∂l mokslo, doku-
ment¨, gimini¨. Antradien^, treçia-
dien^ skirkite ßeimai.

ÛUVYS. Darbo savait∂s pabaigoje
venkite svaigal¨. Savaitgalio pilna-
tis nepalanki finansiniams reika-
lams - bΔkite praktißkesni, neißlai-
daukite. Antradienis, treçiadienis
tinkami mokslams, keliauti, ben-
drauti. 

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

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki spalio 6 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390. 
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂tojas - Viktoras Kaçanauskas iß Kauno. 
Jam bus ^teiktas Druskinink¨ vandens parko dovan¨ kuponas. 

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

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Jasonas. KopΔstai. Îriukai. Sestina. Klampuma. Itin. “Nikon”. 

JK. As∂kas. K∂sinasi. Ajas. Vasara. Uma. KET. Atlasas
Horizontaliai: Ôkininkavimas. Juos∂s. Remarka. SAS. StΔmis. Ostija. Utopin∂. 

Nar. Netiki. Ut. Krasauskas. Anemija. Skiria. Anksti. Ûastas
PaΩym∂tuose langeliuose: VARIKLIS.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV)  - 2-8 d.
10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45.
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 2-8 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 2-8 d.
11.15, 13.45, 16, 18.30, 20.30 (11.15,
13.45 val. seansai vyks 3, 4 d.).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 1 d. 11.30, 14, 15, 16,
17.30, 20. 2-8 d. 10.30, 12.45, 14.45,
16.45, 18.45 (10.30, 12.45 val. seansai
vyks 3, 4 d.).
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 1 d. 10.30, 13.30, 16.15, 19,
21.45. 2-8 d. 13.30, 16.15, 19, 21.40
(13.30 val. seansas vyks 3, 4 d.).
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 1 d. 16.30, 18.45, 21.30. 2-8 d. 13,
15.15, 17.30, 20 (13 val. seansas vyks 
3, 4 d.).
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 1 d. 15.45, 18.15, 20.45. 2-8 d. 15,
17.45, 20.15.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 1 d. 18, 21.15. 2-8 d.
12.15, 18 (12.15 val. seansas vyks 3, 4 d.).
“13 rajonas - Ultimatumas” (veiksmo f.,
PrancΔzija) - 1 d. 16.45, 19, 22. 2-8 d.
15.30, 21.20.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 1 d. 15.30, 18.30, 21. 
2-8 d. 21.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 1 d. 17.45. 3, 4 d. 11.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 1 d. 15.15,
20.15. 3, 4 d. 12.30.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 2-8 d.
11.15, 13.10, 15, 17, 19.15, 21.15.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 2-8 d.
11.30, 13.45, 16.10, 18.30, 21.
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 2-8 d. 12.15, 15.30, 18.45, 21.30.
Vokieçi¨ kino savait∂
“Ef∂ Bryst” - 2 d. 18.30
“Íturmas” - 3, 5 d. 18.30

“Ûiema prieß metus” - 4 d. 18.30
“Íalin rankas nuo Misisip∂s” - 6 d. 15.
“Jerichovas” - 6 d. 18.30
“Absurdistanas” - 7 d. 18.30
“Ekrano karßtin∂” - 8 d. 18.30
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 1 d. 14.30, 16.40, 19.10, 21.30. 2-8 d.
12, 14.15, 16.30, 19, 21.45
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 1 d. 12, 15.10, 18.45, 21.45. 2-
8 d. 12.15, 15, 18, 21.15 (12.15 val. sean-
sas vyks 3, 4 d.).
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 1 d. 12.45, 15.30, 18.30, 21.15. 2-8
d. 13.15, 16, 18.50, 21.45 (13.15 val. se-
ansas vyks 3, 4 d.; 8 d. 18.50 val. seansas
nevyks).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 1 d. 14, 17, 21. 2-8 d.
11, 14, 17, 20.15.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 1 d. 11.20, 13.20, 15.30. 
2-8 d. 13, 15.15 (13 val. seansas vyks 
4 d.).
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 1 d. 14.50.
2-8 d. 11.45, 14.45 (11.45 val. seansas
vyks 3, 4 d.).
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 1 d. 18.10, 20.15. 2-8 d.
19.30, 22.
“Rikis” (drama, PrancΔzija, Italija) - 1 d.
17.30, 19.40. 2-8 d. 17.30.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 1 d. 22. 2-8 d. 21.30.
“13 rajonas - Ultimatumas” (veiksmo f.,
PrancΔzija) - 1 d. 16, 19, 21.30. 2-8 d.
12.45, 18.20 (12.45 val. seansas vyks 
3, 4 d.).
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 1 d. 17.30, 20.45. 
2-8 d. 15, 20.30 (6 d. 15 val. seansas 
nevyks).
“Duburys” (drama, Lietuva) - 1 d. 18. 
2-8 d. 12, 18 (12 val. seansas vyks 3, 4 d.).
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 1 d. 15.30, 21.15. 2-8 d.
15.30, 21.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 1 d. 12.20.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Vilniaus kino ßortai’09”, 
trumpametraΩiai f., 2009
“Atidarymo programa: 3, 2, 1” - 1 d. 19.
“MaΩasis b∂glys” (drama, JAV, kino klasi-
kos ciklas ‘52) - 1 d. 21.
“Atrandant pasaul^ I” - 2 d. 15.
“Gyvenimo pus∂je” - 2 d. 16.40.
“3 Ωingsniai nuo Europos I” - 2 d. 18.30.
“Dråsus Ωingsnis” - 2 d. 20.
“Lietuvißkasis peizaΩas I” - 2 d. 22.30.
“Gyvenimo d∂lion∂” - 3 d. 14.
“Atrandant pasaul^ II” - 3 d. 16.10
“Eklektika” - 3 d. 17.40.
“Jausm¨ ryßulys” - 3 d. 19.30.
“Lenkijos festivalio KAN m∂g∂jißk¨ 
ir nepriklausom¨ film¨ programa” - 3 d.
21.30.
“Judesio iliuzija” - 4 d. 14.
“3 Ωingsniai nuo Europos II” - 4 d. 15.20.
“Lietuvißkasis peizaΩas II” - 4 d. 17.20.
“Mano paslapties g∂l∂” (drama, PrancΔ-
zija, Ispanija) - 4 d. 19.

