
- Kaip manai, kod l “Lietu-
vos talentai” vos po keli  laid
sulauk  ži rov  populiarumo?

- Tod l, kad m s  k rybinei gru-
pei pavyko laidos format  pritaikyti 
lietuviškai publikai, pakviesti domius 
dalyvius. Kruopš iai rinkome dainuo-
jan ius talentus, nes j  buvo daugiau-
sia. Artimiausiose laidose ži rovai 
išvys ir keistesni  talent , kuri  ne-
noriu išduoti. Šis projektas populiarus 
visame pasaulyje, nes vienoje sceno-
je ži rovai gali išvysti ir tikrus talen-
tus, ir tik manan ius, kad tokie yra.

- Kaip galima išrinkti vien
vienintel  nugal toj , kai sceno-
je demonstruojami skirtingi ta-
lentai?

- Talentas yra talentas, ir visai 
nesvarbu, šoka, dainuoja ar dar ko-
kius nors triukus atlieka. Reikia, 
kad pasirodymas prikaustyt  d me-
s . Neužtenka gerai dainuoti, svar-
biausia pavergti ži rov . M s  pra-
mog  pasaulyje yra daug daininink ,
kurie gerai valdo natas, bet neužka-
riauja žmoni  širdži .

- Kod l  “Lietuvos talent ”
scen  leidote išeiti ir klounams, 
aš kalbu apie talentais neapdo-
vanotuosius?

- Scenoje turi pasirodyti ne tik 
geri, bet ir prasti atlik jai. Tokia pro-
jekto esm . Ži rovai turi matyti, kad 
 scen  veržiasi ne tik talentingi, bet 

ir tokie, kurie neturi savikritikos. 
Labai juokinga, kai per atrank  teko 

gal šimt  kart  išklausyti prastai 
atliekam  Vitni Hiuston (Whitney 
Houston) dain  “I’ll Always Love 
You” arba Selin Dion (Celine Dion) 
“My Heart Will Go On”. Toki  iš 
dušo išb gusi j  ir labai gerai apie 
save galvojan i j  tikrai netr ko. 
(Juokiasi.)

- Kod l  komisij  pakviet te
Marij  Mikutavi i , R t  Š io-
golevait  ir Adolf  Ve ersk ?

- Beveik pusmet  svarst me, k
 j  pakviesti. Nor jome, kad kiekvie-
nas narys atstovaut  savo sri iai. Be 
to, pagal laidos format  komisij  turi 
sudaryti du vyrai ir viena moteris. 
Manau, kad ši komisija pavykusi.

- Dalyvavai pirmi-
n je dalyvi  atrankoje. 
Ar daug talent  atra-
dai?

- Visi šios laidos k r -
jai skirtingose šalyse sa-
ko: “Didel  projekto s -
km  - atrasti bent vien
perliuk ”. Vienas toks jau 
pasirod  pirmoje laidoje. Akordeonu 
grojantis Martynas patiko ne tik ko-
misijai, bet ir ži rovams. J  galima 
pavadinti talentu iš didžiosios raid s, 
nes jis puikiai valdo instrument  ir 
dar yra apdovanotas charizma. Beje, 
j  jau pasteb jo BBC televizija.

- Esi prodiusav s muzikin
šou “Dangus”. Kok  talent  iš-
traukei  dienos švies ?

- Antan  Nedzinsk . (Kvatoja.) 
O jei rimtai, savo srityje normaliai 
sukasi ir Vaidotas Baumila, ir Rasa 
Bubulyt , ir Jonas epulis. Žinoma, 
jie netapo pirmo ryškumo žvaigžd -
mis, bet norint ja tapti reikia laiko 
ir daug darbo.

- Ar reikia daug dirbti, jei esi 
apdovanotas ryškiu talentu?

- Žinoma. S km  sudaro gal 10 
procent  talento, o visa kita lemia 
darbas.

- Nori pasakyti, kad BIX iš-
populiar jo d l darbo?

- O kaip kitaip? Beveik nieko ki-
to nedar me, tik grojome, k r me
ir repetavome. Kiekvien  dainos na-

t  šlifuodavome iki tobulumo. Be to, 
nuoširdžiai tik jome tuo, k  darome, 
ir nor jome tuo dalytis.

- Kaip manai, ar šiandien no-
rint sisukti pramog  pasaulyje 
reikia talento?

- Prad kime nuo to, kad m s
pramog  pasaulis tapo iškryp s. Pa-
kanka permiegoti su žinomu pro-
diuseriu, ir tu jau žvaigžd . Toki

person  pilni žurnal  puslapiai, bet 
k  jos veikia? Ogi nieko. Tikros 
žvaigžd s po sav s palieka p dsak ,
o visoki  jagelavi i i  niekas net 
vardo neatsimins. Nes jos nieko ne-
kuria, o tik visais manomais b dais
reikalauja d mesio. M s  kaime la-
bai nesunku tapti žinomam.

- Kas iš m s  pramog  pa-
saulio verti žvaigžd s vardo?

- K ia skirstyti. Garsiau ar 
tyliau baloje kurkian ias varles? 
Ypa  paviršiuje plaukiojan ias ro-
žines varles su išsip tusiomis aki-
mis ir besaikiu d mesio troškimu. 
Deja, bet jos užstoja nuoširdžiai ir 
iš id jos dirban iuosius. O toki
yra. Kad ir “Happyendless”, “G&G 

Sindikatas”, “Skamp” ir 
t.t. Tik gaila, kad ieško-
dami duonos jie vis daž-
niau patraukia  kitas sri-
tis, nes visuomen s d -
mesys skirtas papus ro-
dan ioms ar eilin  krep-
šinink  pakabinusioms 
mergel ms.

- Tu irgi, prad j s dirbti TV, 
nusisukai nuo muzikos.

- Sutinku. Aktyvi  muzikin  vei-
kl  palikau su dideliu gailes iu, nes 
reikia maitinti šeim . A i  Dievui, 
kad dabartinis mano darbas taip pat 
susij s su k ryba.

- Ar nemanai, kad daug gabi
scenai žmoni  net nesvarst  ei-

ti  “Lietuvos talentus”?
- Tikiu, kad šiek tiek liko už 

borto. Visada atsiras toki , kurie 
spjauna  populiarum  ir lieka s -
d ti r syje su nutampytais megz-
tiniais. Bet esu sitikin s, kad ku-
riantis žmogus privalo savo k ryb
parodyti, ir neb tinai “Lietuvos ta-
lentuose”.

- Kaip manai, kod l “kniau-
kian iomis kat mis” pramintos 
lietuvait s pateko  talent  šou 
Didžiojoje Britanijoje?

- D l savo kvailumo, nes net da-
bar tvirtina, kad gerai dainuoja. To-
kie dalyviai reikalingi tam, kad ži -
rovai pamatyt  savikritikos neturin-
i vertinim .

- Koki  talent  pats nor tum 
dar tur ti?

- Turiu patyl ti ir džiaugtis, nes 
Dievas mane ir taip apdovanojo. Ga-
liu ir piešti, ir groti vairiais instru-
mentais, ir kurti eiles, ir dar prodiu-
suoti didelius šou.

- Ar visus savo talentus rea-
lizavai?

- Ne visiškai. Šiuo metu br stu
naujam k rybiniam proveržiui. Tik 
neklauskite, kada pasirodys naujas 
BIX albumas. (Juokiasi.)

- Tai kada?
- Kai bus laiko, nes muzikai rei-

kia atsiduoti šimtu procent . Bet 
kaip daryti aš nemoku.

“Pakanka permiegoti su žinomu 
prodiuseriu, ir tu jau žvaigždė”

Samas - apie talentus ir kurkiančias varles
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Norite vienoje scenoje išvysti 
talentus ir savikritikos netu-
rinčias vidutinybes? Sužino-
ti, kaip juos vertina žinomų 
žmonių komisija? Sekma-
dienio vakarą įsijunkite TV3 
projektą “Lietuvos talentai”. 
Naujausi reitingai rodo, kad 
tai populiariausias pramogi-
nis šou iš visų šiandien rodo-
mų per lietuviškas televizijas. 
Pagal visame pasaulyje gerai 
žinomo šou licenciją rengia-
mame projekte pasirodys apie 
250 dalyvių, ir tik vienas iš 
jų taps nugalėtoju. Jam ati-
teks 10 tūkst. eurų prizas ir 
tai nuspręs žiūrovai. “Lietuvos 
talentų” prodiuseris SAULIUS 
URBONAVIČIUS-SAMAS (46) 
džiaugiasi, kad laidos reitin-
gai pranoko lūkesčius, ir bus 
laimingas, jei po šio šou Lietu-
va atras bent vieną perliuką.

Laima KARALIŪTĖ

Saulius Urbonavičius-Samas džiaugiasi, 
kad yra apdovanotas įvairiais talentais

Mykolo Ambrazo nuotr.



“Laisvalaikis Club Party” vakarėlyje - 
Lotynų Amerikos temperamentas
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Savaitgalį visi apsilankę nak-
tiniame klube “Pacha” Vilniu-
je pamiršo rudens darganą ir 
pasinėrė į uždegančios Lotynų 
Amerikos muzikos vakarėlį. 
Temperamentingą vakarėlio 
nuotaiką kūrė Lotynų Amerikos 
tikro garso muzikos ansamblis 
“El Calor Band”, diskžokėjas iš 
egzotiškosios Indonezijos Pa-
trick Peea, nuotaikinga “Mos-
quito” komanda bei šokių stu-
dija “Indance”. Per tūkstantį su-
sirinkusių “Laisvalaikio” draugų 
ir Lotynų Amerikos muzikos 
gerbėjų šoko salsos ritmu iki 
pat ryto.

“Laisvalaikio” inf.

Vakarėlyje akį traukė 
žavingos merginos

Šokio sūkuryje sukosi 
Jolanta Uspaskich ir Gintaras 

Svistunavičius

Šokių studijos “Indance” trenerių 
kolektyvas visus įtraukė į 

žaismingas šokių pamokas

Scenoje pasirodė Lotynų 
Amerikos tikro garso muzikos 

ansamblis “El Calor Band”

Šokių aikštelėje buvo 
galima išvysti netikėčiausių 

choreografinių sprendimų

Svečias iš Indonezijos 
DJ Patrick Peea

Tomo Demenio nuotr.

“Latino” ritmai užbūrė Gytį 
Šapranauską ir Gintarę Valaitytę

Žvaigždės 5

Ispanijoje pristatyta nauja “Wonderbra” apatinio trikotažo kolekcija, kurią sukūrė JAV burleskos šokėja Dita 
fon Tyz (Dita Von Teese). EPA-Eltos nuotr.

JAV aktorius Džordžas Kl nis (George Clooney) apsigyveno Sulmo-
noje (Italija), kur kuriamas filmas “Amerikietis”. Gerb jai, išvyd  aktori
turguje, dži gavo t  ryt  anksti atsik l  - pamatyti “tok vyk ” (pats Kl -
nis perka s r !) iš arti ne kiekvien kart pasiseka.

Garsiosios Ditos apatiniai
 Džiugino 

turgaus prekeivius
EPA-Eltos nuotr.

Australijos aktor  Nikol
Kidman (Nicole Kidman) ir laikro-
dži  gamintojo “Omega” vadovas 
Stefanas Urguhartas (Stephen Ur-
guhart) pasiraš  bendradarbiavi-
mo sutart  labdaros tikslais.

Nikolė “skolina” 
veidą “Omegai”

EPA-Eltos nuotr.

Portugal  kilm s Kanados dai-
ninink  Neli Furtado (Nelly Furta-
do) savo nauj j  album  “Mi Plan” 
pristat  Madride (Ispanija).

“Eltos” inf.

Furtado - 
Madride
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 “Mis Lietuva 2009”: tautos ir 
“Academia Femina” jau aš-

tuoniolikt  kart  išrinko “Mis 
Lietuv ”. Daugelio nuostabai, ja 
tapo 23 met  Vaida Petraškait .
Netoli Balbieriškio esan iame 
kaimelyje kininko šeimoje au-
gusi mergina šiais metais laim jo
ir “Mis laikinoji sostin ” titul . Iš 
karto po konkurso Vaida “Laisva-
laikiui” prisipažino, kad nesitik -
jo, jog kar na bus užd ta jai. Savo 
favorit mis ji vardijo pirm j  vi-
cemis Ernest  Kalinauskait  ir 
“Mis publika” tapusi  “Olialia” 
šviesiaplauk  Indr  Burlinskait .
Ta iau toks buvo komisijos (vers-
lininkas Benas Gudelis, fotografas 
Raimundas Adžgauskas, choreo-
grafas Jurijus Smoriginas, plastikos 
chirurgas Darius Radzevi ius, žur-
nalistas Edmundas Jakilaitis, “Mis 
Lietuva 2002” Vaida Grikšait  ir 
žurnalo “Stilius” redaktor  Giedr
Bradauskien ) sprendimas. Pasibai-
gus renginiui, komisijos pirmininkas 
B.Gudelis prasitar , kad renkant 
m s  atstov  “Mis pasaulio” rinki-
muose buvo atsižvelgiama ne tik 
fizin  mergin  grož , bet ir  charak-
terio savybes, išprusim , sugeb ji-
m  komunikuoti angl  kalba. Nau-
joji mis yra diplomuota geodezinin-
k  ir gruodžio 12- j  Piet  Afrikos 
Respublikoje vyksian iuose “Mis 
Pasaulis” rinkimuose ji stengsis vi-
sus supažindinti su Lietuva. Tiesa, 
kaip tai darys, dar nežino. Ilgiausi
“misi ” atrank  - 15 savai i  truku-
s  šou “Išš kis - Mis Lietuva” pra-
jusios finalinink s (beje, išrinktoji 

Vaida  projekt sitrauk  likus ke-
lioms savait ms iki jo pabaigos) bu-
vo apdovanotos kosmetikos rinki-
niais, papuošalais ir knygomis. “Mis 
publikai” atiteko poilsin  kelion
Egipt , o “Mis Lietuvai” - 15 t kst.
lit  vert s kailiniai.

“Mis Lietuva 2009” titulai

“Mis Lietuva” - Vaida Petraškait  (23)
I vicemis - Ernesta Kalinauskait  (19)
II vicemis - Akvil  Teselyt  (19)
“Mis publika” - Indr  Burlinskait  (22)
“Mis foto” - Justina Kazlauskyt  (18)
“Mis gracija” - Asta Kaukait  (18)
“Mis elegancija” - Simona Cirtautait  (21)

Laimos KARALIŪTĖS, Irmanto SIDAREVIČIAUS ir Stasio ŽUMBIO fotoreportažas

Tūkstančiai žiūrovų savo balsus atidavė “Olialia” mergaitei Indrei Burlinskaitei...  

Naujajai “Mis Lietuvai” 
karūną uždėjo praėjusių 
metų gražiausia Lietuvos 
mergina Gabrielė 
Martirosianaitė

Keturiolikos 
finalininkių 

prisistatymas 
su tautiniais 

drabužiais

Fotogeniškiausia dalyve 
pripažinta Justina Kazlauskytė

Iš karto po konkurso “Mis publiką” 
Indrę sveikino mylimasis

“Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 15 d.

komisijos nuomonės nesutapo

  o septyni komisijos nariai - Vaidai Petraškaitei

Izolda Gudelis jau aštuonioliktą kartą 
organizuoja “Mis Lietuva” konkursą

“Mis gracijos” titulas atiteko “Olialia 
Models” modeliui Astai Kaukaitei

Konkurso dalyvių ir internautų 
favoritei Ernestai Kalinauskaitei 
teko pasitenkinti pirmosios 
vicemis titulu ir galimybe 
atstovauti Lietuvai “Mis Europa” 
rinkimuose

Indrei Burlinskaitei 
šukuosenas konkursui kūrė 

Jurijus Levčenkovas

Kaip visada 
artistiškas renginio 

vedėjas aktorius 
Audrius Bružas



 Grup s, grojan ios džiazo, 
“funky”, disko stiliaus muzik ,
tikslas - smagiai praleisti laik  ir 
kartu su kitais Lietuvos muzikan-
tais propaguoti gyvai atliekam
nuotaiking  muzik . T  jie ir daro 

per kiekvien  koncert  - perduoda 
ir gera nuotaika užkre ia vis  pu-
blik . Tad visi, pasiilg  saul s ir 
geros nuotaikos, laukiami spalio 
17- j  Kauno klube “Combo”.

"Laisvalaikio” inf.

N.Katamadz  gim  mažame 
Adžarijos kaime. Anot jos, b tent 
ten ji sužinojo, kas yra tikroji meil ,
ten atrado b dus, kaip jausti muzi-
k ... B tent tod l Nino dainos ste-
bina ir netgi atrodo nežemiškos. Yra 
labai sunku klausytojui perteikti tai, 
koks b na Nino ir grup s “Insight” 
pasirodymas. Tie, kas band  tai pa-
daryti, susid r  su žodži  reikšmi
ir atitikmen  tr kumu. Pirmiausia 
jie bando emocionaliai apib dinti j
muzik , v liau seka chaotiški gestai, 
o baigiasi sakiniu: “Tu privalai tai 
pamatyti!”... Viskas tiesa. Ta iau Ni-
no ir “Insight” b tina ne tik pama-
tyti ar išgirsti. J  dainas reikia išgy-
venti. Tikro garso koncertas - uni-
kali ir vienintel  galimyb  pajausti 
vis  j  muzikos grož  ir magij .

N.Katamadz  ir “Insight” - vieni 
iš nedaugelio muzikant , kuri  mu-
zikos kritikai rekomenduoja pasiklau-
syti. Likti abejingam j  muzikai ne -
manoma. Tod l kiekvienas Nino ir 

“Insight” koncertas yra laukiama 
švent  gerb jams ir ne tik tinas at-
radimas naujiems klausytojams. Nino 
ir “Insight” jau 10 met  kartu. Per 
visus tuos metus jie išmoko jausti 
vienas kit . Nino ir “Insight” visa sie-
la myli tai, k  daro, jau ia, kaip sunku 
sujungti ne prastus muzikos garsus 
taip, kad tai skamb t  ne prastai ir 
nepakartojamai. N.Katamadz  dažnai 
vadinama stebukladare. Klausydamas 

jos balso nugrimzti  pasak  šal , ap-
supt  magišk  gars  ir nepakartoja-
mos melodijos. Jos kerintis balsas, 
nuoširdumas ir žavingumas viena-
reikšmiškai sužavi visus.

Kartais kyla klausimas, kokia 
kalba dainuoja N.Katamadz . Jos 
dain  kalba - tarptautin . “Geriausia 
- išsilaisvinti nuo žodži ”, - sako Ni-
no. Ir n ra priežasties tuo netik ti.
Juk ne kiekvien  jausm  galima iš-
reikšti žodžiais, ne visada kalboje 
yra tiksli  žodži  ir posaki , kurie 
perteikia tikr j  prasm . N.Katama-
dz  jausmais dainuoja apie jaus-
mus... Be to, ji gali perduoti savo 
teigiam  energij  auditorijai. Po jos 
koncert  norisi kalb ti tik gražiomis 
filosofin mis fraz mis apie grož ...
Arba tiesiog myl ti...

Subtilus “new world”, romantiš-
kasis “lounge”, nepakartojamas 
džiazas... Tai ir yra N.Katamadz  ir 
“Insight”. Muzika ir dainos supran-
tamos kiekvienam atskirai ir vi-
siems kartu....

“Laisvalaikio” inf.

“Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 15 d.8 Scena  

Pirmą kartą Lietuvoje - roko ir džiazo 
legenda Nino Katamadzė iš Gruzijos

“Aš nežinau, kaip dainuoti tradicinį 
džiazą. Dainuoju džiazą, kaip 
matau, - dainuoju jausmais”, - sako 
Nino Katamadzė

Organizatorių nuotr.

Gruodžio 4 d. 19 val. Vilniuje, 
“Forum Palace” klube “Balsas.lt”, 
džiazo festivalių balsas ir siela 
unikalaus balso savininkė Nino 
Katamadzė, kilusi iš Gruzijos, 
su grupe “Insight” pristato tikro 
garso koncertą.

Bilietai  N.Katamadz s
koncert  parduodami visose 
“Bilietai.lt” kasose. Detales-
n  informacija apie koncert

ir grupinius užsakymus - 
(8-653) 621-93, bendradar-

biauti - (8-604) 42-211.

“Saulės kliošo” koncertas klube 
“Combo” - spalio 17 dieną

Organizatorių nuotr.

“Saulės kliošas” - grupė, kurios lietuviams pristatyti nereikia. 
Ne vieną kartą žiūrovus džiuginę įvairiuose festivaliuose, o 
ištikimiausius gerbėjus ir lepinę laimėjimais juose, šį šeštadienį, 
spalio 17 d., muzikantai surengs koncertą Kauno klube “Combo”.

Su “Laisvalaikio” kortele

50%
nuolaida bilietui

“Saulės kliošas” skaidrins 
nuotaiką Kaune

Bilietus  “Saul s kliošo” 
koncert  galima rasti “Biliet
pasaulio” platinimo vietose.
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Pirmą kartą lietuviškos popmuzikos isto-
rijoje žinomas merginų ketvertas pristatė 
savo vardinius kvepalus. Idėja sukurti “69 
danguje” aromatą kilo grupės prodiuse-
riui Egmontui Bžeskui. Ją realizavo viena 
Prancūzijos kvapų laboratorija. Kvapas 
buvo kuriamas pagal merginų skonį. Ni-
jolė Pareigytė pasirinko vaisinį obuolių ir 
citrinų aromatą, Karinai Krysko artimos 
jazminų ir bambukų natos, Ingrida Mar-
tinkėnaitė pageidavo muskuso ir ambros 
ekstraktų, o Goda Sabutytė pirmenybę 
teikė gėlių - varpelių, rožių ir frezijų - aro-
matams. Pravėrus skaidrų, kvadratinį bu-
teliuką, skleidžiasi gaivus vasariškas aro-
matas, daugelio jį uosčiusiųjų nuomone, 
labiausiai tinkantis jaunoms merginoms. 
Kvepalus jau galima įsigyti visose “Kris-
tianos” ir “Kosmados” parduotuvėse. Jų 
kaina apie 120 Lt.

Pareng  Laima KARALI T

Kaip kvepia “69 danguje”?

Kvepalų pristatymo proga “69 danguje” 
pasipuošė naujais sceniniais kostiumais

Sauliaus Venckaus nuotr.

Kvepalų pakuotę puošia visų 
grupės merginų nuotraukos



10 Stilius

Giedrė SUDINTAITĖ

Tikslas - kokyb  ir 
patogumas - pasiektas

Avalyn s parduotuvi  tinklo “Ve-
rus” darbuotojai ne tik šiuo sunkiu 
metu, bet ir anks iau stengdavosi at-
rinkti toki  avalyn , kuriai nelikt
abejingi aukšt  kokyb  vertinantys 
pirk jai. Tiek moterišk , tiek vyrišk
bat  ir bateli  kokyb , patogumas 
turi toki  pat didel  reikšm  kaip ir 
stilius, mada, geras skonis.

Parduotuvi  “Verus batai” len-
tynose eksponuojam  bat  ir bateli
gamintojai, tokie kaip “Rieker”, “Jo-
sef Seibel”, “Bronx”, “Caprice” ir 
kiti, didel  d mes  skiria unikalioms 
technologijoms tobulinti bei nau-
joms atrasti. Kruopš iai išdirbta ir 
paruošta oda, kokybišk  medžiag
kulnai ir padai, puikiai išformuotas 
bato vidus - b dinga daugeliui bat ,
esan i  parduotuv se “Verus”. Ne 
vien  pirk j , besimatuojant  “Ve-
rus” batus, galima išgirsti nustem-
bant  - “kokie patog s batai!”. “Sma-
gu, kai akivaizdžiai matyti, kad m -
s  tikslas - patenkinti net išrankiau-
si  klient  poreikius - pasiektas”, 
- džiaugiasi “Verus bat ” pardav jos 
konsultant s.

Vertinantiems stili  ir 
originalum

Avalyn s parduotuv se “Verus 
batai” dominuoja visuomet madinga 
klasika. Ji ypa  tinka norintiems at-

rodyti solidžiai, tvarkingai ir stilin-
gai. “Verus” pristatomi moteriški ir 
vyriški batai vertinami ne tik d l ko-
kyb s, bet ir d l stilingo dizaino bei 
gero skonio.  pirm j  plan  š  rudens 
sezon  iškeliami moteriški verstos 
odos ar zomšos aukštakulniai, puoš-
ti lakuotos odos intarpais. Išlieka 
madinga elegancija kvepianti juoda 
spalva. Šio sezono spalv  palet je
vyrauja visi rudi ir violetiniai tonai. 
Išlieka pilka, tamsiai m lyna.

Bat  k r jai šiais metais neap-
si jo be prid tini  detali , toki ,
kaip kutai, raišteliai, dirželiai, sub-
tilios sagtys. Sezono “topas” - me-
diniai kulnai. Jie atrodys ypa  ma-
dingai ir pad s išlikti stabiliai ir tvir-
tai žingsniuojant šaligatviais ar biu-
ro koridoriais.

Spart jant šiuolaikinio gyveni-
mo ritmui, avalyn s k r jai vis dau-
giau d mesio skiria patogumui. Itin 
ploni ir aukšti kulnai nors ir nepa-
togu, bet išlieka madingi. Juk tai taip 
moteriška ir elegantiška! D l tokio 
vaizdo galima ir pakent ti.

Batus derinti su rankine gražu, 

bet neb tina. Svarbu išvengti itin 
ryški  kontrast . Juodus batus pa-
tartina derinti su juoda rankine. Ru-
d  atspalvi  avalyn  - universales-
n . Prie jos tinka platesn s spalv
gamos rankin s.

Gražius batus b tina
priži r ti!

Daugiau kaip dešimtmet  gyvuo-
jan ios mon s “Primadis” avalyn s
grup s vadov  Daiva Kuzasevien
pasakojo, kad pardav jos sulaukia 
skund  ir priekaišt  d l, anot pirk -
j , brokuot  bat . Ta iau didesni j
dal  vadinamojo “broko” padaro pa-
tys pirk jai, ne sigilindami  avaly-
n s prieži ros patarimus.

Rašytin  informacij , kaip pa-
ruošti naujus batus d v jimui ir kaip 
juos priži r ti d vint, gauna kie-
kvienas parduotuvi  “Verus” pirk -
jas. “Pardav jos konsultant s visuo-
met pasiruošusios pad ti ir patarti 
avalyn s prieži ros klausimais. Jos 
turi pakankamai žini  šioje srityje”, 
- teig  D.Kuzasevien .

Naujiena - plastikiniai 
d klai ilgaauliams

Avalyn s parduotuv se “Verus ba-
tai” pardav jos ne tik pad s išsirinkti 
naujus batus, bet ir parinks j s  ba-
tams tinkan ias prieži ros priemones, 
kurias ia pat gal site sigyti. vairi
spalv  bat  tepalai, impregnantai (ap-
saugin s medžiagos nuo dr gm s ir 
purvo), vair s valymo šepe iai, 
skirti tiek lygiai, tiek verstai odai, 
zomšos “trintukai”, kempin l s - 
pravers kiekvienam, vertinan iam
švarius ir tvarkingus batus.

Naujiena “Verus batai” parduo-
tuv se - ilgaauli  bat  plastikiniai 
d klai, skirti ilg  bat  prieži rai. 

Min ti d klai ypa  praver ia džio-
vinant lietuje ar sniege sudr kusius 
batus. Taip j s  m gstama avalyn
nepraras formos, bat  oda išliks ne-
pažeista. d klus taip pat galima 
naudoti pavasar , ruošiant ilgaaulius 
vasaroti d ž se ar spintose.

Kiekvienam norisi m gstamais
batais džiaugtis kuo ilgiau. Norisi, 
kad batai kuo ilgesn  laik  atrodyt

lyg nauji. Tod l nepamirškime, kad 
kiekvienas gerai priži r tas daiktas 
ar drabužis gali džiuginti net dvigu-
bai ilgesn  laik .

“Verus” avalyn s rasite Vilniuje 
- Saltoniški  g.9 (PC “Panorama”), 
Viršuliški  g.40 (PC “Mada”), 
Ukmerg s g.369 (PC “Big”), Žirm -
n  g.2 (PC “Iki”), Kaune - K.Baršaus-
ko g.66A (PC “Molas”), Klaip doje 
- Taikos pr.139 (PC “Big”), Taikos 
pr.141 (PC “BIG2”), Panev žyje - Sa-
vitiškio g.61 (PC “Babilonas”), Aly-
tuje - Naujoji g.2c (PC “IKI”), Mažei-
kiuose - Sedos g.18 (PC “IKI”).

Parduotuvi  tinklas “Verus” si lo 
puiki  išeit  ieškantiems dovanos - 
dovan  kortel  nudžiugins net ir pat
išrankiausi  j s  artim j  ar koleg .

Kaip turi atrodyti save ir savo aplink  gerbiantis, o gal 
šiek tiek maištaujantis ar  gyvenim  su pretenzija ži rin-
tis jaunas žmogus? Mums v l pad s jaunimo drabuži  eks-
pert  “Effigy” dizainer  Sandra Zelionkait -Damkevi .

“Vaikinai niekada neapsiriks, jei š  sezon  rinksis mi-
nimali  laisvalaikio elegancij , languotus ar raštuotus 
marškinius (galima ir atraitotomis rankov mis), džinsus, 
kurie privalo b ti aptrinti ar suplyš , arba vienspalvius 
slimus”, - sako Sandra. “Effigy” parduotuv se nauja ru-
dens kolekcija si lo ne tik minimali  laisvalaikio ele-
gancij  atitinkant  stili , bet ir “trashy” drabužius tiems, 
kurie nusiteik  maištingai. Jei esi pakankamai maištin-
gas ar m gsti nesibaigian ius triukšmingus vakar lius, 

tau tikrai pravers keli “Effigy” striuki  variantai. Latek-
sas - tai, ko tau reikia. Ši  striuki  kainos svyruoja nuo 
149,9 iki 349,9 lito visose “Effigy” parduotuv se. “Šiais 
metais ir kardiganas - neatsiejama jaunuolio stiliaus dalis. 
Per priek  sagomis užsegamas megztinis privalo kab ti
kiekvieno jauno žmogaus spintoje. Spalv  palet  patariu 
rinktis iš klasikin s juodos, pilk  atspalvi , vienspalvi  ir 
margint ”, - patarim  negail jo dizainer  Sandra.

Stilingai atrodysi ir šiek tiek susiv l s. Tai nereiškia, 
kad nuo šiol nebereik s plauti ir šukuoti galvos, ta iau tai 
gal si daryti šiek tiek ner pestingiau. Naudok putas ar 
plauk  vašk . Beje, augink sus ir barzd , nes 8-ojo de-
šimtme io stiliaus sai ir barzda dabar ypa  madingi.

“Laisvalaikio” inf.

Ar ir vaikinai kartais sako “neturiu kuo rengtis”?
Mes, merginos, vos ne kiekvieną rytą pradedame ta pačia fraze “neturiu kuo rengtis”. Tada pastovime prie atviros spin-
tos geras dvidešimt minučių, apsirengiame ir pradedame dieną. Pakalbėkime šiandien apie vaikinų madą ir stilių.

 “Verus batai” - stilingos
Ne paslaptis, kad šiuo metu retas kuris gali įsigyti batų ir batelių 
neskaičiuodamas ar neribodamas savo išlaidų. Keičiantis ekonomi-
nei situacijai, keičiasi ir vartotojų (pirkėjų) poreikiai. Vietoj penkių 
ar net dešimties porų batų šiandien daugelis renkasi vienus ir tikisi, 
kad artimiausiu metu neprireiks kitų. Todėl ta vienintelė pora batų 
ar batelių turi atitikti ne tik naujausios mados, bet ir aukščiausios 
kokybės reikalavimus. Būtent tokius reikalavimus atitinka parduo-
tuvių tinklo “Verus batai” pristatomos naujosios rudens avalynės 
kolekcijos.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida prekėms

Daugiau bat  pavyzdži
galite apži r ti interneto 

svetain je www.verus.lt

 ir patogios avalynės ženklas!

Pirmame 
plane - 
verstos odos 
bateliai su 
lakuotos 
odos 
intarpais

Parduotuvėse “Verus batai” 
dominuoja visad madinga klasika

Parduotuvėse “Verus batai” 
didžiausias šventinių batelių 

pasirinkimas

Ypač madingi šį sezoną 
batai, suvarstyti raišteliais

“Effigy” 
parduotuvėse - 
stilingų drabužių 
pasirinkimas

“Effigy” nuotr.

- Sako, klasikinius baldus 
dažniau renkasi vyresnio am-
žiaus žmon s...

D.T.: Lietuvoje jaunimui prasta 
rinktis minimalistinio stiliaus inter-
jer , siekiant kuo mažiau apsikrauti 
jo prieži ra. Kalbant apie pasaulines 
tendencijas, nesutik iau, kad b tent 
vyresni renkasi klasikinius baldus - 
tai grei iau išsilavinusi  ir inteligen-
tišk  žmoni  baldai. Juk gyvenant 
tokioje aplinkoje turi atitinkamai ir 
m styti: klasikinis interjeras tarsi rei-
kalauja daugiau vidin s kult ros...

- Nejaugi vaikyst je plaka-
tais ir lipdukais neapklijuodavo-
te savo kambario bald ?

D.T.: Buvo keletas plakat , gal 
trys. (Juokiasi.) Vis d lto nem go-
me nuo “kramtoški ” lipdukus ant 
kiekvieno stal iaus klijuoti.

- Prabangus klasikini  itališ-
k  bald  salonas, duris atv r s
sunkme iu - dr si id ja. Kaip ry-
žot s tokiam žingsniui?

D.T.: Mums nuo pat mažum s
patiko graž s interjero daikteliai, 

baldai. Vieniems r bai patinka, ki-
tiems - batai, o m s  silpnyb  - gra-
ž s namai. (Šypsosi.) Kadangi Lie-
tuvoje m s  turimos salono vizijos 
analog  nebuvo, nesunkiai ryžom s
žingsniui kurti išskirtin s kokyb s
klasikini  bald  salon . Tuo metu 
kriz s irgi dar nebuvo.

- J s  salono projektavimo ir 
restauravimo darbai truko net 
dvejus metus. Papasakokite, nuo 
ko prad jote ir kaip apib dintu-
m te rezultat ?

L.Ž.: Abi dair m s patalp : ka-
dangi ketinome atvežti prabangius kla-
sikinius itališkus baldus, ieškojome 
tinkamos vietos senamiestyje, o atra-
dus patalpas, reik jo ieškoti sprendi-
m , kaip tams  r s  paversti jaukia 
erdve, taigi tar m s d l rengimo ir 
stiliaus, der jom s su gamintojais... 
Rezultatas - šviesus, jaukus salonas 
su kai kur paliktais mažais užkaboriais, 
senoviniais skliautais bei išraiškingo-
mis, gruobl tomis sienomis. Esame 
labai patenkintos savo “projektu” - jis 
netgi pranoko m s  l kes ius.

- Gird jau, jog pa ios nuolat 
lankote Milano, Veronos ir kitas 
kasmetines tarptautines bald

parodas bei sekate garsiausi  ga-
mintoj  naujienas. Kokiomis inter-
jero detal mis šiais metais reko-
menduoja namus praturtinti gar-
siausi Italijos bald  gamintojai?

L.Ž.: Atsiranda vis daugiau 
funkcionalumo:  klasikin  bald  daž-
nai montuojamos naujos modernios 
technologijos, baldai dengiami itin 
kokybiškais bei ekologiškais dažais, 
taigi klasika tampa dar patogesn .

D.T.: Klasikiniuose balduose šiuo 
metu madingas lakuotas, sendintas 
medžio paviršius. Kalbant apie gobe-
lenus, vyrauja nat ralios spalvos - 
žalsva, melsva, žem s spalvos.

- K  manote apie tuos baldus, 
kurie n ra antikvariniai, o tik 
imituoja kur  nors laikmet ?

D.T.: Tiems, kurie nem gsta an-
tikvarini  daikt  d l tvyran ios 
energijos, tam tikr  laikmet  imituo-
jantys baldai yra labai gera išeitis, 
juolab kad klasika visada išlieka ma-
dinga. Autentišku antikvariniu baldu 
dažnai b na nepatogu naudotis, pa-
vyzdžiui, seni stal iai - sunk s ir 
nelengvai atsidarin ja. Tuo tarpu 
m s  baldai yra adaptuoti prie šian-
dieninio žmogaus poreiki .

- Lietuvoje dar visai neseniai 
buvo itin populiaru kuriant na-
m  interjer  rinktis minimalis-
tin  skandinavišk  stili , aplink
papildant ultramoderniomis de-
tal mis. Kokia j s  salone si -
loma alternatyva?

D.T.: Šiuo metu minimalizmas 
neb ra toks populiarus, tod l pati 
geriausia alternatyva yra aklai ne-
sekti mados, ypa  kuriant nam  in-
terjer . Namai pirmiausia turi b ti
jauk s ir patog s, o jaukum  visuo-
met kuria nat ralios spalvos, šilum
skleidžiantys daiktai.

L.Ž.: Manau, kad minimalistinio 
stiliaus šalinininkai rast  k  nors ir 
pas mus: pagalv les, kitas smulk-
menas, padedan ias sukurti nam
jaukum  ir “pagardinan ias” išgry-
nint  stili  netik tomis detal mis.

- Koki  “Maison Classique” vi-
zij  tur jote, kurdamos salon ?

D.T.: Mums pa ioms visuomet 

imponavo klasika - b t  sunku par-
duoti tai, kas ne prie širdies.

L.Ž.: Siek me sukurti praban-
gi , graži  daikt  salon , kuriuos di-
džiuojam s gal damos pasi lyti savo 
klientams - t  vizij gyvendinome.

- Kokiems gamintojams ats-
tovaujate?

L.Ž.: Kadangi abiems širdžiai ar-
timas klasikinis, Art deco, Provanso 
stiliai, tokius baldus bei aksesuarus 
si lome ir savo salone. Atstovaujame 
tokiems gamintojams kaip “Santo 
Passaia”, “Angelo Cappellini”, “Gran-
de Arredo”, “Belloni” ir kitiems.

- Kokiais gamintojais labiau-
siai didžiuojat s?

L.Ž.: Sunku b t  kažk  išskirti 
- dr siai galiu pasakyti, kad didžiuo-
jam s visais. Daugumos m s  prista-
tom  gamintoj mon s - senas šei-
mos verslas. Panaš s principai svar-
b s ir mums - žavim s tuo, k  daro 
m s  t tis, ir t siame šeimos verslo 
tradicijas. Visi m s  atstovaujami ga-
mintojai investuoja  nauj  modeli
k rim , o ne kopijuoja, be to, naudo-
ja tik medžio masyv  bei ekologiškus 
dažus. sivaizduokite, baldas dažais 
dengiamas net 25 kartus!

D.T.: Beje, savo salone abi kasdien 
dirbame ir bendraujame su klientais.

 - Kaip pasidalijate atsako-
myb mis ir darbais?

D.T.: Neturime kažkoki  ins-
trukcij  susiraš , nat raliai išeina 
- kuri tuo metu laisvesn , ta ir dirba, 
pyk i  nekyla. (Šypsosi.)

- Kokius bald  gamintojus dar 
svajojate pristatyti šalies rinkai?

L.Ž.: Neb tinai bald  - aksesuar ,
kilim , ind , ranki . Kiekvien  dien
vyksta tas pažinimo, bendravimo, pre-
ki  atsirinkimo procesas, bet tol, kol 
pa ios iki galo nesužinome visko apie 
prek , nesi lome jos klientams.

- Ar turite pl tros plan ?
D.T.: Taip, kiekviena mon  at-

sidariusi apie tai galvoja. (Šypsosi) 
Šiandien pagrindin  pl tra susijusi 
su Kazachstanu,  ši  šal  ekspor-
tuojame baldus.

- Kas, j s  nuomone, labiau-
siai prisideda kuriant nam  jau-
kum ?

L.Ž.: Vientisumas, bendro sti-
liaus išlaikymas, harmoninga detali
visuma. Tur ti savo svajoni  nam
vizij  yra taip pat svarbu, kaip ir at-
sižvelgti  profesionalo nuomon .

-  kok  nam  bald  patartu-

m te investuoti daugiausiai?
L.Ž.:  virtuv s baldus. Labai 

svarbu, kad jie b t  kokybiški, nes 
juos smarkiai veikia garai, dr gm ,
juolab kad n ra taip paprasta dažnai 
juos išmontuoti ir keisti.

- K  manote apie skirting  sti-
li  maišym  ir kokie, j s  akimis, 
gražiausi eklektikos sprendimai?

L.Ž.: Maišymas dabar itin madin-
gas. Yra vairi  labai vykusi  moder-
naus ir klasikinio stiliaus maišymo 
sprendim  - pavyzdžiui, veidrodis kla-
sikiniais r mais, kur atsiranda LCD 
ekranas, sijungia CD, ar pla iaekra-
niai televizoriai aukso r mais.

- Ar lankydamosi draug  na-
muose, biuruose ar restoranuose 
atkreipiate d mes  detales?

D.T.: Savyje jau žvelgiu ši  pro-
fesin  lig . Visk  pastebiu, kiekvie-
n  kampel . (Juokiasi.) Netgi ži r -
dama televizori  matau, ant kokios 
sofos s di laid  ved jas ir pan.

- Kokias pastebite interjero 
k rimo klaidas?

L.Ž.: Nereik t  interjer  per-
nelyg apkrauti ryškiomis detal mis. 
Kiekvienas daiktas turi savo viet
- stalas, k d , šviestuvas turi aiškiai 
matytis ir neb ti užgožti nereikalin-
g  detali . Nereik tu akcentuoti 
kiekvieno nam  kampelio.

D.T.: Dažnai žmon s interjere 
sukrauna visk , k  turi sukaup  ir 
užgyven  - rezultatas dažniausiai 
“neskanus”... Be to, manau, kad Lie-
tuvoje žmon s pernelyg sureikšmi-
na išorinius dalykus. Pas mus dar 
n ra aug  krauj ,   estetikos k ri-
mas prasideda nuo savo nam , o ne 
nuo r b  ar mašin .

- Ar skiriasi namo ir buto 
rengin jimas?

D.T.: Be abejo, klasika reikalau-
ja erdv s - maž  butuk  sud tinga
apstatyti masyviais klasikiniais bal-
dais, nes atrodys nekaip.

- Kaip manote, kas kiek laiko 
reik t  atsinaujinti b st ?

D.T.: Sako, kad žmogus kei iasi
kas septyneri metai. (Juokiasi.) Gal 
ia taip ir su b stu.

L.Ž.: M s  salone parduodami 
ilgaamžiai daiktai, taigi šia prasme 
nereik t  jaudintis d l remonto ar 
bald  keitimo. Kita vertus, paprastai 
per gyvenim  pakei iame ne vien
gyvenam j  viet , kei iasi ir m s
poži ris, gyvenimo b das - tuomet 
ateina laikas atnaujinti ir namus.
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Dovilė Trakymė: “Estetikos kūrimas prasideda 
nuo savo namų, o ne nuo rūbų ar mašinų”

Apie neseniai sostinės centre duris atvėrusį jaukų interjero saloną dar 
ne visi spėjo išgirsti. Jo įkūrėjos seserys neslepia, jog pradžioje daug 
padėjo tėvas architektas, taip pat užsiimantis baldų verslu, tačiau 
idėja sukurti jaukų prabangių klasikinių baldų saloną, nė iš tolo 
neprimenantį bedvasės prekyvietės su tankiai vienas šalia kito su-
spaustais baldais - sesių nuopelnas. Vos įžengęs į saloną, regis, už-
miršti ko atėjęs - norisi iš parduodamų lentynų čiupti Šekspyro sone-
tų rinkinį ir ramiai mėgautis kava. “Kai čia įsikėlėme, buvo taip jauku, 
kad atrodė - užsirakinsime ir nieko neįleisime”, - juokiasi savo namais 
saloną vadinančios šeimininkės, pačios ir pasitinkančios klientus. 
Dvynės Laura Žuromskytė ir Dovilė Trakymė (25), interjero salono 
“Maison Classique” bendraturtės, atsako į “Laisvalaikio” klausimus.

Genutė ŽALIENĖ

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Klasikinis interjeras tarsi 
reikalauja daugiau vidinės 
kultūros”

Dovilė Trakymė“

Geriau pradėti vėlai 
negu niekada. Aš tą 
ir darau - vidurnaktį 
pradedu mėgautis 

gyvenimu!

“ Kiekvienas daiktas turi savo 
vietą - stalas, kėdė, šviestuvas 
turi aiškiai matytis ir nebūti 
užgožti nereikalingų detalių”

Laura Žuromskytė

Dvynės Laura Žuromskytė ir Dovilė Trakymė - 
jaukaus interjero salono šeimininkės

Asmeninio albumo nuotr.



Taupan ius, bet norin ius š  ru-
den  b ti madingus prekybininkai 
kvie ia užsukti  prekybos centrus. 
MAXIMA naujoji rudens-žiemos ko-
lekcija si lo sigyti nebrangi , ko-
kybišk , pagal šiuolaikines mados 
tendencijas sukurt  drabuži , skir-
t  visai šeimai.

Naujojoje MAXIMOS rudens-
žiemos drabuži  kolekcijoje kone 
1,5 t kst. skirting  drabuži  mode-
li . MAXIMA prekiauja drabužiais, 
skirtais vyrams, moterims ir vai-
kams. ia patikus  ir svarbiausia 
mading  drabuž  ras ir apk ni  for-
m  moterys. “Savo pirk jams si -
lome plat  drabuži  asortiment .
Pas mus kiek vienas šeimos narys 
išsirinks sau patinkant  ir tinkant
drabuž ”, - sako Ina Gaižauskien ,
MAXIMA LT, UAB Drabuži  preki
grup s vadov .

Aukšta kokyb  ir 
prieinama kaina

Pasak prekybinink  atstov s, 
vienas iš didžiausi  naujosios MA-
XIMOS rudens drabuži  kolekcijos 
pranašum  - itin patrauklios drabu-
ži  kainos. “Ne paslaptis, kad, eko-
nominiam sunkme iui apribojus 
daugelio finansines galimybes, tam-
pa ypa  sunku atnaujinti savo gar-
derob , neišleidžiant vis  santaup .
Sunkiausia, manau, yra tiems, kurie 
anks iau pirko r bus firmin se par-
duotuv se, o dabar tenka persio-
rientuoti ir dairytis pigesn s apran-
gos”, - svarsto I.Gaižauskien .

Anot jos, š  sezon  pastebima 
tendencija, kad parduotuvi  lenty-
nose pirk jai žvalgosi kokybišk
drabuži , ta iau itin brangiai už pa-
tikus  drabuž  ar avalyn  mok ti ne-
besiryžta. Tod l buvo nuspr sta pir-
k jams š  ruden  pasi lyti kokybišk
drabuži  už itin prieinam  kain .

MAXIMOS parduotuv se ru-
dens kolekcijos drabuži  ir avaly-
n s kainos svyruoja nuo keliolikos 
iki maždaug pusantro šimto lit .
Madingus džinsus ia galima sigy-
ti vos už 40 lit , šilt  megztuk  - 
už 60, palt  - už maždaug 140 lit .
Na, o rudeniniams auliniams ba-
tams teks išleisti nuo maždaug 90 
iki 120 lit . Norintiems dar labiau 
sutaupyti verta paieškoti drabuži ,
parduodam  su nuolaida. Netgi 
naujojoje kolekcijoje toki  si lo-
mas ne vienas.

Tik tai, kas madinga

MAXIMOS drabuži  kolekcijas 
kuria bendrov s dizaineriai, jie domi-
si drabuži  mada, seka pasaulines ten-
dencijas, tod l ia parduodami drabu-
žiai atitinka naujausias mados tenden-
cijas. “Galiu patikinti, kad mes jau ne 
pirm  sezon  parduodame kokybiškus 
ir stilingus drabužius. Dirbame su di-
zainere, kuri kuria m s  parduotu-
v ms r b  kolekcijas, atsižvelgdama 
 naujausias mados tendencijas”, - sa-
ko Drabuži  preki  grup s vadov .