OZO KINO SALÎ
“Virv∂” (kriminalinis mistinis trileris, JAV)
- 1 d. 18.
“Atostogos Romoje” (romantin∂ komedi-
ja, JAV) - 2 d. 18.
“Saul∂tojo sl∂nio serenada” (muzikin∂
komedija, JAV) - 3 d. 16.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 11,
13.30, 16, 18.30, 21 (23.30 val. seansas
vyks 2, 3 d.).
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 2-8 d. 11.30, 14, 16.15, 19, 21.30
(11.30, 14 val. seansai vyks 3, 4 d.; 23.45
val. seansas vyks 2, 3 d.).
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 2-8 d.
10.45, 12.45, 14.45, 17, 19.15, 21.15
(10.45, 12.45 val. seansai vyks 3, 4 d.; 
23 val. seansas vyks 2, 3 d.).
“Julie ir Julia” (drama, JAV) - 2, 3 d.
23.15.
“Kasandros prakeiksmas” (drama, JAV,
Jungtin∂ Karalyst∂, kitokio kino klubas) - 
6 d. 17.55.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 1 d. 16.45, 19.20, 22. 2-8 d.
12.15, 15, 18, 20.45 (12.15 val. seansas
vyks 3, 4 d.).

“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 1 d. 11.30, 14.10, 16.30, 19, 21.30.
2-8 d. 12, 14.30, 17.30, 20.30 (12, 14.30
val. seansai vyks 3, 4 d.; 6 d. 17.30 val.
seansas nevyks).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 1 d. 10.15, 13, 15.45. 2-
8 d. 10.15, 13, 15.45, 18.45.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietuviß-
kai, JAV) - 1 d. 16, 18, 20.15. 2-8 d. 13.15,
17.45 (13.15 val. seansas vyks 3, 4 d.).
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 1 d. 18.45, 21.45. 2-8 d.
21.45 (23.59 val. seansas vyks 2, 3 d.).
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dubliuo-
tas lietuvißkai, JAV) - 1 d. 15. 2-8 d. 10.30,
15.30 (10.30 val. seansas vyks 3, 4 d.).
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 1 d. 18.15, 20.45. 2-8 d. 19.45, 22.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 1 d. 21.15.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 1 d. 17.45.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 1 d. 21.
“13 rajonas - Ultimatumas” (veiksmo f.,
PrancΔzija) - 1 d. 16.15, 18.30.

CINAMON
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 2-8 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20,
22.15.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 1 d. 22.
2-8 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 1 d. 12, 14.30, 17.15, 19.45,
22.15. 2-8 d. 17, 19.30, 22.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 1 d. 10.45, 12.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45. 2-8 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45, 20.45.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 1 d. 11.15, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30.
2-8 d. 12, 14, 19.15, 21.30.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 1 d. 15.15, 18.30, 21.30.
2-8 d. 16.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 1 d. 11.30,
13.45, 16, 18.15. 2-8 d. 12.15, 14.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 1 d. 11.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) - 
1 d. 13, 20.30.