Pasak jos, kolekcijose atsispindi 
stiliaus naujov s, kartu stengiamasi, 
kad drabužiai b t  patog s ir prak-
tiški, pasi ti iš nat rali  medžiag .
“Šiais metais m s  drabuži  kolek-
cijoje - daug trikotažini  gamini .
Vyrauja nat ral s pluoštai - medvil-
n , vilna, viskoz . O sezono pagrin-
diniu pasi lymu galima dr siai 
skelbti palt . Galime pasigirti išties 
pla iu tiek brandžiam pirk jui, tiek 
jaunuoliui tiksian i  palt  asorti-
mentu”, - sako I.Gaižauskien . Š
sezon  madingos spalvos - violetin ,
pilka ir klasikin  - juoda.

“Visus MAXIMOS rudens dra-
buži  kolekcijos drabužius siuva 
Lietuvoje esantys fabrikai, kuriuo-
se dirbantys profesional s darbuo-
tojai drabužius siuva ir garsiems 
preki  ženklams. Tai daug pasako 
apie r b  kokyb ”, - neabejoja 
I.Gaižauskien .

Drabužiai visai šeimai

MAXIMOS rudens-žiemos ko-
lekcijos drabužiai skirti bemaž vi-
siems gyvenimo atvejams: darbui, 
sportui ar laisvalaikiui. ia reikiam
drabuži  suras visa šeima. Mote-
rims si lomi marškinukai, vairiau-
si  modeli  ir spalv  palaidin s, gol-
fai, suknel s, sijonai, megztukai, 
paltai, vyrams - marškiniai, kostiu-
mai, švarkai, džinsai. Vaikams t ve-
liai taip pat ras k  išrinkti: platus 
palaidini , sukneli , megztuk , kel-
ni , batuk  pasirinkimas.

Paaugliams si lomas platus 
džemperi  ir džins  asortimentas, 
mados besivaikantys jaunuoliai (ypa
paaugl s) liks patenkintos ryškiaspal-
v mis languotomis striuk mis, karš-
iausia šio sezono naujiena vadinamo-

siomis timp mis ir kt. Avalyn s pasi-
rinkimas taip pat platus: nuo gumini
bat  iki stiling  tiek prie suknel s, 

tiek prie kelni  deran i  aulini .
Nemažas ir prie drabuži  deri-

nam  aksesuar  pasirinkimas. Tai 
šalik liai ir šalikai iš vilnos bei kaš-
myro, odin s pirštin s, diržai, ran-
kin s. “Šio rudens garderobas ne -
sivaizduojamas be stiling , alk nes
siekian i  odini  ar vilnoni  piršti-
ni ”, - pažymi I.Gaižauskien .

Išskirtinis d mesys - 
moterims

Pasak pašnekov s, naujojoje MA-
XIMOS rudens drabuži  kolekcijoje 
neabejotinai išskirtinis d mesys ski-
riamas moterims. ia parduodami mo-
teriški drabužiai daugiausia skirti 25-
45 met , vidutines pajamas uždirban-
iai, jaunatvišk  klasik  m gstan iai 

moteriai. Ta iau vis daugiau d mesio 
skiriama ir jaunoms, 16-20 met , mer-

ginoms. “Siekiame 
patenkinti kiekvie-
no pirk jo skon ,
tad kai kurios pre-
k s stilingumu ne-
atsilieka nuo jauni-
mo pam gt  “Vero 
moda”, “Zara”, 
“Bershka” ar kit
preki  ženkl  si lo-
m  drabuži .

Beje, moterims skirt  sportini
drabuži  asortimentas š  sezon  taip 
pat si lo naujien  - nedidel  kolek-
cij  MAXIMOS dizainer s sukurt
ir Lietuvoje pagamint  fitneso dra-
buž li  iš medviln s ir elastano.

Anot MAXIMA LT, UAB Drabuži
preki  grup s vadov s, MAXIMOS 
r b  kolekcija patraukli š  sezon  dar 
ir tuo, kad joje aprangos gali rasti ne-
standartini  form  pirk jos - stambes-

n s moterys ar besilaukian ios ma-
mos. “N š iosioms netgi suk r me 
specialias pilvo juostas su linksmais 
piešinukais ar be j , specialias p dkel-
nes. Taip pat turime ir naktini  drabu-
ži  model  maitinan ioms mamoms”, 
- pasakoja I.Gaižauskien . Apk nios 
moterys, pasak jos, parduotuv se ras 
stiling  striuki , sijon , kelni , palai-
dini , vis  dydži  p dkelni .

Pareng  Vaida ANDRIKONYT
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Į MAXIMĄ - stilingų ir 
nebrangių rudeninių drabužių

Prasidėjus šaltajam sezonui, tikriausiai daugelis suka galvą, kaip atnaujinti savo garderobą, 
“neskriaudžiant” piniginės. Norisi būti madingam, tačiau sunkmečiu tenka skaičiuoti kiekvieną 
litą ir parduotuvėse atsakingai įvertinti ne tik naujo drabužio grožį, kokybę, bet ir jo kainą.

Pagrindin s mados 
tendencijos ruden

Odiniai drabužiai:
šortai, sijonai, lieme-
n s, paltukai, keln s.
Rudens hitas - odinis švarkelis, dvelkiantis bai-
kerišku stiliumi.
Kr tin  išryškinantys r bai - korsetai, lie-
men s, suknel s su iškirpt mis.
Daug užtrauktuk , raukini .
Trikotažas.
Apykakl s iš kailio, minkšti ir šilti šalikai.
“Vintage” aksesuarai, stamb s papuošalai.
Priglud  arba laisvi siluetai.
Spalvingas disko stilius: p sti sijonai, aukš-
tas liemuo, timp s, švarkeliai su “petukais”, 
nubluk  ir pl šyti džinsai, metalin s r b  deta-
l s, ryški  spalv  blauzdin s.
Asimetriški, sluoksniuoti, lengvai 
krentantys sijonai ir suknel s.
Klasikinio stiliaus drabužiai - vyriško kirpimo 
švarkai, “pieštuko” formos sijonai, siauros keln s.

Prekybos centre 
drabužių išsirinks 

visa šeima
“Maxima” nuotr.

“Chanel” persikėlė į kaimą

EPA-Eltos nuotr.
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 Žaisl  kompanija “Mattel” pra-
d jo gaminti nauj  juodaodži  l li
Barbi  serij  su išskirtiniais juoda-
od ms merginoms b dingais veido 
bruožais. Pirmoji “juodaod ” Barb
buvo pristatyta dar 6-ajame dešim-
tmetyje, ta iau tuomet nuo prastos 

Barb s ji skyr si tik odos spalva.
Barbi  linij  “So in Style” su-

daro l l s Greis (Grace), Kara (Ka-
ra) ir Trišel  (Trichelle) bei j  ma-
žosios sesut s Kortn  (Courtney), 
Džanesa (Janessa) bei Kijana (Kian-
na). Naujosios Barb s nuo tradici-

ni  l li  skiriasi ne tik odos spalva, 
bet ir išskirtiniais veido bruožais, 
b dingais juodaod ms merginoms. 
Juodaod s l l s atspindi ir skirtin-
gus odos atspalvius - šviesiai rusv ,
šokoladin  ir karamel s. L li  l pos 
putlesn s, nosys platesn s, o 
skruostikauliai - išraiškingesni.

Nauja juodaodžių Barbių serija

Paryžiaus mados savaitėje “Chanel” 
mados namai, pristatydami 2010 m. 
pavasario-vasaros kolekciją, pateikė 
stagmeną - “Grand Palais” salę di-
zaineris Karlas Lagerfeldas pavertė 
linksma kaimo klėtimi. Riogsojo 
šieno kupeta, vietoj podiumo buvo 
žolės takelis - juo žengė žavios 
aukštakulnius avinčios pienininkės 
ar į kaimą ištrūkusios elegantiškos 
miestietės. Nepaisant šokiruojančio 
pristatymo, daugelis vieningai 
sutarė - pristatyti drabužiai išlaikė 
“Chanel” dvasią ir stilių.

“Laisvalaikio” inf.



DAR ŠIS TAS APIE DEGIO
KOSMETIK

degio kosmetika gali b ti:
be bronzini  medžiag ,
su nat raliomis bronzin -

mis medžiagomis,
su deg  skatinan iomis 

medžiagomis (iki 12 medžiag  ir 
bronzant ).

Kiekvienas kremas gali pad -
ti išgauti skirting  norim  atspal-
v  - tai priklauso nuo odos tipo ir 
jos individuali  savybi  bei pasi-
rinkto degio kremo derinio. Jums 
tinkamiausi  krem  asmenin s
konsultacijos metu pad s išsirink-
ti “La Bamba” saul s studij  spe-
cialist s.

Siekiantiems greito efekto ir 
norintiems sublizg ti per vakar l
“La Bamba” rekomenduoja “Thats’ 
so Dark” arba “Glam Legs” prie-
mones. Jos seksual , švytint  ir 
lyg degio efekt  j s  k nui su-
teiks vos per kelias valandas.

Savo k no linijomis susir pi-
nusiems taip pat si loma maloni 
naujov  - tai unikalios putos “De-
ep Kineticell”, kuri  stangrinant
efekt  pamatysite vos po keli  sa-
vai i .
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Visi vakaro sve iai buvo malo-
niai nustebinti vyno kain . Vyno bu-
teliai, kaip tikrame sand lyje su-
krauti d ž se, ant kuri  šon  užra-
šytos kaina ir kilm s šalis, trauk
ne vieno lankytojo ak . “Vinchenso” 
atstovai prasitar , kad sulauk  daug 
ger  atsiliepim  ir nuostabos kupi-
n  klausim  d l vyno kain . “Teko 

tikin ti, kad tai n ra vien atidarymo 
vakaro kainos, vynas pas mus tiek 
kainuos visada”, - šypsosi “Vin-
chenso” vadov  Sandra Stirbyt . Iš 
atidarymo dažnas išskub jo su j  su-
dominusio g rimo buteliu. Sve iai
skanavo pristatom  vyn , klaus
pasakojim  apie juos. Skambant jau-
kiai saksofono muzikai “Vinchenso” 

vynin je liejosi ne tik vynas, bet ir 
nuošird s pašnekesiai prie tauriojo 
g rimo taur s. Lankytojams buvo 
si loma paskanauti vairi  užkan-
dži  prie vyno: alyvuogi , pel sini
ir kiet j  s ri , saul je džiovint
pomidor , vairi  m sos gamini  ir 
kit  gurmanišk  g rybi .

Atidarym  “Vinchenso” atstovai 

vadina s kmingu ir itin laukia pirm j
lankytoj . Klientams žadamas savait s
vyno pasi lymas, taip pat nuolatin s
degustacijos, kurios vyks kiekvien
ketvirtadien  bei kiti special s pasi -
lymai. Sve iai kvie iami sitikinti, kad 
kainos šiame vyno sand lyje tikrai ne-
sikandžioja. Vyno butelis kainuoja nuo 
10 iki 70 lit , norintiems vyn  gerti iš 
tauri  bus si lomi trys pilstomi raudo-
ni, trys balti ir vienas putojantis vynas 
- nuo 4 lit  už taur .

Didžiausia “Vinchenso” klien-
tams si loma naujov  - “Kamš io”
pasi lymas. Vyno sand lyje vyn  ga-
lima pirkti buteliais, o perkant d -
ž mis suteikiama net 10 proc. nuo-
laida. Ta iau svarbiausia, kad nusi-
pirkto vyno galima išgerti ia pat - 
jaukioje aplinkoje. Tereikia sumok -
ti papildom  5 lit  “Kamš io” ant-

kain . Vyno sand lio atstovai di-
džiuojasi gal dami pasi lyti draugiš-
kiausi  antkain , mat jis yra nekin-
tantis, o kitose vynin se taikomas 
procentinis mokestis, kuris priklau-
so nuo vyno kainos.

Pristatomas išties gausus vyno 
asortimentas - per 100 r ši  iš vai-
riausi  pasaulio kampeli : senojo pa-
saulio vyndariai iš Pranc zijos, Itali-
jos, Ispanijos, Portugalijos, Vokieti-
jos, Vengrijos, naujojo pasaulio - i-
l s, Argentinos, JAV, Piet  Afrikos, 
Australijos, Naujosios Zelandijos ir 
kit . Vienu metu vynin je sand liuo-
jama daugiau nei 1000 buteli .

Vyno sand lis darbo dienomis 
veiks nuo 12 valandos iki vidurnak-
io, o savaitgaliais net iki 2 valandos 

nakties.
“Laisvalaikio” inf.

Vyno sandėlio “Vinchenso” atidaryme 
svečiai stebėjosi žemomis vyno kainomis

Didžiausios Lietuvoje “La Bamba” 
saulės studijos jau subūrė milžinišką 
gerbėjų būrį savo klientams siūlyda-
mos pačias moderniausias paslaugas. 
Šio gerbėjų būrio narės - ir “Olialia” 
mergaitės bei pretendentės, kurioms 
“Olialia” komanda padovanojo ne-
įtikėtiną dovaną - galimybę nemo-
kamai degintis “La Bamba” soliariu-
muose visą spalio mėnesį.

“Mitas yra tai, kad soliariumai labai 
pavojingi. Viskas pasaulyje yra ir nuodas, 
ir vaistas - svarbiausia vadovautis visa-
galiu SAIKU”, - tikino “La Bamba” sau-
l s studij  vadov  Eva Sons. Nor dami
pagelb ti saul s voni  gerb jams, “La 
Bamba” specialistai pareng  ši  sveiko 
deginimosi atmintin .

Spalio 8 dieną Vil-
niuje, prie Baltojo 
tilto (Upės g. 6), du-
ris atvėrė nauja vyni-
nė “Vinchenso”. Ap-
žiūrėti vyno sandėlio 
interjero, degustuoti 
vynų bei užkandžių 
ir maloniai praleis-
ti vakaro susirinko 
daug Lietuvos įžy-
mybių - vyninė “Vin-
chenso” buvo sausa-
kimša nuo žmonių 
antplūdžio.

Sveiko deginimosi vadovas

KAM REIKALINGA DEGIO KOSMETIKA PO SOLIARIUMO?

Neutralizuoja specifin  po deginimosi atsirandant  kvap
Apsaugosite od  nuo išsaus jimo, raukšleli  susidarymo, 

degis išliks ilgiau.

DEGINIMOSI SEANS  TRUKM

Rekomenduojama neviršyti 30 seans  per metus.

KAM REIKALINGA DEGIO
KOSMETIKA PRIEŠ 
SOLIARIUM ?

degsite grei iau.
degio kremai sutrumpina de-

ginimosi laik , nes kaitinantis be 
kremo melaninas “pažadinamas” 
tik per kelias minutes, o su kremu 
- per kelet  sekundži .

Išsaugosite sveik  od  degi-
nantis.

degio kremuose esantys vita-
minai antioksidantai neutralizuoja 
laisvuosius radikalus, apsaugo od
nuo žalingo j  poveikio.

Pasir pinsite odos prieži ra.
degio kremai maksimaliai 

dr kina, maitina, puosel ja od ,
saugo j  nuo išsaus jimo, raukš-
leli  susidarymo, stangrina, stab-
do priešlaikin  odos sen jim .

degsite tamsiau, degis lai-
kysis ilgiau.

UV spindulius geriausiai prii-
ma tik gerai priži r ta, pamaitin-
ta, sudr kinta oda. Sausa oda at-
spindi UV spindulius, tod l gau-
namas paviršinis degis išlieka tik 
vien  dien .

Padvigubinsite degio rezul-
tatus.

Priklausomai nuo j s  odos 
tipo, b kl s ir geb jimo degti, 
degio rezultatus padidinsite 50-

100 proc.

UV SPINDULI  POVEIKIS ODAI, 
NENAUDOJANT DEGIO KOSMETIKOS

Dr gm s praradimas
Elastingumo sumaž jimas
Kolageno praradimas
Raukšleli  susidarymas
Odos išsaus jimas.

“Olialia pupytės” ištikimos 
“La Bamba” saulės studijoms

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“La bambos” nuotr.

Vyninės interjeras 
primena vyno sandėlį

Vyninėje vienu metu 
sandėliuojami daugiau nei 
100 rūšių 1000 butelių vyno

Šiandien  MMA BUSHIDO 
“Hero’s” populiarumu bei pripaži-
nimu s kmingai konkuruoja su to-
kiomis vis  Lietuvoje pam gtomis
sporto šakomis kaip futbolas ar 
krepšinis. MMA bušido turnyrai 
pla iai pripažinti visame pasaulyje. 
Jie ne tik suteikia jaunimui svajoni
ir dr sos, ta iau ir skatina dr siai jas 
gyvendinti. BUSHIDO “Hero’s” 

kovos sirgaliams patinka d l j  in-
tensyvumo ir spontaniškumo.

Art jan iame “Hero’s 2009” 
turnyre vyks net 10 superkov .

Jubiliejiniame turnyre susikaus 
visam pasauliui gerai žinomi kovo-
tojai iš Brazilijos, Olandijos, Vokie-
tijos, Airijos, Lenkijos, Baltarusijos 
ir Rusijos, jie savo j gas išbandys 
su stipriausiais Lietuvos kovotojais. 
Rengin  vainikuos kova d l Europos 
empiono titulo, kurioje susikaus 

vienas iš bušido rinktin s lyderi
Egidijus Valavi ius. Jis susitiks su 
Europos pilno kontakto karat em-
pionu, Europos maišyt  kovos me-
n empionu, Olandijos “Rings” 
empionu, ISKA pussunkio svorio 

kategorijos empionu, IBK prodivi-
zijos pasaulio karat empionu, 
oland  žvaigžde “Tyliuoju žudiku” 
Rodniu Glanderiu (Rodney Glun-
der). Ne daug kas gal t  pasigirti 
tur j s net 45 profesionalias MMA 
kovas, kaip žymusis olandas.

Taigi Egidijaus laukia tempta ir 
atsakinga kova. Abiej  kovotoj gi
skirtumas vos du centimetrai, taigi 
šiuo atžvilgiu pranašumo netur s n
vienas iš priešinink . Šiai kovai Vala-
vi ius rengtis prad jo jau rugpj t  ir 
puikiai startavo rugs jo 20 dien  Pra-

hoje vykusiame “HELL CAGE” tur-
nyre, tašk  persvara veikdamas Len-
kijos olimpin s rinktin s nar , Lenki-
jos KSW organizacijos lyder  Anton
Chmielevsk  (Antoni Chmielewski).

Ne mažiau intriguojanti vakaro 
kova vyks ir tarp vilnie io Tadeušo 
Cholodinskio bei daugkartinio Vokie-
tijos Tailando bokso empiono, Vo-
kietijos kikbokso empiono vokie io 
Marko Ašenbrenerio (Marco Aschen-
brenner). Nors vokietis ir ypa  gr s-
mingas varžovas, ta iau Tadeušas 
nusiteik s sp dingai sugr žti  bušido 
ring  po poros met  pertraukos.

Be jau min t  kov , “Hero’s 
2009” sirgali  laukia dar viena sp -
dinga dvikova - klaip dietis Maksi-
mas Nevolia kausis su Rusijos at-
stovu iš Sankt Peterburgo Alekse-
jumi Prokofjevu. 

Lietuvai taip pat ruošiasi atsto-
vauti patys stipriausi m s  kovoto-
jai, šiandien  jau sulauk  pasaulinio 
pripažinimo bei priskiriami prie pa-
saulio kovotoj  elito. Tai daugkarti-
nis tarptautini  bušido turnyr  nu-
gal tojas, Suomijos kov  be taisykli
turnyro “The Cage” nugal tojas Pe-
tras Markevi ius, “K-1 Europe GP 
2008 in Riga” vice empionas Min-
daugas Sakalauskas, daugkartinis 
tarptautini  bušido turnyr  nugal -
tojas Daumantas Barinovas, kov  be 
taisykli empionas Karolis Liukai-
tis. Taip pat š  vakar  “Siemens” 
arenoje debiutuos dar vienas jaunas 
kovotojas, daugkartinis SWAT tur-
nyr  nugal tojas Erikas Suslovas. 
Ringe jis susikaus su Anglijos ir Ai-
rijos kov  be taisykli empionu ai-
riu Neilu Seriu (Neill Sery).

Ži rov  lauks ne tik sp dingos 
kovos ringe, puikus šou, bet ir nuos-
tabios “Olialia” mergait s bei gausy-
b  kit  staigmen . Kiekvienas bilie-
tas dalyvaus loterijoje, kurioje bus 
galima laim ti “Hero’s” suvenyr  bei 
marškin li  su savo m gstamiausi
kovotoj  atvaizdais, fotografij  su as-
meniniais kovotoj  parašais.

Bilietus galite rezervuoti, už-
sisakyti ir sigyti internetu. Vis
informacij  apie biliet  platini-
m  galite rasti internete http://
www.tiketa.lt. Daugiau informa-
cijos apie MMA BUSHIDO 
“Hero’s 2009” turnyr  ieškokite 
www.bushido.lt.

 “Laisvalaikio” inf.
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Jubiliejinis tarptautinis MMA BUSHIDO “Hero’s 2009” turnyras
“Niekas nežino, kiek turi jėgų, kol jų 
neišbandė”, - būtent tokiu gyvenimo 
moto vadovaujasi ir Bušido federaci-
jos įkūrėjas bei prezidentas Donatas 
Simanaitis. Šį rudenį federacija švęs 
savo dešimties metų jubiliejų. Ta 
proga lapkričio 14 d. Vilniuje, “Sie-
mens” arenoje, bus surengta išties 
įspūdinga šventė, nepakartojamas 
šou ir, žinoma, intriguojančios kovos, 
kupinos adrenalino ir staigmenų.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida

Įspūdingas renginys 
truks tris valandas
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Jau spalio 29 d. Kauno klube 
“Combo”, spalio 30 d. Klaip dos klube 
“Kiwi” ir per pat  Helovin , spalio 31 
d., Vilniaus klube “New York” Justas 
surengs grandiozinius renginius “Hal-
loween goes Red Hot Chili Peppers”. 
Juose populiarusis dainininkas su gyvai 
grojan ia grupe ne tik pristatys amži-
nus amerikie i  grup s hitus, bet ir 
surengs tikr  karnaval .  j  žmon s
kvie iami atvykti specialiai pasiruoš .
Koncert  aprangos kodas dvigubas - 
“Red Hot Chili Peppers” ir Helovinas. 
Vadinasi, ištiestomis rankomis bus lau-
kiami stilingi rokeriai su kauk mis.

Roko genijai, pardav  per 50 
milijon raš

1983-iaisiais visk  prad j  nuo 
skandaling  koncert , kuri  metu 
grodavo arba visiškai nuogi, arba tik 
užsimov  kojines ant peni , “Red 
Hot Chili Peppers” netrukus tapo 
viena populiariausi  ir žinomiausi
JAV grupi  pasaulyje. Šiandien jie 

gali pasigirti net 20 met  besit sian-
ia pasauline šlove ir milijonais ger-

b j  visame pasaulyje. Begal  ger-
b j  jie turi ir m s  šalyje.

Net septynis prestižinius “Gram-
my” apdovanojimus ir keliolika MTV 
statul li  peln  “Red Hot Chili Pep-
pers” labiausiai išgars jo savo super-
hitais “Dani California”, “By the Way”, 
“Californication”, “Scar Tissue”, “Gi-
ve It Away”, “Under the Bridge”, 
“Breaking The Girl”, “Otherside” ir 
kitais. Iš viso jie išleido dešimt albu-
m , pardav  net 53 milijonus raš  ir 
suk r  net 8 dainas, užkopusias  JAV 
top  pirm j  viet . Ir tai tik maža dalis 
kvap  užiman i  grup s fakt .

Justo programoje - “Red Hot 
Chili Peppers” hitai

Viena iš priežas i , d l ko buvo 
pasirinktas šis projektas, yra tai, kad 
JAV grup s lyderio multimilijonieriaus 
dainininko Anthony Kiedžio prosene-
liai buvo lietuviai Antanas ir Julija Kie-

džiai. Pasaulio žiniasklaidoje aprašytas 
faktas grei iausiai daugyb  grup s
gerb j  privert  žem lapyje susirasti 
Lietuv . Trijuose koncertuose pasiro-
dysiantis Justas šiam projektui atrink-
tas specialiai, nes jo tembras beveik 
idealiai tinka amerikie io tembrui ir 
“Red Hot Chili Peppers” dainoms.

Net 18 geriausi , atmintinai mo-
kam  skirting  kart  amerikie i
k rini  Justas atliks kartu su profe-
sionaliais muzikantais. B gnus muš 
Jurgos Šeduikyt s b gnininkas Vytis 
Vainilaitis, bosine gitara gros Mari-
jono Mikutavi iaus bosistas Paulius 
Jask nas, o elektrine gitara “pjaus” 
Manto ir grup s ŽAS gitaristas Vik-
toras Jonušis. Visiems “Halloween 
goes Red Hot Chili Peppers” atlik -
jams, padedant drabuži  kompanijai 
“Effigy”, bus sukurtas specialus He-
lovinui skirtas sceninis vaizdis. Tai-
gi, jau dabar ruoškit s karš iausiam
Helovino maratonui Kaune, Klaip -
doje ir galiausiai Vilniuje!

“Laisvalaikio” inf.

Smagų vakarėlį su “Red Hot Chili 
Peppers” hitais žada Justas

Organizatorių nuotr.

“Halloween goes Red Hot Chili Peppers”: 
Justas virs Anthony
Nors vienos populiariausių pasaulyje grupių iš JAV “Red Hot Chili Peppers” vokalistas Anthony Kiedis 
turi lietuviško kraujo, šios muzikos žvaigždės kol kas neplanuoja savo gastrolių Lietuvoje. 
O amerikiečiai tikrai gali pasigirti neįtikėtino masto koncertais, tarp kurių - net du šimtus 
tūkstančių žmonių sutraukęs pasirodymas Raudonojoje aikštėje Maskvoje. Kol visa tai tėra 
daugybės muzikos gerbėjų svajonė, į Anthony persikūnys realybės šou nugalėtojas Justas, 
spalio pabaigoje pakviesiantis į nepaprastus savo koncertus.
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Kainos nesikei ia

“3D stikle” k rinius - pakabu-
ius, statul les ir kitokius graviruoto 

stiklo darbus - salone Vilniaus “Akro-
polyje” perka ir specialiai užsisako 
tiek visi norintieji nudžiuginti arti-
muosius netradicine dovana, tiek 
vairi  apdovanojim  ceremonij  bei 
dideli  rengini  organizatoriai.

Stiklo statul l s stabias reikš-
mingos ceremonijos akimirkas pri-
mena “Vakar  ekspreso” apdovano-
jim  “Met  klaip dietis” laurea-
tams. Šiemet “3D stikle” prisid jo
prie gražiosios Nidos vasaros sezono 
atidarymo švent s, smagaus “Olialia 
Zuzi fiestos” koncert  turo. Bendra-
darbiavimas su garsiais šalies daini-
ninkais ir grup mis paliks p dsakus 
stikle - geros nuotaikos bei staigme-
n  propaguotojai “3D stikle” netru-
kus pristatys naujus suvenyrus, ku-
rie pradžiugins kiekvien  popmuzi-
kos m g j . Stiklo objekte išgravi-
ruot  m gstamos žvaigžd s veid
papildys jos autografas ir šventinis 
sveikinimas arba link jimas šios do-
vanos gav jui. Nuoseklus entuzias-
tingas darbas mažina sunkme io ta-
k , tad, nepaisant prid tin s vert s
mokes io k limo, “3D stikle” gami-
ni  kainos išliko tokios pat, kokios 
buvo iki kriz s. O štai galimybi  j -
s  sumanytoms dovan  id joms iš-
reikšti gerokai pagaus jo.

Naujienos ir nuolaidos

Nauj j  rengini  ir šven i  sezo-
n  “3D stikle” si lo technologinius 
sprendimus, realybe paver ian ius
tai, kas anks iau atrod  dr si fanta-
zija arba epizodas iš mokslin s fan-
tastikos filmo. Viena iš paslaug  - 
veido trima io atvaizdo graviravimas 
stikle - tiek paženg  priek , jog da-
bar tokiam suvenyrui sukurti nebe-
reikia vykti  sostin , kad specialistai 
amžint  jus specialiu fotoaparatu. 

Pakanka jiems nusi sti geros koky-
b s skaitmenin  nuotrauk , ir ši sti-
kle pavirs trima iu portretu. Vadina-
si, turite galimyb  ne tik sutaupyti 
marias laiko, bet ir nudžiuginti nieko 
ne tariant  bi iul  ne prasta dovana.

Kita naujiena skirta išimtinai 
Kauno bei Klaip dos region  gyven-
tojams. Iki spalio pabaigos užsisakius 
“3D stikle” gamin  internetu, jo pri-
statymas jums nieko nekainuos. Ilgai 
laukti suvenyro nereik s - mon  di-
džiuojasi b dama viena iš operaty-
viausi  dovan  rinkos veik j .

Jeigu ketinate verslo partnerius 
ar kolegas nudžiuginti originaliomis 
kal din mis dovan l mis, kreipki-
t s jau dabar. Pasikonsultav  su ben-
drov s specialistais, neabejotinai 
išsirinksite geriausi , optimalaus 
kokyb s ir kainos santykio variant ,
o pateik  užsakym  iš anksto, dar ir 
gausite maloni  nuolaid .

Stiklo stebuklai kiekvieno fantazijai

Nuo mažyčio dailaus pakabučio iki prabangios stiklo ir taurių-
jų metalų bei marmuro skulptūros - “3D stikle” meistrų sukurtos 
dovanos turi daugybę pranašumų: netikėtos, unikalios ir, kas itin 
svarbu, prieinamos kiekvieno kišenei. Šiuolaikine įranga kurianti 
išskirtinius stiklo suvenyrus, “3D stikle” per kelerius sėkmingos vei-
klos metus tapo šios neįprastos veiklos srities lydere mūsų šalyje ir 
sulaukia ne tik tautiečių, bet ir užsienio klientų dėmesio.

M s  k riniai - vairiausi stiklo objektai, 
kuri  viduje moderniausia lazerine ranga
graviruojamos fotografijos, piešiniai, svei-
kinim  ir kitokie tekstai.

Vaizd  stiklo dovanoje riboja tik ruošinio 
dydis bei kliento fantazija.

Interneto parduotuv je www.3dstikle.
lt/eparduotuve rasite vis  kontaktin  infor-
macij , vis manom  stiklo ruošini  vari-
antus ir gausi  id j  bibliotek . Stikle gali-
ma amžinti visk  - nuo nuotraukos vaizdo 
iki internete rasto patikusio paveiksl lio.

Jeigu norite unikalaus savito k rinio, 
specialistai sumodeliuos j s sivaizduoja-
m  objekt , logotip  ar piešin , ir j s tapsi-
te išskirtin s dovanos k r ju.

Pareng  Vaida ANDRIKONYT

Kas yra “3D stikle”?

Ieškantiems unikalių dovanų - “3D stikle” meistrų kūryba
“3D stikle” nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

11%
nuolaida
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- Kas yra germanis?
- Tai pusmetalis, 32 elementas 

Mendelejevo lentel je. Japon  gy-
dytojo Asai Kazuhiko d ka nuo 1967 
m. organinis germanis prad tas tai-
kyti gydant. Susidom jimas germa-
niu medicinoje iki šiol tik did ja. Iš 
solidži  medicinos staig  gaunami 
stulbinantys pranešimai apie germa-
niu gydytus onkologinius ligonius, 
kuri  b kl  pager jo. Užsienyje 
germaniu efektyviai gydomos chro-
niškos s nari , širdies ir kraujagys-
li , kepen , plau i  ligos, bronchin
astma, žvynelin , nervai, klausos 
sutrikimai ir kita.

- Kaip germanis veikia žmo-
gaus organizm ?

- Jis skatina baltymo interfero-
no, kuris turi antiv žini  savybi ,
kovoja su virusais ir bakterijomis, 
gamyb . Kita ypa  svarbi germanio 
savyb  - jis apr pina organizm  de-
guonimi.

- Kaip organizm  veikia de-
guonies tr kumas?

- Deguonis yra b tina l steli
medžiag  apykaitos dalis, jis daly-
vauja beveik visuose gyvybiniuose 
organizmo procesuose. Tr kstant 
deguonies medžiag  apykaita su-
trinka, ima kauptis toksinai, vystosi 
vairios ligos. Beje, smarkiai lig  pa-

žeistus audinius ištyr  mokslininkai 
nustat , kad juose beveik nebeb -
davo lik  deguonies.

Skausmo priežastys n ra gerai 
išaiškintos iki šiol, ta iau deguonies 
nepakankamumas l stel se laiko-
mas vienu svarbiausi  skausm  su-
kelian i  veiksni . Pavyzdžiui, reu-
mato ir s nari  skausmai. D l de-
guonies stygiaus sutrinka kraujo 
apykaita, suplyšta l steli  membra-
na (sienel ). Iš l steli  ištekantis li-
k s deguonis tirpdo kaulus ir sukelia 
uždegimus. Pasekm  - osteoporoz ,
osteochondroz . Tod l proced ros 
su germaniu - proced ros Nr.1 ken-
iantiems s nari  skausmus. Ger-

manis efektyviai šalina skausm  ir, 
skirtingai nei kiti nuskausminamie-
ji, neturi jokio šalutinio poveikio.

- Kod l žmogui pradeda stig-
ti deguonies?

- Viena svarbiausi  priežas i
- per didelis vandenilio kiekis orga-
nizme, kuris susidaro d l pakitusios 
mitybos, aplinkos užterštumo, d l
streso sutrikusios hormon  pu-
siausvyros. Kraujo dulk mis dar va-
dinamas vandenilis organizmui ypa
žalingas, mat prisijungia deguon  ir 
pašalina j  iš organizmo su prakaitu, 
šlapimu. Deguonies mažiau pasisa-
viname ir d l per mažo judrumo, be 
to, Žem je H2O apskritai maž ja.

- Kaip germanis didina de-
guonies kiek ?

-  krauj  patekusi germanio mo-

lekul  neša kelis deguonies atomus. 
Germanis atiduoda deguon , o vietoj 
jo prisijungia vandenil  bei kitus tok-
sinus ir pašalina juos iš organizmo. 
Taip germanis padidina m s  k ne
esant  deguonies kiek , pagerina, at-
kuria kiekvieno organo veikl  ir pa-
žadina iš prigimties mumyse esan-
ias gijimo galias.

- Kokiems organams deguo-
nies reikia labiausiai?

- Daugiausia deguonies, apie 20-
30 procent , sunaudoja m s  sme-
genys - stingant deguonies sunkiau 
susikaupiame, tampame apsn d ,
blog ja atmintis, jau iam s pavarg .
Germanio proced ros veiksmingai 
šalina chronišk  nuovarg , kuriuo 
ypa  dažnai skundžiasi protin  darb
dirbantys žmon s. Taip pat deguonies 
stygiui ypa  jautri širdis, kepenys.

- Kada rekomenduojamos 
proced ros su germaniu?

- Germanio proced ras labai tin-
ka darytis ruden  - jos leidžia išveng-
ti šaltajam sezonui b ding  s nari ,
raumen  skausm , stiprina imuni-
tet . Germanio terapija gerina svei-
kat  ir esant itin rimtoms ligoms, 
rekomenduojamos ir s lygiškai svei-
kiems žmon ms - prevenciškai. Juk 
ligos ateina palengva, iš pradži  - 
nuovargio, nemigos pavidalu. Apr -
pindamas organizm  deguonimi ger-
manis stiprina ir sergan io, ir sveiko 
žmogaus organizm .

Sveikatos šaltiniai - SPA procedūros su germaniu
Stebuklingų Lurdo (Prancūzija) šaltinių poveikį aiškinę mokslininkai nustatė, kad gydomąsias šio 
vandens savybes lemia ypač didelė pusmetalio germanio koncentracija. Sveikatos ir grožio namuose 
“Beža familia” (vienintelėje vietoje Lietuvoje ir visoje Europoje) atliekamos sveikatinančios SPA proce-
dūros su germaniu. Unikalios procedūros pagerina pačiomis įvairiausiomis ir sunkiausiomis, net onko-
loginėmis, ligomis sergančiųjų būklę. Kas yra germanis ir apie jo procedūrų teikiamą naudą pasakoja 
gydytoja kosmetologė Birutė Stankevičienė.

 S nari  skausmai
Širdies ir kraujagysli  ligos
Aukštas kraujo spaudimas
Kepen  ligos
Plau i  ligos
Bronchin  astma
Vaik  astma
Žvynelin
Klausos sutrikimai
Gal ni  šalimas (kraujotakos 

sutrikimai)

Nutukimas
Padid j s nervingumas
Neuralgija (nerviniai skausmai)
Chroniškas nuovargis ir išseki-

mas
Nemiga
Šienlig
Viduri  užkiet jimas
Kaklo ir pe i  sustingimas
Nuolatinis mieguistumas ir žio-

vavimas

Proced ros su germaniu 
atliekamos sveikatos ir grožio 

namuose “Beža familia”, 
Sporto g.8-77, 

Vilniuje, tel. 273-27-99, 
mob. (8-616) 95-888.

SVEIKATOS SUTRIKIMAI, KURIEMS 
ESANT REKOMENDUOJAMAS GERMANIS:

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida procedūroms

Pareng  Elena NIKONOVAIT

Gydytoja kosmetologė 
Birutė Stankevičienė

“Beža familia” archyvo nuotr.

Per procedūrą rankos ir kojos merkiamos 
į šilto vandens voneles su ištirpusiu 

germaniu, kuris aprūpina organizmą 
deguonimi bei šalina toksinus

Redakcijos archyvo nuotr.
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Sostin s verslo centre “Alfa” 
duris atv r  maisto ir g rim  krau-
tuv l  “Emgusta Gourmet”. Asor-
timentas, kuriuo nukrautos lenty-
nos, - nuo vyn  iki an i  kepen li
pašteto ar aliejaus su trumais. 
“Laisvalaikis” rekomenduoja sigy-
ti išskirtinio aliejaus, spaudžiamo iš 
“Taggiasche” veisl s  alyvuogi  ar-
ba “Pesto” padažo, kuriam naudotas 
30 m nesi  brandintas parmezanas. 
Kai kuri  produkt  gal site para-
gauti vietoje, o daugiau apie juos 
sužinosite atvyk  degustacijas.

“Laisvalaikio” inf.
Ketvirt j  gimtadien  šven iantis 

Vilniuje, Suba iaus g.17, sik r s
ajurvedos SPA centras “Shanti” sa-
vo klientams ir bendramin iams da-
lija dovanas. Spal  ir lapkrit  kiekvie-
nas, turintis “Laisvalaikio” kortel ,
kvie iamas išmokti ajurvedinio gal-
vos, kaklo ir pe i  masažo.

“Shanti” ajurvedos centre prista-
tomas masažas pasižymi dvejopu po-
veikiu - priklausomai nuo atlikimo jis 
atpalaiduoja arba stimuliuoja centrin
nerv  sistem . Taip pat skatina ilga-
amžiškum , gerina atmint , geb jim
susitelkti bei šalina pe iuose ir kaklo 
srityse susikaupusi tamp . Išmokt
masaž  galima daryti sau arba pale-
pinti juo artimus žmones, masažas 
tinka ir suaugusiesiems, ir vaikams. 
Masažo moko “Shanti” centro šeimi-
ninkai, Indijos mokyklose masažo 
mok si Egl  ir Darius Kauneckai, 

jiems talkina kelios masažuotojos. 
 vakaro program eina ir pažin-

tis su ajurvedine higiena: kaip plau-
ti akis ir nos , valyti dantis ir ausis, 
kaip priži r ti plaukus. Pavyzdžiui, 
pagal ajurvedoje pateiktas žinias k -
n  aliejumi rekomenduojama ištep-
ti prieš duš , o ne po jo - taip aliejai 
skverbiasi  od  apie 7 cm ir šalina 
toksinus. Taip pat ajurvedos išpaži-
n jai pabr žia liežuvio valymo svar-
b . Tai daryti reikia mažiausiai ryte 
ir vakare. 

Susidom jusieji ajurvediniu gal-
vos, kaklo ir pe i  srities masažu 
bei higiena kvie iami registruotis 
internetu www.ajurveda.lt.

Pareng  Elena NIKONOVAIT

 “Emgusta Gourmet” - nauja vieta gurmanams

Aukštos kokybės, išskirtinio 
skonio produktai akį traukia ir 
gražia pakuote

Krautuvėlės direktorė Gintė Klimavičienė 
(kairėje) ir steigėja Aidija Maskoliūnienė 
laukia visų norinčių atrasti naujus skonius
Mykolo Ambrazo nuotr.

“Shanti” dovana - ajurvedinis masažas

Galvos, kaklo ir pečių masažo 
vakarai vyks spalio 19 ir 26 

dienomis, lapkričio 9 ir 16 dienomis
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele 
galvos, pečių ir kaklo 

masažo paskaita

nemokama
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 k l a u s i m u s  a t s a k o  E r n e s t a s 
PANOMARIOVAS.

- Kod l naudojiesi paslauga užsisakyti 
maisto  namus?

- Kartais neužtenka laiko nueiti  restoran , o 
norisi m gstamo maisto.

- Kuo tau patinka 
japoniška virtuv ?

- Maistas yra len-
gvas, net ir nemažai jo 
suvalgius nejau iama 
persivalgymo poj io,
o sušiai nesiliauja ste-
binti subtiliu ir neatsi-
bostan iu skoniu.

- Be kurios r šies
suši  ritin li  negal tum 
gyventi?

- Be CALIFORNIA MAKI. Bepro-
tiškai m gstu žuv  skraiduoli  ikrus ir krevetes.

- Ar b ta koki  kurioz  belaukiant su-
ši ?

- Taip, teko užsisakyti suši  namus, bet 
atsiradus neatid liotin  reikal  prival jau mais-
to išvežiotoj  pagainioti po miest  paskui save 
ir galiausiai suvalgyti sušius miesto centre ant 
suolelio.

- Kada dažniau valgai sušius namuose - 
ar kai esi vienas namie, ar kai turi sve i ?

- Kadangi mano draug  taip pat yra didel
suši  m g ja, japoniškais skan stais dažniausiai 
m gaujam s kartu, bet esame kelet  kart  ir su 
kompanija užsisak  rinkini .

- Ar ruoši sušius namuose?
- Taip, esu dar s, bet japon  virtuv s sub-

tilyb s man sunkiai kandamos, tad mieliau už-
sisakau jau pagamint  suši  namus.

- Ar teko lankytis “Tokyo” restorane?
- Esu užsuk s  restoran , bet dažniau užsi-

sakiau maisto išsinešti.

SPALIO 16 d. 21 val.

ALTERNATYVOS VAKARAS 
Migloko “Vynuogi  nakties sapnas”
Teatralizuotas muzikinis pasirodymas, 

kurio metu kartu su atlik ja migloko gal -
site m gautis muzikos ir vaizdo sinteze. 
Devyniolikmet migloko negali b ti lygi-
nama n  su vienu Lietuvos atlik ju - iš-
skirtinis balsas, netik ti muzikiniai deri-
niai, vaizdis ir teatrališki pasirodymai. 
Migl  ne vieno žurnalisto jau pavadinta 
nauju muzikiniu talentu, kiekviena nauja 
daina - nuo pat pirmo hito “Spooky love” 
- užsib na dažno melomano klausomiausi
dain  s raše, o koncertams duris atveria 
žinomiausi klubai ir koncert  sal s. Miglo-
ko visa tai - tik pirmieji muzikin s karjeros 
žingsniai.

2009 m. SPALIO 17 d. 20 val.

TEMINIS VAKARAS 
Šoki  grup s “El cafe” programa ir šoki

vakaras ži rovams
Stipru, saldu, kvepia cinamonu ar šoko-

ladu, su grietin le... Gaivina, tonizuoja, ža-
dina jausmus, pakelia nuotaik ... Gurkšnis. 
Žingsnis. Scena. Ži rovas. Šokis... Atviras, 
be kruopelyt s ironijos, šokio kalbos suža-
dintas jausmas... Tai - “El cafe”.

2009 m. SPALIO 18 d. 12 val.

VAIK  POPIET
“Karaok s konkurso su Donata” atida-

rymo švent
Atidarymo švent  - tai žanga  b simuo-

sius karaok s konkursus, kuri  metu kie-

kvienas vaikas gal s dalyvauti ir kovoti d l
“Karaok s konkurso su Donata” priz . Ati-
darymo švent s metu dainuos vaik  popgru-
p s, o visi norintys gal s savo j gas išbandy-
ti dainuodami karaok , ir, aišku, savo daino-
mis visus džiugins pati Donata Virbilait .

2009 m. SPALIO 18 d. 19 val.

LIETUVIŠKAS VAKARAS
“Aukso fondas” su dain  ir šoki  ansam-

bliu “Lietuva” 
“Aukso fondo” koncertuose išgirsite ir 

džiugi , ir graudži  dain , liaudies instru-
ment  melodij , pamatysite liaudies šoki ,
humoristini  vaizdeli , puiki vairiaspalviais 
raštais mirgan i  tautini  r b . Vakaro metu 
sve iai bus vaišinami tradiciniu lietuvišku 
g rimu bei užkandžiu, tur s galimyb  sutryp-
ti lietuvišk  polk  ar pažaisti žaidim .

Savaitgalio renginiai - “New York 
Club” (Kalvarij  g.85, Vilnius)

Japoniško maisto restoranas “To-
kyo” pristato savo lojaliausius kli-
entus, kuriems sušių užsisakymas 
į namus yra beveik kasdienybė. Tai 
žmonės, kurie neįsivaizduoja, kaip 
galėtų gyventi be japoniško mais-
to, o numerį 1822 išpyškintų net 
ir pažadinti vidury nakties. Kal-
binsime pačius ištikimiausius, nes 
norime sužinoti, kodėl jie negali 
gyventi be “Tokyo” sušių. Pirmasis 
lojalus klientas - dvidešimtmetis 
Ernestas Panomariovas. Atsidėko-
dami Ernestui už draugystę dova-
nojame “Laisvalaikio” kortelę bei 
100 litų vertės dovanų čekį apsi-
lankyti “Tokyo” restorane. Tebūna 
jis išleistas patiems mėgstamiau-
siems patiekalams!

Su “Laisvalaikio” kortele

100%
nuolaida maisto pristatymo mokesčiui 

Vilniaus mieste. Tel. 1822

Ne tik tina, bet gausaus meniu patiekalai 
- tik po dešimt lit . Rinkis sveik sias graikines 
salotas, skanut l  jautienos bifšteksiuk , suk-
tin  su vištiena ir kumpiu, vokiškas dešreles 
su bulvi  skiltel mis, apskrudusius vištienos 
sparnelius ar legendin  šašlyk . Ir tai dar ne 
viskas. Jei nor tum toki  naktipie i  nemoka-
mai - nežiopsok, nes nuo šiol mes seksime 
linksmiausi  vakar li  galerijas ir ieškosime 
mums patikusi  dalyvi  nuotrauk , o vienam 
išrinktajam teiksim 50 lit  vert s ek .

M s  pirmasis atradimas - žaving  aki
juodaplauk . Atpažinai save? Ateik  “Grand 
Pub” bar , esant  GCW laisvalaikio centre, 
susirask administrator , pasiimk tau priklau-
san i  dovan  ir pasistiprink po arba prieš 
vakar l ! “GP naktis” kvie ia užsukti ketvir-
tadieniais nuo 24 iki 2 valandos, o penkta-
dieniais ir šeštadieniais nuo 24 iki 6 valandos 
ryto  “Grand pub” bar , sik rus  GCW lais-
valaikio centro II a.(A.Vienuolio g.4) prie 
Operos ir baleto teatro pa iame Vilniaus 
centre.

 “GP naktis” skelbia naktinėtojų paiešką
“GP naktis” atveria duris “Grand Pub” bare lygiai dvyliktą nakties nuo ketvirtadienio iki šeš-
tadienio ir labai ypatingomis kainomis maitina alkanus vakarėlių liūtus bei naktinėtojus iki 
pat aušros, o bokalas alaus nekainuoja nė penkių litų. 