KLAIPÎDA

CINAMON
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV)- 2-8 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20,
22.15.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 1 d. 
22. 2-8 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30, 
19.45, 22.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 1 d. 11.45, 14.15, 17, 19.30, 22.
2-8 d. 14, 16.30, 19.15, 21.45.
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 1 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20,
22.15. 2-8 d. 11.45, 16, 18.30, 21.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 1 d. 10.45, 12.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45. 2-8 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45, 20.45.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 1 d. 15.15, 17.15, 19.15. 2-8 d. 12.30,
17, 19, 21.15.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 1 d. 13.30, 16, 18.30, 21.
2-8 d. 14.30.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 1 d. 12, 14.15,
16.30, 19. 2-8 d. 11.30, 13.45.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 1 d. 11.30.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV) - 1 d. 21.25.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 1 d. 12.15.

ÍIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 2-8 d.
10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 21.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 2-8 d. 14.30, 20.45
(14.30 val. seansas vyks 3, 4 d.).
“Maiklas DΩeksonas. Pabaiga” (doku-
mentinis muzikinis f., JAV) - 6, 8 d. 10.15,
13, 15.30, 18.15, 20.45.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 1 d. 10.15, 13, 15.45. 2-
8 d. 10.15, 12.45, 16, 18.45.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 1 d. 11.15, 14, 16.45, 18.45.
2-8 d. 11.15, 13.30, 18.30 (11.15, 13.30
val. seansai vyks 3, 4 d.; 8 d. 18.30 val.
seansas nevyks).
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“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 1 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19,
21.45. 2-8 d. 12, 14.45, 17.20, 20.15
(14.45 val. seansas vyks 3, 4 d.).
“Duburys” (drama, Lietuva) - 1 d. 15, 18,
21. 2-8 d. 15.30, 20.30 (8 d. 20.30 val. se-
ansas nevyks).
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 1 d. 17, 19.15, 21.30. 2-8 d. 12.20, 18
(12.20 val. seansas vyks 3, 4 d.).
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo trile-
ris, JAV, 3D) - 1 d. 18.30, 21.15. 2-8 d.
21.30.
“Èsileisk mane” (romantin∂ siaubo drama,
Ívedija) - 1 d. 20.45.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal∂

“G bΔrys” (animacinis f, dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 1 d. 10.30, 14.10, 16. 
2-8 d. 11, 14.30, 16.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 1 d. 12.20. 
2-8 d. 12.45.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo trile-
ris, JAV, 3D) - 1 d. 19.30, 21.15. 2-8 d.
18, 19.45.
“Kruvinoji Valentino naktis” (siaubo trile-
ris, JAV, 3D) - 2-8 d. 21.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 1 d. 17.45.

I sal∂
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 1 d. 11, 13.35,
16.10, 18.45. 2-8 d. 11, 13.15, 15.30.
“Keista BendΩamino Batono istorija”
(fantastin∂ drama, JAV) - 2-8 d. 17.45,
20.45.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 1 d. 21.25.

LAIKAS
“Ant bangos” (animacin∂ komedija, dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 3, 4 d. 11.
“ArtΔras ir minimukai” (animacinis f., 
dubliuotas lietuvißkai, PrancΔzija) - 
3, 4 d. 13.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) - 
1 d. 15, 17, 19, 21. 2-8 d. 15, 21.
“Lornos tyl∂jimas” (drama, Belgija, 
Italija, PrancΔzija, Vokietija) - 2-8 d. 17, 19.

FORUM CINEMAS BABILONAS
“13 rajonas - Ultimatumas” (veiksmo f.,
PrancΔzija) - 2-8 d. 19.30, 21.45.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 2-8 d. 15, 18.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 1 d. 16.40. 2-8 d. 10.30,
12.45, 15.15, 17.30 (10.30, 12.45 val. se-
ansai vyks 3, 4 d.).
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 1 d. 16.20, 19, 21.45. 2-8 d.
15.45, 18.30, 21.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dubliuo-
tas lietuvißkai, JAV) - 1 d. 15.15. 3, 4 d. 11,
13.20.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f., JAV,
Vokietija) - 1 d. 17.30, 20.45. 2-8 d. 11.30,
21 (11.30 val. seansas vyks 3, 4 d.).
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 1 d. 18.45.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo trile-
ris, JAV) - 1 d. 21.15.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
1 d. 18.30 val. - Ch.V.Gluko “Orf∂jas ir Eu-
ridik∂”. 2 d. opera ital¨ k. Dir. M.Staßkus.
2 d. 18.30 val. - “Raudonoji Ûizel”. 2 v.
baletas pagal P.Çaikovskio, G.Bizet,
A.Adamo ir A.Ínitk∂s muz. 
Dir. R.Íervenikas.
3 d. 18.30 val. - Operos solisto Edgaro
Montvido kΔrybin∂s veiklos 10-meçiui.
DΩ.Doniceçio “Meil∂s eliksyras”. 2 v. ope-
ra ital¨ k. Dir. M.Pitr∂nas.
4 d. 12 val. - L.Vilkonçiaus “Piteris 
Penas”. 2 v. baletas vaikams 
(su fonograma).
7 d. 18.30 val. - R.Íçedrino “Ana Kareni-
na”. 2 v. baletas. Dir. A.Íulçys.
8 d. 18.30 val. - V.A.Mocarto “Don Ûua-
nas”. 2 v. opera ital¨ k. Dir. M.Staßkus.