2009 09 26 “Wired Saturdays @ 
Woo” vakarėlis

KSA.lt archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida sąskaitai, užsisakant iš 
pagrindinio “Grand Pub” meniu

Pareng  Vaida ANDRIKONYT

 “Tokyo” dovanos lojaliausiems

Smagus savaitgalis klube “New York Club”



Ariel

“Jos balsas labai tikt  skalbimo mil-
teli  reklamai. Toks... švarus!”

Greta

“Ma iau, kaip ji scenoje atsiklaup .
Nesupratau... juk ia ne bažny ia”.

R ta

“Ži r damas
gyt. Mikrofon  ji la
banan ...”

Kafka

“Jam reikt  užsiauginti barzd  - b -
t  vyriškesnis”.

Rokas

“Šitokio dailumo niekur nema iau,
Rokai, Rokuž li, sužyd k grei iau!”

- šeštadieniais, 19 val., per LNK
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Egl  prieš por  savai i  išsiskyr  su 
ilgame iu savo draugu. Su šešeriais me-
tais vyresniu Jauniumi mergina draugavo 
metus ir septynis m nesius.

Prieš dvi savaites Egl  scenoje dai-
nuodama jausming  k rin  apsiašarojo ir 
nebegal jo pabaigti dainos. Sal je tarp 
ži rov  buvo sitais s jos vaikinas. “Mes 
išsiskyr me. Aš scenoje dainuoju “Man 
taip sunku myl t, taip sunku nek st...” ir 
sal je matau j  s dint . Negal jau neapsi-
verkti. Buvo labai nemalonu, nes nebe-
gal jau sav s suvaldyti...” - sak  Egl .

Nedaug kas žinojo tikr j  Egl s aša-
r  priežast , kol pra jus  šeštadien  ko-
misijos pirmininkas Mindaugas Stasiulis 
paklaus : “Kod l tu apsiverkei pra jus
kart ?” “Aš išsiskyriau su vaikinu”, - tie-
sioginiame eteryje pasak  Egl .

“Tur jau tai pasakyti, nes manau, kad 
buvo manan i , jog verkiau visai d l ko 
kita”, - sako “Muzikos akademijos” da-
lyv . Mergina patikina, kad skyryb  prie-
žastis - tikrai ne jos dalyvavimas šou.

“Tai asmenin s priežastys, nenoriu 
j  komentuoti. Bet mes su juo likome 
gerais draugais. Jis atvyksta  filmavimus 
ir sak , kad mane palaik , palaiko ir pa-
laikys visada”.

Prieš por  m nesi , k  tik patekusi 
“Muzikos akademij ”, Egl  pasakojo apie 
vaikin . “Tu tik nepasikeisk, Eglute, ne-
susirk žvaigždži  liga...” - Jaunius jai sa-
k , kai sužinojo didži j  Egl s naujien .

Mergina t syk nuoširdžiai su myli-
muoju pasikalb jo, nuramino: “Tu gi ma-
ne, Jauniau, puikiai paž sti - esu paprasta, 
nesužvaigžd siu, joks šou man s nepri-
vers pasikeisti”.

Band me nesutikti su Egle. Juk daž-
nai b na, patenka  televizij  mergait ,
pamato nauj  pasaul , naujas galimybes, 
išš kius ir domesn  gyvenim  - pamažu 
atsisveikina su senuoju, prie jo nebesi-
nori gr žti. “Problem  gali nebent iškilti 
ne d l mano, o d l vaikino elgesio. Bijau, 
kad po šio šou jis gali sutrikti ir pasikeis-
ti, - sak  Egl .

Rokas atlaikė 
išbandymą ir tapo lyderiu

Internaut  auksin s mintys apie “Muzikos akademijos” dalyvius:

Vos prieš savait  “Muzikos akademij ” sto-
j s Rokas Laureckis iškart gavo šalto dušo - ra-
dijo stoties “Lietus” lankytojai j  pasiunt  kovoti 
d l išlikimo.

Rokas  karšt j  mikrofon  dainavo su Vaida ir 
R tele. Ir... nušluost  nos  merginoms - tapo ko-
vos lyderiu. Už j  balsuota 2524 kartus. Už R t
ir Vaid  - daugiau nei t kstan iu bals  mažiau. 
Projekt  paliko Vaida.

R&B stiliaus dainas dainuojantis 18-metis su-

žav jo ir komisij . “Jis turi potencialo, gerai dai-
nuoja... Talentas yra!” - sak  Rosita ivilyt . Be-
je, ji su Roku šeštadien  net sutiko padainuoti 
duetu.

Krepšin  ir merginas užvis labiausiai m gstan-
tis kaunietis dar nepamiršo, kad  projekt  at jo
ne tik dainuoti, bet ir pelnyti dailiosios lyties ats-
tovi  d mesio. “ ia yra keletas tikrai simpatišk
mergin ... ži r sim - gal kas ir išeis”, - šypsojosi 
“Muzikos akademijos” dalyvis.

Eglė: 
“Muzikos akademijos” sienų drebintoja Eglė praėjusį šeštadienį surinko 
maksimalų komisijos balų skaičių - 30. Tačiau asmeniniame Eglės 
gyvenime šiuo metu - ne viskas taip džiugu...

Kafka, man rodos, tau R ta yra daugiau nei draug . Tiesa? 
Klausk “Muzikos akademijos” dalyvi  visko! 

Kasdien, 16-17 val., per radijo stot  “Lietus”.

scenoje - triumfas, gyvenime - 
pasibaigusi meilė...

Atlik jas Onsa, užpra jus  šeš-
tadien  iškrit s iš “Muzikos aka-
demijos”,  j  buvo sugr žintas.

Malon  vaikinui suteik  komi-
sijos pirmininkas Mindaugas Stasiu-
lis. Mat jis pasinaudojo savo šansu 
sugr žinti nevertai išmest  dalyv .

Onsa sugr ž s gerokai pasikeit :
ir ži rovai, ir komisija pasteb jo, kad 
vaikinukas - nebe toks savimi pasi-
tikintis ir pasip t s. “Atrodai taip, 
lyg prašyte prašytum “dar neišmes-
kit, dar noriu pab ti”, - sak  M.Sta-
siulis po Onsos pasirodymo.

Anks iau Onsa yra svarst s, 
kad ži rovai už j  gal jo nebalsuo-
ti d l t vuko - skandalingai pagar-
s jusio Seimo nar s Astos Bauku-
t s vyro K stu io Rupulevi iaus
- skandal . “Prisid jo ir t vuko 
skandalai. Manau, kad tai tur jo 
takos. Lietuva n ra tokia jau maža, 
kaip mums kartais atrodo. Žmon s
skaito, domisi, ži ri televizij  ir ti-
ki viskuo”, - yra sak s Onsa.

Pa iu Onsa toliau “Muzikos 
akademija” dom sis šeštadie-
niais 19 val. per LNK.

Egl

“Radeikiai greit taps Lietuvos daina-
vimo sostine! Šaunuol  ambasador
Egl !”

 j  užsimanau val-
aiko kaip kok  skan

Onsa

“Onsa, Balvonsa! Kod l jo daina va-
dinasi “Pakabink mane”? Nejaugi jis 
neturi merginos?”

Nerijus

“Mano m gstamiausias gyv nas - 
mulas. Nerijau, aš už tave!”

Atas

“Jis man primena liokaj  iš Rene-
sanso laik . Atsirado, mat, Misteris Ele-
gancija”.
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Š  šeštadien  d l išlikimo “Mu-
zikos akademijoje” kovos klaip die-
tis Nerijus, komisijos vadinamas 
tiesiog scenos Terminatoriumi.

Vaikin  prie karštojo mikrofono 
pasiunt  kolegos - taip nubaud  už 
tai, kad pra jus  šeštadien  jis neiš-
moko dainos žodži .

Scenoje Nerijus atrod  sutrik s, 
dainavo nesklandžiai, vis nutr kdavo 
viduryje posmo. Paaišk jo, kad jis 
nebuvo išmok s teksto. “Gal jai 
nors išsisukti, yra daugyb  ištiktuk

“ei, op, hop”, kuriuos gal jai ni niuo-
ti vietoj teksto. Gal jai pakviesti šok-
ti Ing  Jankauskait  ar scenoje dary-
ti k lvirs ius. Bet tu stov jai kaip 
stuobrys”, - kritikavo j  komisija.

Nerijus šou pasibaigus iš koleg
gavo šešias karšt sias natas ir šiuo 
metu, ko gero, jau kala savo dain
tekstus.

“Prisižaidžiau... K  padarysi, 
pats esu kaltas... Tai man bus gera 
pamoka”, - sak  vaikinas, d l išliki-
mo šou kovosiantis jau antr  kart .

Ariel  pasakoja, kad su Natalija draugauja nuo tada, 
kai joms buvo po dešimt met . “Mes abi lank me ir 
baig me t  pa i  muzikos mokykl . Augome viename 
kieme, prisimenu kaip niekad linksmas m s  keliones 
“tr liku”  “muzikalk ”, - šypsosi Ariel .

Šiuo metu šou pasaulio žvaigžd  Natalij  Ariel  pri-
simena kaip talenting  daininink . “Gal dabar kam nors 
gali pasirodyti ir keista, ta iau Natalija buvo talentingiau-
sia visame muzikos mokyklos chore. Jos vokal  gyr
visi - ir draugai, ir muzikos specialistai. Jei tik reik davo 
kur sudainuoti solo partij , visur Natalija tikdavo... Ta iau 
balsui mutuojant, ji, ko gero, pertemp  stygas, ir šiandien 
jos vokalas kiek pakit s”, - sako Ariel .

“Muzikos akademijos” dalyv  prisimena: kai Nata-
lija išgars jo visoje Lietuvoje, vaikyst s draug ms ne-
bebuvo daug laiko bendrauti, draugyst  aprimo. “Ta iau 
kai sužinojau, kad ji rengiasi ištek ti, tuoj pat paskam-
binau ir pasi liau surengti vestuves. Ji sutiko!”

Ariel  yra baigusi rengini  organizavimo specialyb ,
tod l vestuvi  planavimo subtilybes išmano geriau nei 
kas kitas. Su drauge jos anuomet vert si rengini  or-
ganizavimo verslu, tur jo mon .

Ariel  džiaugiasi, kad Natalija ja visiškai pasitik jo ir 
nesikišo  vestuvi  organizacinius reikalus. “Ji leido lietis 
mano saviraiškai. Vienintel  jos s lyga buvo tokia: “Pa-
daryk taip, kad m s  vestuves rodyt  per TV žinias”. Ir 
mums pavyko - vestuves išties parod  naujien  laidos!

O rodyti buvo k . Visi prisimena pla iai žiniasklaidos 
nušviest  rengin , kai Natalija su Deivydu, atvyk
Kauno rotuš  tuoktis, sužinojo, kad rotuš  - užminuo-
ta... Ugniagesiai, policija, greitoji pagalba - suguž jo 
visos tarnybos, kilo didžiul  sumaištis, o jaunieji sto-
v jo netek  amo. “Aktoriai, vaidin  išminuotoj  b r ,
išneš  iš rotuš s “bomb ” - rožin  kamuol  - ir sve iai
atsip t : staigmena išties pavyko.

Ariel  pasakoja, kad Natalijai surengti vestuves buvo 
lengviausia iš vis , organizuot  per dvejus su puse me-
t  praktikos. “Dažnai b na, kad klientai neleidžia pasi-
reikšti ir kelia daugyb  s lyg . Su Natalija viso to nebu-
vo”. “Muzikos akademijos” dalyv  išduoda, kad didžiau-
sia gyvenimo švent  Zvonkams kainavo nemažai. “Kiek 
kainavo vestuv s? Na, galiu pasakyti, kad suma buvo 
penkiaženkl . Už tiek galima naujut lait  automobil si-

gyti... Daug investuota  g les, kuriomis nus tos buvo 
Rotuš s grindys, taip pat - puota Kulautuvoje”.

Šiandien Ariel  primiršusi savo m gstam  darb ,
nes augina dvi dukreles ir dalyvauja “Muzikos akade-
mijoje”. Ta iau mergina tikina b tinai gr šianti prie ren-
gini  organizavimo. “Labai nor iau surengti vestuves 
“Muzikos akademijos” komisijos pirmininkui Mindaugui 
Stasiuliui. Už pikt  kritik , kuri  iš jo girdžiu scenoje, 
aš toki  pirt  jam užkur iau... Oi, rotuš s užminavimas 
atrodyt  tik g -
lyt s...” - juo-
kiasi Ariel .

Už “Muzikos akademijos” sien

Arielės praeityje - suplanuotos 
Zvonkų vestuvės!
“Muzikos akademijos” dalyvė Arielė, pasirodo, 
anksčiau dirbo vedybų planuotoja! Nedaug kas 
žino, kad prieš ketverius metus ji suorganizavo 
savo geros draugės Natalijos Zvonkės ir Deivydo 
Zvonkaus vestuves. Ar įdomu, kiek jos kainavo? 
Skaitykite toliau.

Onsa sugrąžintas į šou!

Už tinginiavimą Nerijui 
teks brangiai sumokėti

1. Savait s TOP3 “Lietuje”:

1. Nerijus - “Dvi gitaros”. 
2. Egl  - “Sugr žk pas mane”, 

3. Onsa - “Pakabink”.



Legendinės roko grupės „DDT“ 
lyderis Jurijus Ševčiukas išleido 
eilėraščių rinkinį „Solo“ – jame 
dar niekur neskelbtos garsaus 
muzikanto eilės. Jau lapkričio 
12 dieną legendiniai Rusijos 
rokeriai susitiks su savo gerbė-
jais Lietuvoje. Vieninteliame 
koncerte Vilniuje, „Utenos pra-
mogų arenoje“, jau tris dešim-
tmečius kuriantys roko vetera-
nai kartu su lyderiu J.Ševčiuku 
priešakyje gyvai atliks garsiau-
sius savo hitus.

Simonas KUPRYS

Bilietus  vienintel  grup s
„DDT“ koncert  Vilniuje jau galima 
sigyti visose BILIETAI LT kasose 

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

Niekur neskelbta k ryba

Neseniai buvo išleistas legendi-
n s Rusijos roko grup s „DDT“ ly-
derio J.Šev iuko eili  rinkinys 
„Solo“. Knygoje pateikti vair s, il-
giau nei tris dešimtme ius kurti 
garsaus muzikanto bei poeto J.Šev-
iuko eil raš iai, anot paties auto-

riaus, taip ir nesurad  vietos „DDT“ 
k ryboje. 

„Manau, kad ne vis  k ryb  ga-
lima rašyti  plokšteles ir skelbti 
viešai. Dainoms b tina muzika, o 
eil s gyvena popieriuje. Poezijos 

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

„DDT“ gerbėjams – naujas poezijos rinkinys

rinkinys „Solo“ – tai vairiais mano 
gyvenimo metais kurti eil raš iai,
kurie netapo dainomis, ta iau vis 
vien išliko man brang s. Ši knyga 
jau pusantr  met  „kab jo man ant 
kaklo“ – išleid s j  jau iuosi lyg b -
iau apsigyn s daktaro disertacij “,

– pasakojo „DDT“ vokalistas ir dai-
n  autorius J.Šev iukas.

Scenoje – tris dešimtme ius

1980 m. Ufos mieste susib r s
kolektyvas „DDT“ iki ši  dien  iš-
liko viena takingiausi  Rusijos roko 
grupi , o jos lyderis J.Šev iukas lai-
komas vienu iškiliausi  šiuolaikini
Rusijos poet  ir dainuojamosios po-
ezijos atstov .

Jau pa ioje k rybos pradžioje 
poetinio roko klasikai „DDT“ išsi-
skyr  iš kit  to meto Rusijos mu-
zikant . Subtiliais, ta iau kritiškais 
dain  tekstais bei melodingomis 
roko kompozicijomis „DDT“  save 
atkreip  ne tik t kstan i  pažangiai 
m stan i  gerb j , bet ir KGB d -
mes . Už sovietin s santvarkos kri-
tik  grup  buvo oficialiai uždrausta 
ir tur jo pasitraukti  pogrind , kur 
toliau savo muzika lauž  k rybin
laisv  varžan ius standartus.

Iki šiol visoje Ryt  Europoje 
populiar s „DDT“ – savotiški pas-
kutini j  SSRS ir nauj j  Rusijos 
laik  istorijos muzikiniai metrašti-
ninkai, aktyviai dalyvav  svarbiau-
siuose šalies vykiuose bei amžin
tai savo k ryboje. Per beveik tris 
dešimtme ius trunkan i  muzikin
karjer  „DDT“ išleido net 23 albu-
mus, sureng  šimtus pasirodym
ir išugd  net kelias gerb j  kartas. 
Savo kv p jais „DDT“ laiko tokie 
muzikantai kaip „Splin“, „Mumyj 
Troll“, „Bi-2“ ir daugelis kit  ru-
siškai kalban iose šalyse kurian i
roko žvaigždži .

Vilniuje – „DDT“ klasika ir 
naujausios dainos

Jau lapkri io 12 dien  „Utenos 
pramog  arenoje“ Vilniuje legendi-
n  roko grup  „DDT“ koncertuos 
m s  šalyje gyvenantiems savo ger-
b jams. Vieninteliame koncerte vie-
nas geriausi  šiuolaikini  Rusijos 
poet  ir kompozitori  J.Šev iukas
kartu su grupe atliks garsiausias sa-
vo dainas: „Nestreliai“, „Ya Poluchil 

Etu Rol“, „Eto Vsio“, „Shto Takoje 
Osen”, „Veter“, „Dozhd“, „Leteli 
Oblaka“ ir kitus roko klasika tapu-
sius k rinius. Vasaros pabaigoje pra-
sid jusi  koncertini  gastroli  metu 
„DDT“ pristato ne tik didžiausius hi-
tus, bet ir pa ias naujausias savo dai-
nas. Tai bus tik tre iasis Rusijos roko 
legend  pasirodymas m s  šalyje per 

vis , beveik tris dešimtme ius trun-
kan i , grup s istorij .

„DDT“ pasirodym  Lietuvo-
je organizuoja pirmaujanti Vidu-
rio ir Ryt  Europoje koncertin
agent ra „Makroconcert“. Dau-
giau informacijos www.makro-
concert.lt.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Grupės „DDT“ lyderis 
Jurijus Ševčiukas 
laikomas vienu iškiliausių 
šiuolaikinių Rusijos poetų 
ir dainuojamosios poezijos 
atstovų

1980 m. susikūrusi „DDT” iki šių 
dienų išliko viena įtakingiausių 
Rusijos roko grupių

Koncerte Vilniuje „DDT“  atliks 
garsiausias savo dainas: „Nestreliai“, „Ya 
Poluchil Etu Rol“, „Eto Vsio“, „Shto Takoje 
Osen”, „Veter“, „Dozhd“, „Leteli Oblaka“ ir 
kitus roko klasika tapusius kūrinius

„Splin“, „Mumyj Troll“, „Bi-2“ ir daugelis kitų rusiškai kalbančiose šalyse 
kuriančių roko žvaigždžių savo įkvėpėjais laiko „DDT“ 
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„Tango Pasion“ sveikina UNESCO sprendimą 
įtraukti tango į Pasaulio paveldo sąrašą
Simonas KUPRYS

Tango bus išsaugotas 
ateities kartoms

UNESCO sprendim  pasveiki-
no viso pasaulio tango bendruome-
n  ir iškiliausi šio šokio meistrai. 
„Didžiuojam s, kad tango šokio bei 
muzikos tradicijos bus išsaugotos 
ateities kartoms“, – sak  spalio 29 
dien  Vilniuje pasirodysian ios tan-
go trup s „Tango Pasion“ k r jas 
ir vyriausiasis choreografas Hek-
toras Zaraspe, kuris taip pat yra 
Buenos Airi  miesto kult ros am-
basadorius.

Tango šokis  Pasaulio paveldo 
s raš  buvo trauktas Abu Dabyje 
(Jungtiniai Arab  Emyratai) vyks-
tan ios Jungtini  Taut  konvencijos 
metu. UNESCO atstov  pranešime 
tango pavadintas „bendruomen ms
ir grup ms tapatyb s jausm  sutei-
kian iu“ bei „ vairov  ir kult r  di-
alog  skatinan iu“ šokiu, kurio 
tradicijos turi b ti perduodamos iš 
kartos  kart . Tango šokis pateko 
vien  s raš  su tokiais žmonijos kul-
t ros paminklais kaip Egipto pira-
mid s ar Didžioji kin  siena.

Pasaulio paveldo s raše atsi-
d r s šokis turi savo dien  – Pa-
saulin  tango diena yra šven iama 
kasmet gruodžio 11- j . Ši  dien
gim  net dvi garsios tango žvaigž-
d s – tango karaliumi tituluojamas 
kompozitorius Carlosas Gardelis 
(Carlos Gardel) (1890-1935) ir 
kompozitorius, smuikininkas bei 
orkestro vadovas Julio De Caro 
(1899-1980).

Garsioji „Tango Pasion“ 
trup  šoks Vilniuje

Jau kit  savait , spalio 29 dien ,
vienintel  pasirodym   Lietuvai do-
vanos tarptautin  pripažinim  pel-
niusi argentinietiško tango trup
„Tango Pasion“. Aukš iausiais ap-
dovanojimais vertinta šok j  trup
Vilniuje pirm  kart  pristatys milži-
niško ži rov  susidom jimo sulau-

kus  šou „Ultimo Tango“.
„Ultimo Tango“ buvo parody-

tas daugyb je pasaulio šali  ir su-
silauk  milžiniško populiarumo. 
takingo Didžiosios Britanijos 

dienraš io „The Times“ apžvalgi-
ninkai „Ultimo Tango“ pavadino 
seksualiausiu tango šou, kada 
nors rodytu Londone. Neseniai 
paži r ti „Tango Pasion“ šokio 
spektaklio Paryžiuje, „Eliziejaus 

lauk “ teatre, susirinko daugiau 
nei 25 t kst. ži rov .

„Tango Pasion“ pasirodymo 
metu skamba gyva argentinietiška 
muzika. Geriausias vis  laik  tan-
go melodijas, Karloso Gardelio, 
Astoro Piacolos (Astor Piazzolla) 
ir kit  klasikini  bei šiandienos 
kompozitori  k rinius, atlieka gar-
susis Piet  Amerikos orkestras 
„Sexteto Mayor“, už savo pasieki-
mus 2003 m. apdovanotas Lotyn
Amerikos „Grammy“ statul le. 

“Tango Pasion“ trup s vadovas 
Hektoras Zaraspe (Hector Zaras-
pe) yra viena iškiliausi  asmeny-
bi  šio amžiaus choreografijos 
pasaulyje. Ilgiau nei 5 dešimtme-
ius tango paslap i  jis mok  gar-

siausius JAV, Piet  Amerikos 
šok jus, stat  pasirodymus „Bro-
dv jaus“ scenose ir aktyviai daly-
vavo labdaringoje veikloje 
rinkdamas l šas UNICEF. 2004-ai-
siais Hektorui Zaraspei suteiktas 
garbingas Buenos Airi  kult ros 
ambasadoriaus titulas.

Vienintelis garsiosios argenti-
nietiško tango trup s „Tango Pa-
sion“ pasirodymas m s  šalyje 
vyks spalio 29 d. Vilniaus kongres

r muose. Bilietus  rengin  platina 
BILIETAI LT. Daugiau informacijos 
svetain je www.bilietai.lt. 

„Tango Pasion“ pasirodym
Vilniuje organizuoja Vidurio ir Ry-
t  Europoje pirmaujanti koncer-
tin  agent ra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos www.ma-
kroconcert.lt .

Tarptautinį pripažinimą 
pelniusi argentinietiško 
tango trupė „Tango Pasion“ 
kartu su viso pasaulio tango 
bendruomene sveikina 
UNESCO sprendimą tango 
šokį paskelbti visos žmonijos 
kultūros vertybe. Jungtinių 
Tautų švietimo, mokslo 
ir kultūros organizacija 
(UNESCO) šį iš Pietų Amerikos 
kilusį šokį įtraukė į Pasaulio 
kultūros paveldo sąrašą. 

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.Organizatorių nuotr.

Viso pasaulio tango 
bendruomenė ir 
iškiliausi šio šokio 
meistrai džiaugiasi, kad 
tango šokio bei muzikos 
tradicijos bus išsaugotos 
ateities kartoms

Jau kitą savaitę, spalio 
29 dieną, vienintelį 

pasirodymą  Lietuvai 
dovanos tarptautinį 

pripažinimą pelniusi 
argentinietiško tango 
trupė „Tango Pasion“
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Bilietus į „Uma2rmaN“ koncertą platina BILIETAI LT. 
Daugiau informacijos svetainėje www.bilietai.lt.