Nacionalinis dramos teatras
DidΩioji sal∂

1 d. 18 val. - Moliero “Íykßtuolis”. 
ReΩ. I.Buçien∂.
2 d. 18 val. - J.Dautarto “Paskendusi va-
sara” (Mariaus Katilißkio kΔrini¨ moty-
vais). ReΩ. J.Dautartas.
3 d. 18 val. - R.V.Fasbinderio “Juodoji
naßl∂” (Laisv∂s kaina). ReΩ. Y.Ross (JAV).
4 d. 12 val. - J.Dautarto “Pelen∂”. ReΩ.
J.Dautartas.
4 d. 18 val. - T.Dorsto, U.Ehler “Aß, Fojer-
bachas”. ReΩ. V.Masalskis.
8 d. 18 val. - R.Cooney “Meil∂ pagal grafi-
kå”. ReΩ. A.Veçerskis.

MaΩoji sal∂
3 d. 16 val. - F.Dostojevskio “Nuolankioji”.
ReΩ. V.Masalskis.
4 d. 16 val. - “Poet∂” (monospektaklis Sa-
lom∂jos N∂ries poezijos ir dienoraßçi¨
motyvais). ReΩ. R.Garuolyt∂.
6 d. 18 val. - R.Granausko “Duburys”.
ReΩ. S.Raçkys. Dalis vaidinamo teksto -
rus¨ kalba.

Vilniaus maΩasis teatras
8 d. 19 val. - A.Çechovo “Ûuv∂dra”. 
ReΩ. R.Tuminas.

Valstybinis jaunimo teatras
DidΩioji sal∂

1 d. 18 val. - P.VaiçiΔno “Patriotai”. 
ReΩ. J.Vaitkus.
3 d. 18 val. - I.Menchelio “Kapini¨ klu-
bas”. ReΩ. A.Lat∂nas.
4 d. 18 val. - P.E.Landi “Strip Man Show -
viskas apie vyrus”. ReΩ. P.E.Landi.
7 d. 18 val. - A.Çechovo “D∂d∂ Vania”.
ReΩ. A.Lat∂nas.

Sal∂ 99
3 d. 12 val. - Premjera! J.Kelero, 
A.Jalianiausko “Paika pelyt∂”. 
ReΩ. A.Jalianiauskas.
4 d. 12 val. - J.Erlicko “Bilietas iß Dan-
gaus”. ReΩ. D.Jokubauskait∂.

Rus¨ dramos teatras
1, 2 d. 19 val. - Klaip∂dos valstybinio mu-
zikinio teatro gastrol∂s “Orf∂jas”. 
ReΩ. J.Vaitkus

3 d. 18 val. - G.Nagorno “Life-Life”. 
ReΩ. J.Popovas.
4 d. 12 val. - J.Íçiuckio “Raudonkepurai-
t∂”. ReΩ. J.Íçiuckis.
4 d. 18 val. - MaΩojoje sal∂je. V.Klimo
“Kabaretas “Buchenvaldas”. 
ReΩ. D.Turçaninovas.
7 d. 19 val. - “Formaliojo teatro” (Sankt
Peterburgas) gastrol∂s “Tarp ßuns ir vil-
ko”. ReΩ. A.Moguçijus.

Vilniaus teatras “L∂l∂”
DidΩioji sal∂

3, 4 d. 12 val. - “Mer∂ Popins”. 
ReΩ. A.Ûukauskas, dail. N.Kerßulyt∂,
komp. A.Jasenka.

MaΩoji sal∂
3 d. 14 val. - “Pelen∂”. Pjes∂s autor∂ ir
reΩ. N.IndriΔnait∂, dail. R.DrieΩis, komp.
L.Rimßa.
4 d. 14 val. - “Coliuk∂”. Pjes∂s autor∂
N.IndriΔnait∂, reΩ. ir dail. R.DrieΩis, komp.
F.Lat∂nas.