„Uma2maN” - neparsiduodantys rokeriai
Spalio pabaigoje Vilniuje koncer-
tuos garsi rusų roko grupė „Uma2r-
maN“. Populiarūs atlikėjai neslepia, 
kad Rusijos muzikos verslą susting-
dė ekonominė krizė, tačiau grupė 
groja ne dėl pinigų – „Uma2rmaN“ 
atsisako groti pagal  kanoną ir lieka 
ištikima savo kūrybai.

 Simonas KUPRYS

Pagal kanon  negros

Jau spalio 30 dien  vienintel  pasi-
rodym  Lietuvoje surengsianti garsi 
roko grup  „Uma2rmaN“ deklaruoja 
ištikimyb  savo k rybai ir atsisako 
groti pagal kanon . Kelet  met  iš ei-
l s geriausios Rusijos roko grup s ti-
tul  iškovoj s muzikant  kolektyvas 
neslepia, kad pastaruoju metu sulau-
kia itin pelning  pasi lym  savo k -
ryb  nukreipti popstiliaus linkme.

„Dabar daug kas kalba apie kriz ,
ekonomik , pinigus... T  kalb  labai 
daug, jos nekonkre ios ir dažniausiai 
pasirodo, kad jos t ra gandai ir paska-
los. Kai pagalvoju, kaip gyvenome 
anks iau, suprantu, kad neturiu jokios 
teis s sk stis“, – pasakoja vienas gru-

p s „Uma2rmaN” k r j  Sergejus 
Kristovskis. „Darome tai, kas mums 
patinka, pragyvename iš k rybos ir 
esame labai laimingi, ta iau vairaus 
plauko prodiuseri  brukamo „m šlo“ 
negrosime už jokius pinigus“, – tvirtai 
pareiškia muzikantas. 

Gars s toli už Rusijos rib

Prieš penkerius metus broli  Vla-
dimiro ir Sergejaus Kristovski kurta 
„Uma2rmaN“ yra viena populiariausi
modernaus roko grupi  Rusijoje. 
2004 m. išleistas debiutinis grup s al-
bumas „V Gorode N“ žaibišku grei iu 
buvo išpirktas didesniu nei 500 t ks-
tan i  tiražu. S km  buvo tokia mil-
žiniška, kad tais pa iais metais 
„Uma2rmaN“ buvo pristatyta presti-
žiniam „MTV Europe“ muzikos apdo-
vanojimui „Best Russian Group“ 
nominacijoje. Rusijos „MTV“ kanalas 
grup  paskelb  geriausia met  debiu-
tante. Šiandien „Uma2rmaN“ gali di-
džiuotis net tris kartus laim jusi
premijas takinguose Rusijos muzikos 
kanalo „Muz TV“ apdovanojimuose.

Lietuvoje spal  koncertuosiantys 
„Uma2rmaN“ per penkerius metus 
pasiek sp ding  rezultat :  išleido 3 
studijinius albumus, suk r  16 vaizdo 
klip , išleido 2 koncertinius DVD, gar-

so takel  filmui ir sureng  net 2 kon-
certus „Olimpiniame“ stadione. 
Neseniai „Uma2rmaN“ raš  bendr
k rin  kartu su Patricia Kaas. Su gar-
si ja pranc z  dainininke rašyta daina 
„Ty Ne Pozvonish“ yra traukta  nau-
jausi  grup s studijin  album  „Kuda 
Privodyat Mechty“.

Koncerte – grup s
gimtadienio švent

Viena populiariausi  modernaus 
roko grupi  „Uma2rmaN“ šiemet 
surengs vienintel  koncert  Lietuvo-
je. Išskirtiniame pasirodyme spalio 
30 dien  Vilniuje, „Forum Palace“ 
klube „Balsas.lt“, kultinis rus  roko 
kolektyvas kartu su Lietuvos ži ro-
vais šv s grup s penkeri  met  ju-
biliej . Šia proga muzikantai išleido 
geriausi  dain  rinkin  „1825. The 
Best”. 1825 – tiek dien  sudaro pen-
kerius metus, tiek laiko kartu ir gro-
ja „Uma2rmaN“. Vieninteliame 
koncerte „Uma2rmaN“ atliks ne tik 
garsiausius savo hitus, bet ir naujas 
dainas iš pernai išleisto albumo „Ku-
da Privodyat Mechty“.

„Uma2rmaN“ pasirodym  Vil-
niuje organizuoja pirmaujanti Vi-
durio ir Ryt  Europoje koncertin
agent ra „Makroconcert“.

Organizatorių nuotr.
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„Radijo erelių“ eteris scenoje: tarp erotikos ir pornografijos?! 
Praėjusią savaitę, „Domino“ 
teatre žiniasklaidos atsto-
vams pristatyta skambiausia 
sezono naujiena – muzikinė 
komedija „Radijo ereliai“ – 
kurios premjeros pradedamos 
rodyti jau nuo spalio 27 d. 
Ereliai spaudos atstovams pa-
sistengė surengti tikrą mini 
spektaklį, kurio metu atsklei-
dė dar daugiau žiūrovams pa-
ruoštų pikantiškų naujienų. 
Radijo stotis teatro scenoje?! 
Akivaizdu – to dar nebuvo!

Vaiva PRANCULYTĖ

„Tipo M-1” eterio epizodai

Spaudos konferencijos metu 
scenos ramp  šviesoje atgijo radijo 
stoties „Tipo M-1“ eterio epizodai, 
kurie atskleid  kokia nenusp jama,
pilna juoking  kurioz  gali b ti ra-
dijo ved j  darbo diena. Visais radi-
jo akibrokšt  klausimais erelius 
konsultavo Mindaugas Stasiulis iš 
radijo stoties „M-1“. „Striptizo ere-
li “ t sinyje ži rovai ne tik išvys 
paslapting , paprastai tik ausiai 
prieinam  radijo stoties pasaul , bet 
ir gaus ger  muzikos bei iš koto ver-
ian i  potyri  doz .

Laukia muzikos, dain  ir 
juoko šou 

Visa linksmuoli  radijo stoties 
„gyventoj “ kompanija bus labai 
spalvinga, juokinga ir ne tik gal s
liežuvius pliurpdami  radijo mikro-
fonus, vilios, flirtuos, bet ir uždai-
nuos! Naujomis, specialiai projektui 
kurtomis dainomis prie skambios 
muzikos fiestos prisijungs garsusis 
Suopis iš „Suopio ir Rambyno“, stu-
dijoje skamb s SKAMP muzika. 
Spaudos konferencijos metu M.Sta-
siulis iš „M-1“ prasitar  „Radijo 
ereli “ premjeros proga taip pat 
ruoši s itin original  muzikin  nu-
mer . Jam talkins profesionali 
„M-1” komanda. Aktorius bei šok -
jas Gytis Ivanauskas naujajame 
spektaklyje r pinsis žaisminga cho-
reografija ir pad s naujiesiems „Ra-
dijo ereliams“ nenulaikyti užpakali
prie radijo pult .

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

BILIETAI JAU PREKYBOJE!

PREMJERA
Ko laukti: poligamijos ar 
pornografijos?!

 „T  žmoni , kuriems „Striptizo 
ereliuose“ patiko vyriškos erotikos 
doz , „Radijo ereliuose“ laukia tikra 
radijo pornografija”, - konferencijos 
metu r ž  M.Stasiulis. Šiuo pasa-
kymu „stiprios“ fraz s šoumeno 
arsenale nesibaig . M.Stasiulis gar-
siai pareplikavo tur s tarim , kad 
buv s „Striptizo erelis“, o dabar ra-
dijo laid  ved jas Džyza, miega su 
koketišk ja radijo stoties sekretore 
Božena (aktor  Edita Užait ). Jo 
nuomone, labai tik tina, jog „Tipo 
M-1“ radijuje sik rojusi poligami-
ja ir kad Džyza po patalais „vinil
suka“ ne tik su sekretore, bet ir su 
radijo stoties laid  ved ja, geidu-
lingo balso savininke Skaidra (ak-
tor  Brigita Arsobait ).

Rūtos Kuzmaitės nuotr.

Mindaugas Stasiulis žino: ko 
nemato akis, negirdi ausis, tą 
daro rankos ir lūpos...

Rūtos Kuzmaitės nuotr.

Paslaugioji „Tipo 
M-1“ sekretorė 
Božena (E. Užaitė) 
ir jos bandelės...
Rūtos Kuzmaitės nuotr.

Rūtos Kuzmaitės nuotr.

Rūtos Kuzmaitės nuotr.

Rūtos Kuzmaitės nuotr.

Aktorei Brigitai Arsobaitei „Radijo 
ereliai“ bus jau 3-iasis projektas 
„Domino“ teatre
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Žurnalas “Esquire” 36-eri  bri-
t  aktor  Keit Bekinseil (Kate Bec-
kinsale) išrinko seksualiausia pla-
netos moterimi. Film  “Perl Har-
boras”, “Kitas pasaulis”, “Van Hel-
singas”, “Aviatorius” žvaigžd  titu-
l  per m  iš aktor s Heil Beri 
(Halle Berry), kuri kar na džiau-
g si prieš metus. Keit nurung
netgi tokias  titul  pretendavusias 
gražuoles kaip Megan Foks (Megan 
Fox) ir Andželina Džoli (Angelina 
Jolie).

Naujausias brit domyb s
K.Bekinseil darbas - antarktinis tri-
leris “Baltoji p ga”. Aktor  prisi-
pažino, kad šiame Dominiko Senos 

(Dominic Sena) filme jos vaidmuo 
kitoks, nei ži rovai prat  matyti. 

ia ji nedemonstruoja savo seksu-
alumo ir grožio. Egzotiškame ir 
šiurpiame trileryje aktor  ir v l
k nija stipri  moter . Visus rebu-

sus sprendžianti filmo siela pasiro-
do beveik kiekvienoje scenoje ir 
atlieka sud tingiausius triukus be 
dublerio. Jos heroj  maršal  Ker
atsiduria labiausiai izoliuotoje pa-
saulio vietoje, kurioje ne tik siau ia
ledin s audros, bet dar ir slapstosi 
paslaptingas žudikas.

Antarktidoje po 3 dien  prasid s
pusme io trukm s tamsusis amži-
nos nakties laikotarpis. Kerei reikia 
kuo skubiau išnarplioti pirm j
žmogžudyst  Antarktidos žemyne, 
o laikas nesustabdomai tiksi...

“Gars  pasaulio raš ” inf.

“Baltojoje pūgoje” - 
seksualiausia planetos moteris

“Baltoji p ga” - kino 
teatruose nuo spalio 16 d.

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

Gabriel Macht, Alex O’Lachlan 
ir kiti

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 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

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

nuolaida (taikoma 2 bilietams) kaina

13Lt

Keit Bekinseil 
personažas narplioja 
pirmąją žmogžudystę 
Antarktidos žemyne

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Tango in FA” atsirado kaip trum-
pa 20 min. miniati ra, kuri 2000 m. 
buvo pristatyta Londono “Millen-
nium Dome” centre. Pirmajame s s-
tate šoko 3 poros: aktorius Darius 
Gumauskas, Šiauli  dramos teatro 
aktorius Dalius Jan iauskas, Dovydas 
Togonidz , balerina Živil  Baikštyt ,
šiuolaikinio šokio šok ja Indr  Pa -
sait  ir choreograf  Anželika Cholina. 
Po didelio pasisekimo Londone ši te-
ma buvo išpl sta ir 2001 m. LNOBT 
scenoje buvo pristatytas visas 70 
min. trukm s spektaklis. Tai vienin-
telis spektaklis, kuriame iki šiol šoka 
pati choreograf , o š met po šešeri
met  pertraukos  “Tango in FA” gr ž-
ta balerina Živil  Baikštyt .

“Šis spektaklis išgyveno labai spal-
ving  period , mes daug gastroliavo-
me po pasaul , keit si artistai. vesda-
ma nauj  artist , sukurdavau jo linij ,
artim  jo esamam gyvenimui ar praei-
iai, nes kuo labiau artistui supranta-

ma, apie k  jis šoka, tuo lengviau ir 
domiau jam perteikti tikras, asmeniš-
kas emocijas. Artistai šokdavo taip, 
kad šiurpas b gdavo. Tokio paveiku-
mo, pavyzdžiui, buvo D.Gumausko ir 
Ž.Baikštyt s duetas. Beje, šiandien 
niekas negali sušokti taip, kaip jie šoko, 
nes tai nepakartojama”, - prisimini-
mais dalijasi choreograf  A.Cholina.

Apie asmenin  patirt  nelinkusi 
pasakoti Ž.Baikštyt  neatskleidžia, 
kas tikra iš tuometinio jos gyvenimo 
buvo perkelta  scen : “Tegul tai lie-
ka paslaptis. Kai buvo statomas spek-
taklis, visi labai susidraugavome, lai-
k m s lyg kokia sekta ir labai daug 
ko išmokome vieni iš kit .” Apie si-
mintin  duet  su aktoriumi D.Gu-
mausku balerina pasakoja: “Choreo-
graf  labai taikliai pajuto, kok  duet
reikia sukurti, o mes sugeb jome j
taigiai atlikti, tuo jis ir ypatingas”.

Pernai parodytas jau 100-asis 
“Tango in FA” spektaklis. Tok  popu-

liarum  lemia ne tik spektaklio ener-
gija bei jausm  atvirumas, bet ir tai, 
kad A.Cholinos tango n ra argentinie-
tiško tango atkartojimas. Tai labiau 
tango baletas, pasižymintis choreo-
graf s sukurtais netipiškais, transfor-
muotais judesiais. Muzikin  spekta-
klio pagrind  sudaro garsaus smuiki-
ninko Gidono Kremerio interpretuo-
ti Astoro Piacolos k riniai, kuriuos 
atliko “Kremerata Baltica”. Estetin
spektaklio vaizd  sukuria prabangios 
dizainerio Juozo Statkevi iaus kurtos 
suknel s bei elegantiškos eilut s.

“Laisvalaikio” inf.
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Literat ros kritikai M.Makdo-
naho pavard  jau dabar raš  šalia 
iškiliausi  airi  dramaturg . Jo 
k ryba kardinaliai kei ia šiuolai-
kin s dramaturgijos samprat  ir 
ver ia vis  teatrin  visuomen
diskutuoti. Pjes  “Pagalvinis” - 
vienas geriausi  M.Makdonaho 
k rini . Tai detektyvin  istorija, 
pilna juodo humoro ir absurdo. Ji 
taikliai šauna  kiekvieno žmogaus 
emocijas ir jausmus, o spektakl
paver ia tikru išbandymu tiek jo 
k r jams, tiek ži rovams.

Jaun  rašytoj  Katurjan , kur
vaidina aktorius Sergejus Ivanovas, 
suima policija. Tardymo izoliatoriu-
je jis sužino, kad yra kaltinamas bai-
siu nusikaltimu. Pasirodo, kažkas 
mieste preciziškai realizuoja kruvi-
nas fantazijas, atkuria ištisus ni ri ,
gotikini , panaši  košmariškus sa-
pnus pasak , kurias rašo Katurja-
nas, siužetus. Kameroje vyksta 
rašytojo akistata su dviem tvarkos 
sargais. Policininkai Tupolskis, ku-
r  vaidina Vidas Petkevi ius, ir Ari-
jelis (aktorius Aleksas Kazanavi-
ius) - tikri smurto virtuozai ir ne-

leidžia n  minut l s atsipalaiduoti 
 nežini  pakliuvusiam rašytojui.
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Anželikos Cholinos “Tango in FA”
Spalio 22 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje bus rodomas 
A|CH teatro šokio spektaklis “Tango in FA” pagal Astoro Piacolos 
(Astor Piazzolla) muziką.

Į “Tango in FA” 
grįžta Živilė 
Baikštytė

Asmeninio 
albumo nuotr.

Spalio 22 d. “Tango in FA” šoks: choreograf  Anželika Cholina, 
baleto artistai Eligijus Butkus, Margarita Makejeva, Marius 

Miliauskas, Martynas Rimeikis, Nerijus Tauskus, Giedr
Zaš ižinskait , Andrius Žužalkinas bei balerina Živil  Baikštyt .

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Martynas Rimeikis 
ir Anželika Cholina 

spektaklyje “Tango in FA”
E.Rastenytės nuotr.

“Pagalvinis” - kai 
pasakos virsta tikrove

Valstybinis jaunimo teatras spalio 
20 d. 18 val. kviečia į režisieriaus 
Jono Vaitkaus spektaklį “Pagalvi-
nis” pagal garsaus šiuolaikinio ai-
rių dramaturgo Martino Makdona-
ho (Martin McDonagh) pjesę.

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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Kitoks Egipto veidas

Anot “Star1 Holidays” vadovo 
Martyno Laivio, Taba ir Raudono-
sios j ros rivjera leis pažinti visiškai 
kitok  Egipto veid  - su mažiau 
triukšmo, itin švariais sm lio papl -
dimiais, neaukštais viešbu i  pasta-
tais, vešlia augmenija ir puikiomis 
s lygomis nardyti.

“Kadangi daugeliui poilsiautoj

iš Lietuvos atostogos Egipte tampa 
tradicija, šio žiemos sezono metu 
nusprend me pristatyti alternatyv
jau aplankytiems ir pam gtiems šios 
Šiaur s Afrikos valstyb s kurortams 
Hurgadai ar Šarm el Šeichui, juolab 
kad Taba, esanti Raudonosios j ros 
rivjeroje Sinajaus pusiasalyje, yra 
visai arti Izraelio ir Jordanijos, taigi 
pasyvias atostogas galima derinti su 
turiningomis pažintin mis progra-

momis”, - pasakoja M.Laivys.
Iš kadaise dykum  apsupto bedui-

n  kaimelio išaug s Tabos kurortas 
glaudžia pasaulinio garso viešbu ius, 
tokius kaip “Marriott”, “Hayatt”, 
“Hilton”, “Radisson SAS”, kurie, nors 
ir skiriasi tarpusavyje, yra susieti 
vientiso architekt rinio sprendimo, 
tod l yra tarytum suaug  su aplinka 
ir ištirpsta kraštovaizdyje. “Gars s
viešbu i  vardai šio kurorto atveju 

anaiptol nereiškia neprieinamos pra-
bangos - palyginti su kitais Egipto ku-
rortais, pavyzdžiui, Šarm el Šeichu, 
poilsio kainos aukšto lygio keturi ,
penki  žvaigždu i  viešbu iuose Ta-
boje yra ypa  konkurencingos, ir tai 
jau vertino m s  kelion mis prekiau-
jan ios šalies kelioni  agent ros bei 
patys poilsiautojai”, - teigia “Star1 
Holidays” vadovas.

Pažintin s kelion s ir 
ekstremalios pramogos

Pasak M.Laivio, nuspr sta iš-
naudoti geografin  min to kurorto 
artum  Izraeliui ir Jordanijai ir poil-
siautojams pasi lyti pažintines ke-
liones  šias istoriškai bei kult riškai 
itin turtingas Artim j  Ryt  valsty-
bes kartu su poilsiu Taboje.

“Tiek skirting  kult r  ir religi-
j  lopšys Izraelis, tiek Jordanija, glau-
džianti rožin  prieš du t kstan ius
met  oloje iškalt  Petros miest , pra-
turtins rami  atostog  Egipte poty-
rius besikei ian ia sp ding  krašto-
vaizdži  mozaika, Negyvosios j ros 
sp džiu bei begale senovini  miest
ir biblini  vietovi . Be to, tiek Izra-
elyje, tiek Jordanijoje prie Negyvo-
sios j ros veikia aukštos kategorijos 
gydyklos ir sveikatingumo centrai, 
taigi pažint  su istoriniais objektais 
galima derinti su sveikatingumo pro-
gramomis”, - pasakoja M.Laivys.

Poils  Egipte si loma pa vairinti
ir ekstremaliais potyriais: laukin s
gamtos m g j  laukia intensyvi ke-
lion  po Egipto oazes visureigiais 
bei nakvyn  palapin se, Baltosios 
dykumos prieglobstyje; tuo tarpu 
vienos kelion s metu norintieji su-
sipažinti su pagrindin mis Egipto 
žymyb mis ir istorija gali leistis 

kruizus Nilu.
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 “Star1 Holidays” žiemą siūlo naujai atrasti 
Egiptą ir pažinti mįslingąjį Izraelį ir Jordaniją
Nors Egiptas jau daugelį metų 
dėl turtingo istorinio paveldo, 
švelnios Viduržemio jūros, cha-
otiškojo Kairo ir puikių paplū-
dimių išlieka viena labiausiai 
lietuvių lankomų šalių, įprasta 
atostogų geografija iki šiol ne-
buvo pasiekusi įstabios Egipto 
Raudonosios jūros rivjeros šiau-
riausio taško - ramaus, motorų 
gausmo ir laivų gausos netrik-
domo Tabos kurorto.  Žiemos 
sezono metu “Star1 Holidays” 
keliautojams pasiūlys atrasti 
naująją atostogų oazę ir ramų 
poilsį derinti su įsimintinomis 
pažintinėmis kelionėmis į mažai 
kam pažįstamus spalvinguosius 
Izraelį ir Jordaniją.

“Star1 Holidays” žiemos 
pasi lymus galite rasti 

www.star1holidays.lt, 
tuo tarpu keliones sigyti - 
daugiau nei 200 kelioni

agent r  visoje Lietuvoje.

Ramus poilsis Tabos kurorte

Tabos kurorte - 
pasaulinio garso viešbučiai

Tabos golfo laukai
“Star1 Holidays” nuotr.
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Turite pasi lym  puslapi  turiniui? Rašykite - 8000Lt@respublika.net

“Anapus reklamos” puslap  pareng  Paulius VITKUS

Prekės ženklas: 
TARKA.LT

TARKA.LT- visiškai naujas projektas Lietuvos padangėje. Tai - 
pramoginis portalas, kuriame atgaivą ras kiekvienas, pavargęs nuo 
žvilgančių žurnalų viršelių ir tų pačių plastikinių šypsenų juose.

Kod l gim  TARKA.LT?

“Aš - ir vyras, ir moteris...”, 
“Šie skandalai skaudina”, “Man 
jau atsibodo b ti seksualiausia pa-
saulyje”, “Tikrai nesu kvaila, to-
d l tikiuosi, kad studijuojant lite-
rat r  skaityti neteks”, - sako 
žvaigžd s ir žvaigždut s. Mums 

griso dirbtiniai skandal  burbulai 
ir akis badantis kvailumas, tod l
galiausiai patek jo TARKA.LT
saul . Ir žvaigžd ms išaušo nera-
mios dienos. “Kiekgi galima?”- 
klausiame mes ir be gailes io tar-
kuojame tas, kurios dainuoja, jei 
tik t  gars  galima b t  pavadinti 
dainavimu, vien tam, kad tapt

žvaigžd mis. Nepamirštame ir t ,
kurie vien tam, kad savo veidel
išvyst  žurnal  puslapiuose pasi-
reng  parduoti ir k n , ir siel .
Tariam  žvaigždži  kuriamus 
skandalus akylai sekantys dažnai 
pamiršta, koks šis teatras iš ties
juokingas. TARKA.LT egzistuoja 
tam, kad tai primint .

Žvaigžd s

TARKA.LT turinys 
atnaujinamas kasdien, 
tod l skaitytojai visada 
ras karš iausias nau-
jienas tiek iš Lietuvos, 
tiek iš užsienio žvaigž-
dži  pasaulio. Tik ne 
tokias, kaip kitur, nes 
ia tarkuojami visi ir 

viskas. Kiekvienas ne-
bijantis tikr j  pramo-
g  pasaulio grimas
tikriausiai ne kart
mintyse yra pasak s
tai, k TARKA.LT iš-
dr sta parašyti. O 
žvaigžd ms nemalo-
nu? Nereikia kaltinti 
veidrodžio, jei veidas 
kreivas, mielieji.

Tarkuojam

Tiesiai prieš nos  pu iamas 
dar vienas skandalo burbulas? 
Beviltiškos kažkieno pastangos 
tapti žvaigžde peržengia visas 
ribas? Visos televizijos rodo t
pat , tik skirtingais pavadini-
mais? Tuomet TARKUOJAM! 
Tarkuojam - rubrika, kurios 
žvaigžde kiekvien  savait  gali 
tapti vis kitas. Žvaigžd s, poli-
tikai, absurdiškiausi sprendi-
mai, kvailiausi skandalai, labiau-
siai nevyk  projektai... O saki-
nyje “bausti negalima pasigai-
l ti” kablel  deda skaitytojai, 
kurie ir nusprendžia - tarkuoti 
savait s žvaigžd  ar ne.

Pasaulio naujienos

Ta iau ne tik muzikos ar kino žvaigžd s
yra juokingos. Degantis kaimyno stogas at-
sispindi laimingose steb toj  akyse, o dar 
vienas susikompromitav s politikas giedant 
žiniasklaidos chorui keliauja  politini  lavo-
n  kapines. tariami sunkiais nusikaltimais 
suburia didžiul  fan  b r  internetiniame 
bendravimo portale, tuo tarpu didžiosios 
valstyb s skai iuot s principu dalijasi ma-
ž sias. Kasdien Lietuvoje ir pasaulyje nu-
tinka daugyb  keist  dalyk , kurie kelt
ašaras, jei nepavykt  iš j  pasijuokti. Grie-
biame naujienas, “užtarkuojame” šiek tiek 
ironijos ir patiekiame su humoro padažu kie-
kvienam save gerbian iam cinikui.

TARKA TV

Politikai necenz riniais 
gestais skai iuojantys mo-
kes ius, ir scenos žvaigžd s,
pornografiniais drabuž liais
rodan ios stiliaus išmanym .
Vadovaudamiesi principu 
“geriau vien  kart  pamatyti 
nei šimt  kart  išgirsti” 
kvie iame išjungti televizo-
ri  ir sijungti TARKA TV, 
kur krauname visk , kam ko-
mentarai jau net nereikalin-
gi, o paži r s, vertins ir pa-
darys išvadas kiekvienas sau 
- pagal skon  ir fantazij .

Tinklaraštis ir forumas

TARKA.LT dar tik prad jo ste-
b ti pasaul , ta iau nuoširdi nuos-
taba ver ia galvoti, kad nesame 
vieninteliai, kurie galvoja, kad ka-
ralius nuogas ir dr sta tai sušukti 
garsiai. Norime bendrauti ir dis-
kutuoti, svarstyti ir “tarkuoti” 

kartu, tod l kiekvienas vartotojas 
gali prisid ti prie TARKA.LT tu-
rinio k r s savo tinklarašt  ir da-
lyvaudamas diskusij  forumuose. 
Pamirškite kuklum , mielieji, nes, 
perfrazuojant vien  Lietuvos sce-
nos grand : “Politik  muilo bur-
bulai ir žvaigždži  rožiniai p ku-
iai užkniso juodai!”

Aktyviausi “tarkuotojai” bus apdovanoti

Na gerai gerai, rizikuodami b ti “nutarkuoti” prisipaž stame, kad 
konkurs  dar neturime - labai jauni mes... Bet, kaip ir dera, norime 
tapti žvaigžd mis, tod l pažadame, kad gudriausiems “tarkuoto-
jams”, komentuotojams ir akyliausiems pasaulio steb tojams sko-
lingi tikrai neliksime.

“Projekt  TARKA.lt administruojan ios “Logic4” internetini  portal  grup s rinkodaros vadovas Paulius 
Stapulionis teigia, kad kurti tok  projekt  paskatino situacija visuomen je bei Lietuvos pramog  pasaulyje. 
“Žvaigždži  neturime, o taip norime jas liesti, steb ti kaip gyvena! Atsiranda žvaigždži  kultas, žvaigždži  ligos. 
Projektas TARKA.lt bus teisingas - “tarkuos” tuos, kurie nusiženg  ir perženg  sveiko proto ar padorumo ribas 
siekdami karjeros, pinig  ar šlov s, ta iau nepamirš ir t , kurie buvo užgožti nepelnytai. Be abejo TARKA.lt 
nepamirš paliesti ir politik !”



Kas?
“Skype” nemokama vaizdo 

skambu i  paslauga.

K  prajuokino? 
Prajuokinti tereik jo vos kele-

t  žmoni  - juokas juk užkre ia-
mas. Beži r dami, kaip juokiasi 
kiti, neju ia kikenti m  milijonai 
internaut . “Skype” suk r  juoko 
grandin . Tereikia pasileisti pirm
vaizdo klip  apie besijuokiant  k -
dik , iš to netrukus ima kvatotis 
jaunuolis, springti juoku pradeda 
senukas... O besikvatojant reikia 
sijungti interneto kamer  ir si s- ti savo juok  juoko grandin .

Draugai ir net nepaž stami užsi-
kr s tavo juoku ir prid s savo fil-
muk , kaip juokiasi ži r dami
tavo juok ... Ir taip toliau. Isteriš-
kai juokinga!

Kod l veikia? 
Taip “Skype” pabr ž , kaip 

smagu bendrauti vaizdo skambu-
iais - juk gali ne tik kalb tis, bet 

net kartu juoktis, kartais iki ašar .

Rezultatai?
Juokui nereik jo jokio vertimo 

- tokiu projektu “Skype” pasiek
milijonus po pasaul  išsibars iusi
vartotoj . Pagrindin  juoko grandi-
n s vaizdo raš  perži r jo 3,3 mi-
lijono “YouTube” lankytoj , o su-
skai iavus visus aštuoni  t kstan-
i  dalyvi rašus - 9 milijonai.

Kas?
Telekomunikacij  bendrov  O2

K  sugalvojo? 
Visiems, kas dievina vakar lius ir 

turi daugyb  draug , O2 pasi l  uni-
kali  galimyb : sukviesk visus (taip, 
pagaliau visus visus) draugus  savo 
asmenin  vakar l , kuriame gros du 
gars s diskžok jai ir pats Moby! As-
meninis vakar lis su garsi ja elektro-
nin s muzikos žvaigžde atiteks tam, 
kas surinks 1500 draug  “IndigO2” 
salei Londone užpildyti...

Kaip veikia? 
Dalyviams suteikti interneto pus-

lapiai, per kuriuos jie gal jo kviesti 
draugus, o šie tur jo registruotis  ren-
gin  si sdami savo nuotrauk  interne-
tu arba MMS pranešimu. O2 dalyvius 

a p g i n k l a v o 
amunicija - 
kr va priemo-
ni , kaip sku-
biai rasti dau-
giau draug ,
net jei t  draug  dar nepaž sti (bet jie 
paž sta Moby). Kiekvienas dalyvis so-
cialiniuose tinkluose gal jo platinti sa-
vo mikrosvetain s adres , taip pat pa-
rengti special s skelbimai, kuriuos 
buvo galima išsispausdinti ir kabinti 
universitete, darbe ar baruose.

Rezultatai?
Nugal toja 1500 draug  surinko 

vos per dvi savaites. Puslapyje užsire-
gistravo daugiau nei 4000 dalyvi , jie 
surinko per 100 t kstan i  draug ! Štai 
kiek žmoni  sužinojo apie O2 MMS ir 
elektronini  biliet  paslaugas.

Kas?
“Nokia N-Gage” telefonui pri-

taikytas žaidimas “Resident Evil”.

K  daro? 
Žaidime zombiai, žinoma, yra 

priešai, m ginantys tave nužudyti. 
Ta iau laisvalaikiu zombiai irgi no-
ri linksmintis ir susirasti draug , o 
gal net ir antr j  pus ! Visiems, 
kuriems patiko žaidimas, “Nokia” 
leido pasijusti tikru zombiu ir su-
k r  jiems socialin  tinkl . Pir-
miausia reikia kelti savo nuotrau-

k  ir truput  j  pagražinti pagal 
zombi  standartus: pavyzdžiui, pa-
d mavusios akys, kelios atviros 
žaizdos, pl šr s nasrai. O tada be-
lieka pasidairyti  save panaši , bal-
suoti už patinkan ias nuotraukas 
ir susirasti kr v  draug  - tai yra 
daryti visk , k  veiki ir gyviesiems 
skirtuose socialiniuose tinkluose.

Kod l veikia? 
Zombiai madingi! Niujorke net 

plinta masiniai renginiai, kai visi 
persirengia zombiais ir b riais 

bastosi po miest  ir metro. Kur 
kas domiau nei šaudyti zombius 
- pa iam juo pab ti, sijausti ir pa-
siži r ti, ar b tum labai baisus.

Rezultatai?
Puslapyje jau gyvena beveik 

15 t kstan i  zombi , kiekvienas 
ia kaskart praleidžia po maždaug 

12 minu i .

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

3 pavyzdžiai, kaip prek s ženklai pasiek  savo tikslus pradžiugin  var-
totojus, j  draugus ir... draug  draugus!

El. reklama: 3 karšti bendruomenių puslapiai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Šiandien madinga masiškai kurti moni  “Facebook” profilius, deja, bendruomen mis pavirsta tik nedaugelis. 
Yra ir kit  b d  apie savo prek s ženkl  suburti bendruomen . Šie prek s ženklai  vartotojus, j  draugus ir bendruomenes paži r jo kitaip. 

Ir sulauk  neblog  rezultat .

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad

Socialinis tinklas zombiams
www.zombiesingles.com
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Moby tavo vakarėlyje!
www.tinyurl.com/yourmoby

“Skype” juokiasi
www.tinyurl.com/SkypeLaughter

“D l to, kad nusifotografavau sek-
sualiausiam Lietuvoje kalendoriui, 
niekada gyvenime nesigail siu”, - dr -
siai sak vairiapusiškoji “Olialia” mer-
gait  A.Sinkevi ien . Aktyvios jos die-

nos b ga dirbant inžiniere vienoje 
mon je, o vakarais ar savaitgaliais ji 
dažnai pavirsta  publik  linksminan i
grup s “Venera” daininink . Kai tik 
ištaiko laisvesn  minut , ši mergina 

lekia  Italij , kur jos visuomet laukia 
modelio darbo pasi lymai. 

Aukos d l grožio

Netrukus po pra jusi  liep vyku-
si  vestuvi  iš “Olialia” projekt  va-
dov s Alvyda sulauk  lemtingo skam-
bu io: ji buvo pakviesta tapti “Vakaro 
žini ” kalendoriaus mergaite. “Tai bu-
vo viena mano svajoni . O kartu su šia 
gera naujiena gavau ir nemenk  už-
duot : priaugti svorio. Mat ruošdamasi 
vestuv ms buvau netekusi nemažai 
kilogram ”, - pasakojo Alvyda. Ta iau 
ši užduotis gražuolei pasirod  ne vei-
kiama ir  fotosesij  ji atvyko tokia pa-
ti sulysusi, kokia buvo ir per vestuves. 
“D l to labai juokingai atrodžiau: sti-
list  mane apreng  nuostabiais apati-
niais drabužiais, iš nugaros juos teko 
susagstyti galybe smeigtuk  - apatiniai 
man buvo per dideli. Pamenu ir koj
skausm , kur  suk l  be galo nepato-
g s pozuoti skirti bateliai, ta iau su 
visa komanda nusprend me, kad gro-
žis reikalauja auk . Bet juk svarbiausia, 
kad gautas fantastiškas rezultatas!” - 
nusijuok  žavioji inžinier .

Vyr  paliko be žodži

D l seksualios fotosesijos “Oli-
alia” mergait  nor jo pasitarti su sa-
vo išrinktuoju. “Jis man s tik papra-
š  pažad ti, kad nuotraukos nebus 
vulgarios ir jose nebus labai atvir
nuogybi . Susitar me lengvai, nes 
to, žinoma, aš ir pati nenor jau”, - 
pasakojo modelis. Išvydusi galutin
rezultat  Alvyda nekantriai lauk  ir 

artim j  reakcijos. Pati mergina ne-
slepia: savo nuotrauka kalendoriuje 
buvo sužav ta. Tik geriausius atsi-
liepimus ji išgirdo ir iš kit  brangi
žmoni : vyras, išvyd s mergin  ka-
lendoriuje, prarado am , v liau j
m  vadinti princese, susižav jimo

nesl p  ir A.Sinkevi ien s t vai bei 
draugai. Panašu, kad galvos skaus-
mo, k  visiems dovanoti per Kal -
das, gražuol  išveng  nesunkiai...

“Beje, mano namuose visus 
šiuos metus karaliauja spalis!” - nu-
sijuok  Alvyda, “Vakaro žini ” ka-
lendori  su atverstu šio m nesio 
puslapiu pasikabinusi matomiausio-
je nam  vietoje.

Atrado tobulos nuotraukos 
formul

Tiesa, ji pati pripaž sta pasvajoju-
si, kad taps liepos arba rugpj io mer-
gaite. “Pirm j  m nes  buvo mano 
vestuv s, antr j  yra mano gimtadie-
nis... Ta iau n ra taip svarbu, kok
m nes  puoši - svarbiausia, kad aps-
kritai j  puoši ir kad net šal iausi  m -
nes  gali sušildyti. Aš ir spalis skiriuo-
si kaip pliusas ir minusas, o juk šie du 
ženkliukai ir traukia vienas kit . Tod l
sumaišius mane su spaliu gaunama 
ideali harmonija”, - su šypsena svars-
t  mergina. Gal tai bei kruopšti spe-
cialist  pagalba fotosesijos metu ir 
tapo nuotraukos s km s formule?
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 “Olialia pupyt s”
braukia ašaras

Tre iadienio vakaras lietu-
viams jau tapo šventas, kai tiesiog 
privaloma b ti namuose. Daugel
prie LNK televizijos ekran  pri-
kausto erotiška humoro laida 
“Karštas vakar lis” bei ne mažiau 
karštos jos ved jos - sp dingo-
sios “Olialia pupyt s”. Nuo šio ru-
dens seksualiausios daininink s
Lietuvoje buvo pakviestos tapti ir 
šmaikš ios laidos ved jomis. “To-
kios linksmos ir seksualios laidos 
jau seniai tr ko lietuvišk  televi-
zij  eteryje. Jos filmavimas pavirs-
ta tikra komedija, o mes net šluos-
tom s juoko ašaras - laidoje rodo-
mos situacijos išties komiškos. Be 
to, mes bei visa k rybin  koman-
da užsikre iame linksma nuotaika, 
rengiame vieni kitiems pokštus ir 
nenustojame juokauti”, - sako 
“Olialia pupyt s”. 

Seksualiausi  naujien  porta-
las www.olialia.lt gavo išskirtin
galimyb  savo skaitytojams pri-
statyti pa ius juokingiausius siu-
žetus iš laidos filmavim .

“Vakaro žini ” kalendori
papuoš “Mis Lietuva ‘96”

Kit  met  “Vakaro žini ” ka-
lendori  papuoš ne tik seksualio-
sios “Olialia” mergait s, bet ir ke-
lios garsios moterys - populiari 
daininink , žinoma šok ja, politikos 
veik jo antroji pus ... Pirmoji pa-
slaptis jau atskleista: 2010- j  ka-
lendoriui nusifotografavo žavioji 
“Mis Lietuva’96” - Daiva Anužyt -
Kasiulaitien ! O naujajame kalen-
doriuje Daivos amplua bus išties 
netik tas: ji tapo seksualia ferme-
re, maitinan ia triušius! Šiai ferme-
rei darbo buvo daug, nes triušiai 
pasirod  išbad j  ir graužti puol
visk , skaitant akumuliatori , pa-
i  Daiv  ar fotografo Raimundo 

Adžgausko fotoaparato stov ...
Jau ma iusi kalendoriui at-

rinkt  nuotrauk , Daiva liko labai 
patenkinta: “Rezultatas išties ge-
ras...” -  sak  gražuol .

D.Anužyt s tinklarašt  galite 
skaityti www.olialia.lt

MĖNESIO VEIDAS TRUMPAI

Puslap  pareng  Aušra PRASAUSKAIT

Nori tapti 
modeliu?
Tau 13-24 

metai?
Esi aukštesn

nei 1,70 m? 
Užsuk
www.

olialiamodels.lt,
pildyk

registracijos 
anket  ir 
galb t tau 

bus suteikta 
galimyb silieti

 išsvajot j
modeli  pasaul .

“OLIALIA” MODELIS

Alvydai Sinkevičienei spalis tęsiasi visus metus
Nuo pat pirmosios spalio dienos Lietuvą apgaubė niūrūs rudeniški 
orai. Tačiau dėl to nereikia nusiminti, nes mėnesį sušildys 2009 m. “Va-
karo žinių” kalendoriaus spalio mėnesio mergaitė Alvyda Sinkevičienė.

Seksualiausios nuotraukos 
bei niekam nematytas vaizdo 

siužetas iš Alvydos 
fotosesijos - www.olialia.lt

gis 180
Kr tin  82
Liemuo 64
Klubai 91
Batai 41
Plaukai rudi
Akys žaliai m lynos

“Olialia Models” pristato - Oksana Machnevič

Raimundo Adžgausko nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Tomo Kaunecko nuotr.
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Prognoz∂ savaitei
2009 10 15-21

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Ketvirtadien^ patausokite
sveikatå. Penktadienio vakaras ir sa-
vaitgalis netinka ekstremaliai veiklai.
Darbo savait∂s pradΩia aktyvi, bet ne-
galima rizikuoti, pykti. Treçiadienis
palankus mokytis, keliauti, bendrauti.

JAUTIS. Ketvirtadien^ galima skirti
pasimatymus. Penktadienio vakaras
ir savaitgalis tinka ramiam poilsiui,
sveikatinimosi procedΔroms. Darbo
savait∂s pradΩioje venkite aßtresni¨
replik¨, bΔkite santΔresni, nespr´ski-
te juridini¨ problem¨. Treçiadien^ ne-
rizikuokite pinigais.

DVYNIAI. Ketvirtadien^ daugiau laiko
skirkite ßeimai. Penktadienio vakaras ir
savaitgalis tinka meilei, kΔrybai, pra-
mogauti su vaikais. Svajokite apie lai-
mingå ßeimå - M∂nulio jaunatis. Darbo
savait∂s pradΩioje venkite didesnio fizi-
nio ir emocinio krΔvio. Treçiadienis
nepalankus juridiniams reikalams.

VÎÛYS. Ketvirtadienis tinka mokytis,
vykti ^ komandiruotes, susitikti su
draugais, gimin∂mis. Penktadienio
vakarå bei savaitgal^ skirkite ßeimai,
sutuoktiniui. Darbo savait∂s pradΩia
aistringa, tinka naujos paΩintys, nauji
sumanymai. Treçiadien^ patausokite
sveikatå.

LIÔTAS. Ketvirtadien^ neißlaidaukite.
Penktadienio vakaras ir savaitgalis
tinka bendrauti, susitikti su gimin∂-
mis, mokslo draugais, prasiblaßkyti.
Darbo savait∂s pradΩioje venkite
konflikt¨ ßeimoje. Treçiadienis - for-
tΔnos diena.

MERGELÎ. Ketvirtadienis - aktyvi
diena. Penktadien^ ir savaitgal^ svajo-
kite apie finansin´ s∂km´, planuokite
naujå etapå. Darbo savait∂s pradΩia
tinkama vykti ^ komandiruotes, siekti
Ωini¨, susitikti su draugais. Treçiadie-
n^ daugiau d∂mesio skirkite ßeimai.

SVARSTYKLÎS. Ketvirtadien^ venkite
intrig¨, nesivadovaukite gandais.
Penktadienio vakaras ir savaitgalis
tinka baigti prad∂tus darbus, planuo-
ti asmeninius reikalus, svajoti apie
gerov´ ir laim´. Darbo savait∂s pra-
dΩioje bΔkite praktißkesni. Treçiadie-
nis tinka mokytis, keliauti.

SKORPIONAS. Ketvirtadienis tinka-
mas reklamai, vießumui. Penktadien^
ir savaitgal^ venkite intrig¨, konflikt¨.
Svajokite apie geranorißkus santy-
kius, siekite kompromiso. Darbo sa-
vait∂s pradΩia aktyvi, atkakliai siekite
uΩsibr∂Ωt¨ tiksl¨. Treçiadien^ neißlai-
daukite.

ÍAULYS. Ketvirtadien^ bΔkite diplo-
matißkesni tarnyboje. Penktadienio
vakaras ir savaitgalis tinka bendrauti,
bΔti vießumoje. Darbo savait∂s pra-
dΩioje venkite intrig¨, konfliktini¨ si-
tuacij¨. Treçiadienis - s∂km∂s diena.

OÛIARAGIS. Ketvirtadien^ tinka siekti
Ωini¨, bendrauti su rimtais Ωmon∂-
mis. Penktadienio vakaras ir savait-
galis tinka ramiai pagalvoti apie kar-
jerå, planuoti naujå etapå. Darbo sa-
vait∂s pradΩia tinkama bendrauti,
siekti populiarumo. Treçiadien^ ven-
kite konfliktini¨ situacij¨.

VANDENIS. Ketvirtadien^ nerizikuokite
pinigais. Penktadienio vakaras ir savait-
galis tinka ißkylauti, bendrauti, galima
planuoti kelion´, pagalvoti apie ateit^.
Savait∂s pradΩioje bΔkite diplomatiß-
kesni. Treçiadienis tinkamas reklamai.

ÛUVYS. Ketvirtadien^ bΔkite d∂mesin-
gesni partnerio poreikiams, nespr´s-
kite juridini¨ problem¨. Penktadienio
vakaras ir savaitgalis palankΔs ra-
miam poilsiui, apmåstymams. Darbo
savait∂s pradΩia tinkama aktyviai
veikti, siekti Ωini¨, keliauti. Treçiadien^
bΔkite diplomatißkesni tarnyboje.

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

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki spalio 20 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390. 
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂tojas - Alvydas ByliΔnas iß Vilniaus. 
Jam bus ^teiktas aitvaras “Jamaica”. 

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

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Skrynia. Kap. MKÇ. Ibikas. Dior. Sukosi. Dedamoji. Ledu. Keturios.

Saldu. Soul. Droß. “Kalev”. Koto. Ave. Tatamis. Gira. Oti. Pirsas.
Horizontaliai: Komoda. Degeneruoti. Kop∂çios. Tarp. Brutalus. Íkotai. Meras. 

Krokodilo. Lamos. Juodu. “Evita”. Alksniai. Sulavesis.
PaΩym∂tuose langeliuose: GEPARDAS.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 15 d.
20.45. 16-22 d. 11.30, 13.45, 16.30,
19.15, 21.45.
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV) - 17-18 d. 11.45, 15.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris, JAV)
- 15 d. 10.45, 14, 16.45, 19.10, 21.30. 16-
22 d. 10.30, 13.15, 15.45, 19, 21.30.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 15 d.
10.10, 12.45, 14.45, 17, 19, 21. 16-22 d.
11.15, 13.30, 15.30, 17.45, 20.15 (11.15 ir
13.30 val. seansai vyks 17-18, 22 d.).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 15 d. 16.30, 18.40. 16-22 d.
10.15, 11.30, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15
(10.15, 12.15, 14.15 val. seansai vyks 17-
18, 22 d.; 11.30 val. vyks 21 d.).
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 15 d. 15.45, 18.15, 20.30. 16-22 d.
13.45, 16.20, 18.45, 21 (13.45 val. sean-
sas vyks 17-18, 22 d.).
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 15 d. 15.15, 17.30, 19.45, 21.45. 
16-22 d. 14.20, 16.50, 19.20, 21.40 
(14.20 val. seansas vyks 17-18, 22 d.).
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 15 d. 16, 18.30, 21.10. 16-22 d.
15.15, 18.30, 21.15.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 15 d.
16.15, 21.20. 16-22 d. 11.45, 18 (11.45
val. seansas vyks 22 d.).
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 15 d. 20.15. 16-22 d. 14,
20.45 (14 val. seansas vyks 22 d.).
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 17-18, 22 d.
10.45, 13.
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 15 d. 15.30, 18. 16-22 d. 20.30.
“Ledynmetis” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 17-18, 22 d. 12.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 15 d. 20.45.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 15 d.
19.30. 16-22 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 22.
“Íalti apkabinimai” (drama, Ispanija) -
16-22 d. 11.45, 14.50, 18, 20.45.
“Artimos ßviesos” (drama, Lietuva) - 
20 d. 20.