Men¨ spaustuv∂
Festivalis “Sirenos”
8 d. 19 val. Juodojoje sal∂je - Íokis “In-
terjerai”. Choreog. K.Vanekas. Íokio teat-
ras “Aura” “Processus”. Choreog. A.Nagi-
neviçiΔt∂ .
8 d. 21 val. Kißenin∂je sal∂je - Mono ope-
ra “Izadora”. Spektaklio kΔr∂jai J.Saka-
lauskas, D.Gintalas, A.Jankeviçius 
8 d. 22.30 val. Juodojoje sal∂je - “Pa-
smaugta ir nußautas”. Spektaklio kΔr∂jai
A.Petrulien∂, T.Dobrovolskis 

OKT/Vilniaus miesto 
teatras

8 d. 19 val. Teatro arenoje (Olimpieçi¨
g.3) - V.Íekspyro “Hamletas”. ReΩ. O.Kor-
ßunovas.

Teatro klubas
7 d. 19 val. “St.Michel” (Algirdo g.24) -
I.Pukelyt∂s “Meil∂ ParyΩiuje”.

KAUNAS

Kauno dramos 
teatras

3 d. 18 val. Ilgojoje sal∂je - R.V.Fasbinde-
rio “Karçios Petros fon Kant aßaros”. ReΩ.
R.Ramanauskas.
3, 4 d. 19 val. MaΩojoje scenoje - E.E.Ími-
to “SmulkΔs vedybiniai nusikaltimai”. 
ReΩ. R.Banionis.
4 d. 15 val. Tavernos sal∂je - I.Hagerup
“Stiklin∂ arbatos su citrina”. 
ReΩ. D.Juronyt∂.

Kauno valstybinis 
muzikinis teatras

1 d. 18 val. - J.Ítrauso “Íikßnosparnis”. 
3 v. operet∂. Dir. J.Geniußas.
2 d. 18 val. - K.Porterio “Buçiuok mane,
Keit”. 2 d. miuziklas. Dir. J.Geniußas.
3 d. 18 val. - F.Leharo “Linksmoji naßl∂”.
3 v. operet∂. Dir. J.Geniußas.
4 d. 12 val. - V.A.Mocarto “MaΩoji burt¨
fleita”. 2 d. muzikin∂ pasaka vaikams. Dir.
V.Visockis.
4 d. 18 val. - spektaklis rodomas paskutin^
kartå. Skiriamas legendinio Lietuvos

B.A.Kuçingio 110-osioms gimimo meti-
n∂ms. Í.Guno “Margarita”. 3 d. opera.
Dir. J.Geniußas.

Kauno kamerinis teatras
1 d. 20.30 val. - Sveçiuose 19-asis tarp-
tautinis modernaus ßokio festivalis. Jude-
sio drama “Belaukiant dviej¨”. Teatras
“Dramo” (Venesuela). Choreografija 
M.Issa.
2 d. 18 val. - L.S.Cunninghamo “Mergva-
karis”. ReΩ. A.Rubinovas.
3 d. 21 val. - Sveçiuose 19-asis tarptauti-
nis modernaus ßokio festivalis. “Kosmo-
sas”. Choreografija V.Kapron. Liublino ßo-
kio teatras & kilku.com (Lenkija).
4 d. 18 val. - K.Kostenko “Hitleris ir Hitle-
ris”. ReΩ. S.Rubinovas.
8 d. 18 val. - F.Rabl∂ “Gargantiua ir Pan-
tagriuelis”. ReΩ. S.Rubinovas.

Kauno maΩasis 
teatras

3 d. 18 val. - A.Dilyt∂s “Lauros kosmo-
sas”. ReΩ. A.Dilyt∂.
4 d. 18 val. - Nojaus ir grup∂s koncerte -
naujo albumo “Nematomi” pristatymas.
6 d. 19 val. - “Mok∂k - duosiu” - Pagal
G.GugeviçiΔt∂s pjes´ “Labas gyvenimas”.
ReΩ. V.Balsys.
8 d. 19 val. - M.Valiuko “Septyniolika”.
ReΩ. E.Prakuliauskait∂-Milinien∂.

Teatro klubas
1, 8 d. 19 val. “In Tilsit” (Vytauto pr.32) -
I.Pukelyt∂s “Meil∂ ParyΩiuje”.

Koncertai
VILNIUS

Lietuvos nacionalin∂ 
filharmonija

3 d. 19 val. DidΩiojoje sal∂je - Orkestro
muzikos koncertas. Lietuvos kamerinis or-
kestras. Meno vadovas, solistas ir dir.
S.Krylovas (smuikas, Italija).
4 d. 19 val. DidΩiojoje sal∂je - Euroradijo
muzikos savait∂. Koncertas “Hommage a
Vilnius”. Tiesiogin∂ radijo transliacija. Na-
cionalin∂s programos “Vilnius - Europos
kultΔros sostin∂ 2009” dalis. Lietuvos na-
cionalinis simfoninis orkestras. Meno vad.
ir vyr. dir. J.Domarkas. Kamerinis choras
“Aidija”. Meno vad. ir dir. R.GraΩinis. Vil-
niaus miesto savivaldyb∂s choras “Jauna
muzika”. Meno vad. ir dir. V.Augustinas.
Solistai: A.KrikßçiΔnait∂ (sopranas), I.Mi-
siΔra (bosas). Dir. R.Íervenikas. Koncerto
ved∂ja J.Katinait∂.
7 d. 19 val. DidΩiojoje sal∂je - Lietuvos
vardo pamin∂jimo 1000-meçiui Ansamblis
“Musica humana” (kΔrybin∂s veiklos 35-
meçiui). Meno vad. ir dir. A.Vizgirda. Íiau-
li¨ valstybinis kamerinis choras “Polifoni-
ja” (kΔrybin∂s veiklos 35-meçiui). Meno
vad. ir dir. G.Ramanauskas. Solistai:
A.Íirvinskait∂ (sopranas), V.Mikßtait∂
(sopranas), I.Prudnikovait∂ (mecosopra-
nas), M.Zimkus (tenoras), N.Maseviçius
(bosas-baritonas), I.GirdΩiΔnait∂ (I smui-
kas), K.Beinaryt∂ (II smuikas).

Ív.Kotrynos baΩnyçia
1 d. 19 val. - “Viva Vivaldi!” Sezono atida-
rymas. Solistai: S.Venslovait∂ (smuikas),
P.Bingelis (fagotas), Vilniaus savivaldyb∂s
choras “Jauna muzika” (vad. V.Augusti-
nas), Vilniaus miesto savivaldyb∂s
Ív.Kristoforo kamerinis orkestras. Dir.
D.Katkus.
7 d. 19 val. - Grup∂s “Akvarium” koncer-
tas. Nauja programa pavadinimu “Welco-
me to the Club” nepaprastai ßvelni, ßilta
bei nuoßirdi, joje susipina “jazz”+”loun-
ge”+”new age” muzikos stili¨ skambesiai.

Ív.Jon¨ baΩnyçia
5 d. 18 val. - Íiauli¨ berniuk¨ ir jaunuoli¨
choras “Dagil∂lis”. Meno vadovas R.Ado-
maitis. A.KrißçiΔnait∂ (sopranas), L.Jonu-
tyt∂ (mecosopranas). Íiauli¨ kamerinis
orkestras. Meno vadovas B.Traubas. Diri-
gentas prof. S.Sondeckis. Koncerto ved∂ja
muzikolog∂ L.Ligeikait∂.

Ív.Kazimiero baΩnyçia
4 d. 13 val. - Religin∂s muzikos ir susi-
kaupimo valandos. Vargonuoja Balys Vait-
kus. Programoje F.Mendelsono-Bartoldo,
P.Volfrumo romantin∂s sonatos. Skirta
F.Mendelsono 200-osioms gimimo ir
P.Volfrumo 90-osioms mirties metin∂ms
pamin∂ti.

Kongres¨ rΔmai
2 d. 19 val. - Simfoninis koncertas “Akso-
minis violonçel∂s ruduo”. Natalija Gutman
(violonçel∂), Sviatoslav Moroz (smuikas).
Dir. G.Rinkeviçius.
7 d. 19 val. - Gitaristo Francis Goya (Bel-
gija) koncertas.

Stasio VainiΔno namai
7 d. 18 val. - Stasio VainiΔno gimimo
100-meçiui. Bus pristatyti leidiniai, pasiro-
d´ ßiais jubiliejiniais metais. Dalyvaus pro-
fesor∂ B.VainiΔnait∂ (fortepijonas), tarp-
tautinio S.VainiΔno pianist¨ ir kamerini¨
ansambli¨ konkurso koordinatorius ArΔ-
nas Simaßka.

KLAIPÎDA

Koncert¨ sal∂
1 d. 18 val. - Fortepijono stebuklas.

KITI MIESTAI

4 d. 16 val. Trak¨ pilies men∂je - Çiurlio-
nio kvartetas. Kristina Zmailait∂ (sopra-
nas), Edmundas Seilius (tenoras).
8 d. 19 val. Íiauli¨ didΩiojoje “Saul∂s”
koncert¨ sal∂je - Klasikin∂s muzikos vaka-
r¨ ciklas “Dainuoju Lietuvå”. Dalyvauja
K.Glinskait∂ (sopranas), J.VaßkeviçiΔt∂
(mecosopranas), K.Davulis (tenoras),
B.AseviçiΔt∂ (fortepijonas), V.Juodpusis
(muzikologas).

Vakarai
VILNIUS

Mokytoj¨ namai
2, 3 d. Kiemelyje - Sodo krait∂.

Redakcija uΩ repertuaro 
pakeitimus neatsako
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Debeto ir kredito kortel s: koki
pasirinkti?

Atvyk  bank  gal site pasirinkti, kokios 
kortel s jums reikia - debeto ar kredito.

 Debeto kortel  puikiai tiks uždarbiui ar 
kitoms pajamoms gauti, atsiskaityti už kasdienius 

pirkinius bei mok ti vairiausius mokes ius. De-
beto kortel  rekomenduojama rinktis tiems, kurie 
dar neturi jokios kitos SEB banko išduotos debe-
to kortel s. Jeigu jau turite SEB banko debeto 
kortel  ir negalite arba nenorite sigyti kredito 
kortel s, tiesiog rinkit s “SEB Laisvalaikis” de-
beto kortel .

 Kredito kortel  (suteikiamas iki 20 000 
lit  kreditas) jums pravers, kai tik pritr ksite 
pinig  brangesniems pirkiniams, nenumatytoms 
išlaidoms kelion je. Jei pasinaudojote kreditu, 
ta iau j  padengsite iki kito m nesio 15 dienos, 
nemok site joki  pal kan . Jei uždelsite, bankas 
skai iuos 17 procent  metini  pal kan .

Septintojo sezono naujiena - tik bankinės “SEB Laisvalaikio” kortelės
Puikiai nusiteikęs ir didžiulėmis nuolaidomis džiuginantis “Laisvalaikio” klubas nuo 
spalio 10 dienos skelbia naują, jau septintąjį, veiklos sezoną! Svarbiausia naujiena - nuo šiol 
bus platinamos tik bankinės nuolaidų kortelės. Įsigyti naują “SEB Laisvalaikis MasterCard” 
debeto arba kredito kortelę bei atsinaujinti senąją galite visuose SEB banko klientų 
aptarnavimo skyriuose. Naujos kortelės pranašumas - ji galios 2-4 metus, tad nebereikės 
gaišti laiko ją kasmet atnaujinant.

“Laisvalaikio” projektų 
vadovė Jurgita Griciūtė 
kviečia atnaujinti 
iki spalio 10 dienos 
galiojančias korteles

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kod l panaikintos nebankin s
“Laisvalaikio” kortel s?

Priežas i  yra keletas,  ta iau svarbiau-
sia j  - siekis “Laisvalaikio” korteli  savi-
ninkams užtikrinti vienodas galimybes 
naudotis visomis teikiamomis nuolaidomis 
bei privalumais, kuriuos šiandien galima 
pasi lyti.

Kelet  met  buvo išduodamos bankin s
ir klasikin s (nebankin s) “Laisvalaikio” 
kortel s. Ta iau vis daugiau klasikini  kor-
teli  savinink  kei ia jas  bankines, nauji 
klubo nariai taip pat dažniau pasirenka ban-
kines korteles. 2009 metais bankini  korte-
li  savinink  skai ius viršijo klasikini  kor-
teli  savinink  skai i .

Naujoji nuolaid  ir mok jimo kortel
“SEB Laisvalaikis MasterCard” teikia dau-
giau privalum .

Pagrindiniai j :
 Kortel  galioja 4 metus. Nebereik s

kasmet gaišti laiko norint j  atsinaujinti,
 Kaina ta pati (nauja kortel  150 Lt, 

metinis mokestis/atnaujinimas 75 Lt),
 Galioja visos “Laisvalaikio” nuolaidos 

ir privilegijos,
 SEB banko mok jimo kortel  galioja 

Lietuvoje ir visame pasaulyje,
 Galimyb  pasirinkti naudingesn  kor-

tel s tip : debeto arba kredito,
 Lengviau sigyti ar atsinaujinti korte-

l , nes SEB banko skyriai yra daugelyje Lie-
tuvos miest .

Svarbu ir tai, kad bankin s korteli
technologijos užtikrina didesn  asmens duo-
men  ir pinig  saugum , suteikia didesnes 
galimybes vystyti naujas “Laisvalaikio” 
paslaugas.

Kaip sigyti “SEB Laisvalaikio” 
kortel

Nor dami sigyti nauj j  kortel  “SEB 
Laisvalaikis MasterCard” užsukite  centri-
n  BILIETAI.LT kas  (Gedimino pr.9, Vil-
nius) arba  bet kur  SEB banko skyri  viso-
je Lietuvoje. Užpildykite ir pateikite prašy-
m  gauti “SEB Laisvalaikio” kortel . Ji bus 
pagaminta per 3-5 darbo dienas. Už kortel
mok site j  atsiimdami.

Jei užsisakysite kredito kortel , gal site 
atsiskaityti pasinaudodami kreditu. Atvykdami 
užsisakyti kredito kortel s nepamirškite as-
mens dokumento. Jei užsisakysite debeto kor-
tel , atsineškite dokumentams tinkam  spal-
vot  nuotrauk  (4x3 cm).

Jei jau naudojat s SEB banko paslaugo-
mis internetu, kortel  galite užsisakyti ir 
internetu adresu www.seb.lt.

“SEB Laisvalaikio” 
kortel s kaina

Nauja kortel  kainuoja 
150 Lt.

Kortel s atnaujinimas - 
75 Lt.

“SEB Laisvalaikio” 
galiojimo laikas

Anks iau išduotos kor-
tel s “SEB Laisvalaikis 

MasterCard” galioja 
2 metus. Nuo 2009 m. 
spalio 10 d. - 4 metus 
nuo išdavimo datos. 

Visos atnaujintos 
kortel s galios 4 metus.

Kaip atnaujinti kortel

Jei tur jote “SEB Laisvalaikio” kortel  ir 
nor tum te ja naudotis toliau, pasir pinkite,
kad kortel s s skaitoje pakakt  l š  atnauji-
nimo mokes iui sumok ti (75 Lt). Jei s skai-
toje l š  pakanka, kortel  bus atnaujinta auto-
matiškai ir j s  lauks tame pa iame SEB ban-
ko skyriuje, kuriame atsi m te ir ankstesn
kortel . Jei naudojat s kredito kortele, atnau-

jinimo mokestis bus automatiškai nurašytas iš 
kortel s kredito.

Jei tur jote klasikin  “Laisvalaikio” korte-
l , šiemet ji bus pakeista nauja “SEB Laisva-
laikis MasterCard”. Užsukite  bet kur  SEB 
banko klient  aptarnavimo skyri . Atsineškite 
sen j  “Laisvalaikio” kortel , kuri galioja iki 
2009 m. spalio 10 dienos, ir asmens dokumen-
t . Užpildykite prašym  ir kortel  bus paga-

minta per savait . Kortel s atnaujinimo mo-
kest  (75 Lt) mok site atsiimdami kortel . Jei 
užsisakysite kredito kortel , už kortel  gal -
site atsiskaityti pasinaudodami jums suteiktu 
kreditu.

Jei nebuvote “Laisvalaikio” klubo narys 
metus ir daugiau, pvz., “Laisvalaikio” kortel
galioja iki 2008- j  spalio 10 dienos, taikomas 
naujos kortel s sigijimo mokestis.

“Laisvalaikio” inf.
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Pristatome Simoną Sesickytę. Ji yra praėjusios savaitės “Olialia” pretendentės dvynė. Dukrytę auginanti 
vilnietė “Olialia” mergaite nori tapti dėl to, kad parodytų, jog motinystė - dar ne “kryžius” seksualumui.

Raimundo Adžgausko nuotr.

ADRENALINAS. Lenkas Janekas 
Galekas eina tarp dviejų pastatų 
ištemptu lynu Varšuvoje.

EPA-Eltos nuotr.

REALYBĖ. Prasigėrusios Rusijos realybė neaplenkia ir menininkų - Maskvoje vykusioje šiuolaikinio 
meno bienalėje tokių darbų kaip rusės Tanios Nazarenko kompozicija “Surištas” buvo nemažai.

EPA-Eltos nuotr.

AUKŠČIAUSIAS. Pasaulio Gineso 
rekordų knyga paskelbė aukš-
čiausią pasaulio žmogų, turintį 
didžiausias plaštakas ir pėdas. 
2,47 metrų ūgio Sultanas Kose-
nas (Sultan Kosen) iš Turkijos yra 
apie 10 centimetrų aukštesnis už 
ankstesnį šio titulo nešiotoją Bao 
Ksišun (Bao Xishun). 27 metų vyro 
plaštakos siekia 27,5 centimetro, o 
pėdos - 36,5 centimetro.

EPA-Eltos nuotr.

TATUIRUOTĖ. Kūno marginimo 
aistruoliai rinkosi Londone - čia vyko 
tarptautinis tatuiruočių festivalis.

EPA-Eltos nuotr.