“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV) - 17-18 d. 11.30, 13.30.
“Keliautojo laiku Ωmona” (romantin∂ dra-
ma, JAV, COSMO VIP seansas) - 20 d.
19.30.
“Kelion∂ ^ vandenyno gelmes” (dokumen-
tinis f., D.Britanija, 3D) - 15 d. 11.30, 14,
17.30, 20.30. 16-22 d. 11, 14.30, 17.45,
20.50, 21.35 (20 d. 20.50 val. seansas ne-
vyks; 21.35 val. seansas vyks 20 d.).
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris,
JAV) - 15 d. 11.15, 13.40, 16.10, 18.45,
21.30. 16-22 d. 11.15, 13.45, 16.15,
18.45, 21.15.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 15 d.
12, 14.15, 16.45, 19, 21.15. 16-22 d.
12.15, 14.15, 16.45, 19, 21 (20 d. 19 ir 21
val. seansai nevyks).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 15 d. 11, 14.30. 16-22 d.
11.30, 14, 16.30, 19.15.
“Julie ir Julia” (drama, JAV) - 15 d.
12.15, 15.30, 18.15, 21. 16-22 d. 13.15,
16, 18.40, 21.15 (13.15 val. seansas vyks
17-18, 22 d.).
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 15 d. 15, 17, 19.30, 21.45. 16-22 d.
13.30, 15.40, 18.15, 20.30 (13.30 val. se-
ansas vyks 22 d.).
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 15 d. 16, 18.45, 21.30. 16-22 d.
13.50, 21.30 (13.50 val. seansas vyks 
17-18, 22 d.).
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 15 d. 11.45, 14.30, 17, 19.30,
21.45. 16-22 d. 16.45, 19.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 16-22 d. 21.35.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dubliuo-
tas lietuvißkai, JAV) - 16-22 d. 12.45, 15.20
(12.45 val. seansas vyks 17-18, 22 d.).
“Duburys” (drama, Lietuva) - 15 d. 18.20.
16-22 d. 12, 17.15 (12 val. seansas vyks
17-18, 22 d.).
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 15 d.
16.45, 19, 21.15. 16-22 d. 15 (18 d. sean-
sas nevyks).
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 15 d. 15.20, 20.40. 
16-22 d. 20.15.
“Japonija toli, Japonija arti” (Japonijos kino
savait∂, bilietai nemokami) - 16 d. 18, 20.30.
17, 19-22 d. 19, 21.30. 18 d. 17, 19.30.
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 15 d. 18.20.

“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 15 d. 15.30.

”SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Alioßa/Baras” (dokumentiniai f., Estija,
Lietuva) - 15 d. 14.
“Laikas/Naujoji karta” (dokumentiniai f.,
Latvija, Estija) - 15 d. 16.20.
“Trasa/Tamsoje” (dokumentiniai f., Pran-
cΔzija, Rusija) - 15 d. 18.10. 17 d. 17.
“Gyumri” (dokumentinis f., Çekija) - 15 d.
19.50.
“Tomo ißdaigos” (eksperimentinis f., JAV)
- 15 d. 21.10.
“Tirpstanti atmintis” (dokumentinis f.,
PrancΔzija) - 16 d. 14.30.
“Dangaus ßeß∂lis” (dokumentinis f., Lie-
tuva) - 16 d. 15.40.
“Lotmano pasaulis/Keturi Ωingsniai” (do-
kumentiniai f., Estija, Lietuva) - 16 d. 18.
“Laim∂/Duonos diena” (dokumentiniai f.,
Rusija, Kazachstanas) - 16 d. 20.
“Matadoras” (dokumentinis f., Austrija) -
16 d. 21.40.
“Bjaurusis ançiukas ir aß!” (animacija,
Danija) - 17, 18 d. 11.
“Poste restante” (dokumentinis f., Lenki-
ja) - 17 d. 19.
“Vieno Ωmogaus kaimas” (dokumentinis
f., Libanas) - 17 d. 20.
“Berlyno triußiai” (dokumentinis f., Lenki-
ja, Vokietija) - 17 d. 21.40.
“Po pergal∂s 1989-1995/89 mm nuo Eu-
ropos” (dokumentiniai f., Lenkija) - 18 d.
13.30.
“Horizonto pabaiga” (dokumentinis f.,
D.Britanija) - 18 d. 15.
“Poste restante/Vaikas buda” (dokumen-
tiniai f., Lenkija, Izraelis) - 18 d. 17.
“Durakovo - kvaili¨ kaimas” (dokumenti-
ka, Rusija, PrancΔzija) - 18 d. 19.15.
Amerikos eksperimentinio kino 2-oji pro-
grama - 18 d. 21.
“Tindirindis 2009” (animacija, 2009) - 19,
20, 22, 23 d. 11, 13, 15, 17, 19, 21. 21 d.
11, 13, 15, 19, 21.
“Kandidatas” (trileris, Danija) - 21 d. 17.10.

OZO KINO SALÎ
“Ißnarstytas Haris” (komedija, JAV) - 
15 d. 18.
“Padyk∂l∂ Lola” (erotin∂ komedija, Italija)
- 16 d. 18.
“Pink Floyd - Siena” (muzikin∂ drama,
JAV) - 17 d. 16.
“Nuomos sutartis” (drama, Lietuva) - 
19 d. 18.
“Stalkeris” (fantastinis f., SSRS) - 20 d. 18.

“Persona non grata” (psichologin∂ dra-
ma, Rusija, Lenkija, Italija) - 21 d. 18.
“Panel∂s Smilos sniego jausmas” (trile-
ris, Danija, Vokietija) - 22 d. 18.
“Sena daina” (muzikin∂ komedija, Pran-
cΔzija, D.Britanija) - 23 d. 18.

KAUNAS
FORUM CINEMAS

“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 15 d. 21.45.
16-22 d. 11.15, 13.45, 16.30, 19.15, 21.45.
“Íalti apkabinimai” (drama, Ispanija) -
16-22 d. 12.15, 15, 18, 20.45 (12.15 sean-
sas vyks 17-18, 22 d.). 16-17, 22 d. 23.30.
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV) - 17-18 d. 11.45, 16.
“Keliautojo laiku Ωmona” (romantin∂ drama,
JAV, COSMO VIP seansas) - 21 d. 18.30.
“Muzika, suradusi mus” (muzikin∂ drama,
JAV, Kitokio kino klubas) - 20 d. 18.15.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris,
JAV) - 15 d. 11, 13.45, 16.15, 19, 21.30.
16-22 d. 11, 13.30, 16.15, 18.45, 21.30
(11, 13.30 val. seansai vyks 17-18, 22 d.).
16-17, 22 d. 23.45.
“Kelion∂ ^ vandenyno gelmes” (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 15 d. 13,
18.15, 21.15. 16-22 d. 13, 18.30, 21.15.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 15 d. 18.45. 16-22 d. 12.45, 17.45
(12.45 val. seansas vyks 17-18, 22 d.). 
16-17, 22 d. 22.30.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 15 d. 16.30. 16-22 d. 11.45,
14, 16 (11.45 val. seansas vyks 22 d.; 
17-18 d. 16 val. seansas nevyks).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 15 d. 10.15, 15.45. 
16-22 d. 10.15, 15.45.
“Julie ir Julia” (drama, JAV) - 15 d.
15.30, 18, 20.30. 16-22 d. 14.15, 19.30
(14.15 val. seansas vyks 17-18, 22 d.).
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija, JAV)
- 15 d. 17.15, 19.30, 22. 16-22 d. 17, 22.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 15 d.
17, 21. 16-22 d. 15.15, 20.15 (15.15 val.
seansas vyks 17-18, 22 d.).
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV, Ka-
nada) - 15 d. 15.15, 20.45. 16-22 d. 18.15,
20 (20-21 d. 18.15 val. seansas nevyks).
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 16-17, 22 d. 23.59.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 17-18, 22 d. 12.

“Ekrano karßtin∂” (drama, Vokietija, “Gu-
ten Film”) - 15 d. 18.30
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 15 d.
15, 19.15.
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 15 d. 21.45.

CINAMON
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV) - 17-18 d. 10.45, 16.15.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 16-22 d.
11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris, JAV)
- 15 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15.
16-22 d. 11, 13, 15, 17.15, 19.30, 21.45.
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 15 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30,
19.45, 22. 16-22 d. 20.15, 22.15.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 15 d.
12.15, 14.30, 21. 16-22 d. 11.30, 13.45, 18.30.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 15 d. 19.15, 21.45. 16-22 d. 16,
20.45.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 15 d. 11, 12.45, 14.45,
16.45, 18.45. 16-22 d. 10.45, 12.30,
14.15, 16.15, 18.15 (17-18 d. 10.45 ir
16.15 val. seansai nevyks).
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 15 d. 16, 18.15, 20.15, 22.15. 16-22 d.
14.30, 16.45, 19, 21.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 15 d. 11.30,
13.45. 16-22 d. 12.15.

KLAIPÎDA

CINAMON
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV) - 17-18 d. 10.45, 16.45.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 15 d.
20.45. 16-22 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45,
20, 22.15.
“Íalti apkabinimai” (drama, Ispanija) -
16-22 d. 13.30, 16.15, 19, 21.45.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris,
JAV) - 15 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20,
22.15. 16-22 d. 11, 13, 15.15, 17.30,
19.45, 22.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 15 d. 11.45,
16.15, 19. 16-22 d. 11.30, 14.30.
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 15 d. 12.30, 15, 17.15, 19.30,
21.45. 16-22 d. 14, 20.30.
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“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 15 d.
14.30, 17, 19.15, 21.30. 16 d. 11.45,
18.15. 17-22 d. 11.45, 16, 18.15.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 15 d. 11, 13.30, 22. 16-22 d. 21.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 15 d. 10.45, 12.45, 14.45,
16.45, 18.45. 16-22 d. 10.45, 12.30,
14.45, 16.45, 18.45 (17-18 d. 10.45 ir
16.45 val. seansai nevyks).
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 15 d. 18.15, 20.15, 22.15. 16-22 d.
17.15, 19.15, 21.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 15 d. 11.30,
13.45. 16-22 d. 11.15.
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 15 d. 16.

ÍIAULIAI
FORUM CINEMAS

“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 15 d. 21.45.
16-22 d. 11.15, 13.45, 16.15, 19, 21.30.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 16-22 d.
16.30, 18.30. 17-18, 22 d. 10.45, 12.45, 14.40.
“Kelion∂ ^ vandenyno gelmes” (dokumen-
tinis f., D.Britanija, 3D) - 15 d. 12.45, 18.30,
21.30. 16-22 d. 13, 15.45, 18.45, 21.45.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 15 d. 15, 17. 16-22 d. 15.15,
17.10. 17-18, 22 d. 11, 13.15.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 15 d. 10.15, 15.45. 16-
22 d. 10.15.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 15 d.
15.30, 18, 20.30. 16-22 d. 18.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 15 d. 17.30. 16-22 d. 15,
20.15 (17-18, 22 d. 15 val. seansas nevyks).
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dubliuo-
tas lietuvißkai, JAV) - 17-18, 22 d. 12.30, 15.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 15 d. 20.15. 16-22 d. 20.30.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 15 d. 19.15. 16-22 d. 19.15.
“13 rajonas - Ultimatumas” (veiksmo f.,
PrancΔzija) - 15 d. 11.15, 13.45, 16.15,
18.45, 21.15. 16-22 d. 21.15.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal∂

“Kelion∂ ^ vandenyno gelmes” (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - iki 22 d. 11,
14.30, 18, 19.45.
“G bΔrys” (animacinis f, dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - iki 22 d. 12.45, 16.15.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo trile-
ris, JAV, 3D) - iki 22 d. 21.30.

I sal∂
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 15 d. 11.05, 13.45, 18.35.
16-22 d. 11.10, 16.20.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 16-22 d. 14, 19, 21.20.
“Èsileisk mane” (romantin∂ siaubo drama,
Ívedija) - 15 d. 16.25, 21.20.

LAIKAS
“ArtΔras ir minimukai” (animacinis f.,
dubliuotas lietuvißkai, PrancΔzija) - 15 d.
10.10. 17-18 d. 11.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 15 d. 13, 19, 21. 16-22 d. 13, 15, 19.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
15 d. 15, 17. 16-22 d. 17.
“Èsileisk mane” (romantin∂ siaubo drama,
Ívedija) - 16-22 d. 21.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
15, 16 d. 18.30 val. - DΩ.VerdΩio “Likimo
galia”. 4 v. opera ital¨ k. Dir. G.Rinkeviçius.
17 d. 18.30 val. - P.Çaikovskio “Miegan-
çioji graΩuol∂”. 2 v. baletas. Dir. R.Íer-
venikas.
18 d. 12 val. - I.Morozovo “Daktaras Ai-
skauda”. 3 v. baletas vaikams. Dir. A.Íulçys.

Nacionalinis dramos teatras
DidΩioji sal∂

17 d. 18 val. - R.Cooney “Meil∂ pagal gra-
fikå”. ReΩ. A.Veçerskis.
22 d. 18 val. - T.Bernhardo “Pasaulio ge-
rintojas”. ReΩ. V.Masalskis.
14, 20 d. 18 val. - F.Dostojevskio “Stepan-
çikovo dvaras”. ReΩ. J.Vaitkus.
18 d. 12 val. - J.Ívarco “Raudonkepur∂”.
ReΩ. E.Jaras.
18 d. 18 val. - G.Flobero “Madam Bovari”.
ReΩ. J.Vaitkus.
21 d. 18 val. - J.Ortono “Grobis”. 
ReΩ. A.Veçerskis.

MaΩoji sal∂
15 d. 18 val. -  A.Ík∂mos “Saul∂tos die-
nos”. ReΩ. R.Kudzmanait∂.
16 d. 18 val. - H.Ibseno “Meistras Solne-
sas”. ReΩ. Y.Ross.
17 d. 16 val. - M.F.Marsoto “Laukim
skambuçio”. ReΩ. V.Masalskis.
21 d. 18 val. - “Antigon∂” (pagal Sofokl^),
Aktor∂s Birut∂s Mar monospektaklis.

Vilniaus maΩasis teatras
15 d. 18.30 val. - A.Ûebrausko improviza-
cijos mokykla pristato improvizacij¨ ßou
“Kitas kampas”.
16 d. 18.30 val. - E.Albee “Trys aukßtos
moterys”. ReΩ. R.Kudzmanait∂.
17 d. 18.30 val. - A.Çechovo “Trys sese-
rys”. ReΩ. R.Tuminas.
20 d. 18.30 val. - A.Çechovo “Vyßni¨ so-
das”. ReΩ. R.Tuminas.
21 d. 18.30 val. - Premjera! T.Letts “Ves-
tonai”. ReΩ. V.Malinauskas.
22 d. 18.30 val. - S.Beketo “Belaukiant
Godo”. ReΩ. R.Tuminas.

Valstybinis jaunimo teatras
DidΩioji sal∂

16 d. 18 val. - L. del Val “Raißi Ωirgai ne-
ßuoliuoja”. ReΩ. I.Jonynas.
17 d. 18 val. - Pagal V.Íekspyro komedijå
“UΩsispyr∂l∂s tramdymas”. ReΩ. C.GrauΩinis.
18 d. 18 val. - P.VaiçiΔno “Patriotai”. 
ReΩ. J.Vaitkus.
20 d. 18 val. - M.Makdonagho “Pagalvi-
nis”. ReΩ. J.Vaitkus.

Sal∂ 99
15 d. 18 val. - A.Slapovskio “Bausti nega-
lima pasigail∂ti” (Pjes∂ Nr.27). ReΩ. D.Ta-
muleviçiΔt∂.
17 d. 12 val. - J.Kelero, A.Jalianiausko
“Paika pelyt∂”. ReΩ. A.Jalianiauskas.
18 d. 12 val. - J.Erlicko “Bilietas iß Dan-
gaus”. ReΩ. D.Jokubauskait∂.

Rus¨ dramos teatras
15, 16 d. 19 val.; 17 d. 15, 19 val.; 18 d.
18 val. - Festivalis “Vilnius Jazz 2009”.
20 d. 19 val. - M.Polio “Ûydrasis rojus”.
ReΩ. M.Polißçiukas (ParyΩius).
21 d. 19 val. - J.M.Chevreto “Sveiki, emig-

rantai!” (SQUAT). ReΩ. M.Polißçiukas 
(ParyΩius).
22 d. 19 val. - IV Pasaulinis lenk¨ scenos
festivalis Vilniuje.

Vilniaus teatras “L∂l∂”
DidΩioji sal∂

15 d. 18 val. - Monospektaklis “GeleΩis ir
sidabras”. ReΩ. R.Kazlas, dail. N.Kerßulyt∂.
17 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis “Kat∂s
namai”. ReΩ. A.Mikutis, dail. A.BagoçiΔ-
nait∂, komp. A.Kulikauskas.
18 d. 12 val. - A.Griciaus “Daktaras Dolit-
lis” (pagal H.Loftingå). ReΩ. R.DrieΩis,
dail. A.BagoçiΔnait∂, komp. F.Lat∂nas.

MaΩoji sal∂
16 d. 18 val. - Spektaklis suaugusiems ir
jaunimui “Pasvydo”. Pagal A.Strazdo ei-
les. ReΩ. ir dail. A.BagoçiΔnait∂, komp.
F.Lat∂nas.
17 d. 14 val. - “Kißki¨ sukilimas”. Pagal
K.Binkio poemå “Kißki¨ sukilimas”. Scen.
autorius, reΩ. ir dail. R.DrieΩis.
18 d. 14 val. - “Bjaurusis ançiukas”.
H.K.Anderseno pasakos motyvais. 
ReΩ. A.PociΔnas, dail. A.BagoçiΔnait∂,
komp. V.Bartulis.

Raganiuk∂s teatras
17 d. 12 val. DidΩiojoje sal∂je - “Lokys ir
Mergait∂”.
17 d. 13 val. MaΩojoje sal∂je - “Dråsioji
Pupul∂”.
17 d. 17 val. MaΩojoje sal∂je - “Skraidan-
tys meßkiukai”.
18 d. 12 val. DidΩiojoje sal∂je - “Pinokis”
pagal K.Kolodi. ReΩ. R.UrbonaviçiΔt∂.
18 d. 13 val. MaΩojoje sal∂je - sveçiuose
“Senamiesçio l∂l∂s”. “Geriausias ßuo Ferdis”.
18 d. 17 val. MaΩojoje sal∂je - “Skraidan-
tys meßkiukai”.

Elf¨ teatras
17 d. 12 val. (Konstitucijos pr.23B) - “Ke-
lion∂ ^ Afrikå arba dar kur nors” (pagal
knygå “Ûiogo ir Skaiçiuotojo nuotykiai”).

Keistuoli¨ teatras
15 d. 19 val. - Didel∂ tragedija maΩoje
erdv∂je. Penktas veiksmas. Pagal A.Stro-
ganovo komedijå “Aktas”. ReΩ. A.Kaniava.
16 d., 19 val. - Premjera! Muzikinis detek-
tyvinis Ωiauri¨ romans¨ spektaklis “Iß∂jau
aß stotin”. Pjes∂s autorius ir reΩ.
V.V.Landsbergis.
17 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vai-
kams “Pelyt∂ Zita”. Scen. autorius ir 
reΩ. V.V.Landsbergis.
17 d. 19 val. - A.Sauterio ir B.Studlaro 
“A. - visai kita”. ReΩ. A.Jankeviçius.
18 d. 12 val. - MaΩojoje scenoje. Muzikinis
spektaklis vaikams “Interviu su ßlykßtu-
kais”. ReΩ. A.Sunklodait∂.
22, 23 d. 19 val. - Muzikinis reviu. “Tai-
sykl∂ Nr.1, arba Sapnuoti Vilni¨ draudΩia-
ma!” ReΩ. A.Giniotis.

”Domino” teatras
15 d. 19 val. - “DNR kodas”. ReΩ. K.Smo-
riginas.
16 d. 19 val. - “Kazanova”. ReΩ. S.UΩdavinys.
18 d. 15 val. - “Briedis Eugenijus”. 
ReΩ. V.V.Landsbergis.
19 d. 19 val. - “Arabißka naktis”. 
ReΩ. C.GrauΩinis.

Men¨ spaustuv∂
16 d. 18 val. Juodojoje sal∂je - Auksin∂
kauk∂ Lietuvoje. Spektaklis “Benykstanti

gimin∂”. ReΩ. S.Ûenovaçius. Teatro meno
studija (Maskva).
17, 18 d. 18 val. Kißenin∂je sal∂je - Prem-
jera! Spektaklis “Vakaras su knyga” pagal
M.Bulgakovo “Meistras ir Margarita”. ReΩ.
V.Bareikis.
20 d. 19 val. Kißenin∂je sal∂je - N.Gogolio
“Pamiß∂lio uΩraßai”. ReΩ. V.Sodeika. Teat-
ras “Utopia”.
21 d. 19 val. Kißenin∂je sal∂je - “Viskas
arba nieko”. ReΩ. C.GrauΩinis.
21 d. 19 val. Juodojoje sal∂je - Íokio dip-
tikas “Salamandros sapnas. Paveikslas”.
Aut. L.Juodkait∂, V.Masalskis.
22 d. 19 val. Kißenin∂je sal∂je - “Poliklini-
ka”. ReΩ. A.Jankeviçius.
22 d. 19 val. Juodojoje sal∂je - Spektaklis
pagal aktor∂s M.Korenkait∂s pjes´ “Pab∂-
gimas ^ Akropol^”. ReΩ. A.Giniotis.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
16 d. 18 val. Ilgojoje sal∂je - B.M.Koltes
“Sugr^Ωimas ^ dykumå”. ReΩ. A.Areima.
17 d. 15 val. Tavernos sal∂je - J.Smuul
“Sveçiuose pas pulkininko naßl´”. 
ReΩ. D.Juronyt∂.
18 d. 19 val. MaΩojoje scenoje - D.Daniso
“Paskutin∂ Diuran¨ daina”. ReΩ. A.Janke-
viçius.
20 d. 18 val. Ilgojoje sal∂je - V.Srbljanoviç
“Sk∂riai”. ReΩ. R.AtkoçiΔnas.

Muzikinis teatras
15 d. 18 val. - I.Kalmano “Monmartro Ωi-
buokl∂”. 3 v. operet∂. Dir. V.Visockis.
16 d. 18 val. - I.Kalmano “Silva”. 3 v. ope-
ret∂. Dir. V.Visockis.
17 d. 18 val. - D.Rosinio “Sevilijos kirp∂jas”.
3 d. komißka opera. Dir. J.Januleviçius.
18 d. 12 val. - Z.BruΩait∂s “Gryb¨ karas ir
taika”. 2 v. oper∂l∂-parodija vaikams ir t∂-
veliams. Dir. V.Visockis.
18 d. 18 val. - J.Ítrauso “Naktis Venecijo-
je”. 3 v. operet∂. Dir. J.Geniußas.
21 d. 11 val. - T.Kutaviçiaus, V.Palçinskai-
t∂s “Nykßtukas Nosis”. 2 d. opera vai-
kams. Dir. V.Visockis.
21 d. 17 val. - G.Gladkovo “Br∂meno mu-
zikantai”. 2 d. miuziklas jaunimui. 
Dir. J.Vilnonis.

Kauno kamerinis teatras
15, 16 d. 18 val. - Premjera! M.Valçako
“Pirmasis kartas”. ReΩ. S.Rubinovas.
18 d. 18 val. - L.S.Cunninghamo “Mergva-
karis”. ReΩ. A.Rubinovas.
21 d. 18 val. - F.Rabl∂ “Gargantiua ir Pan-
tagriuelis”. ReΩ. S.Rubinovas.

Kauno maΩasis teatras
16, 22 d. 19 val., 17 d. 18 val. - Premjera!
V.Balsio “Ûmogus medyje”. ReΩ.V.Balsys.
20 d. 19 val. - “Mok∂k - duosiu” - Pagal
G.GugeviçiΔt∂s pjes´ “Labas gyvenimas”.
ReΩ. V.Balsys.

ÍIAULIAI

Íiauli¨ dramos teatras
16 d. 18 val. - E.M.Remarko “Trys drau-
gai”. ReΩ. R.SteponaviçiΔt∂.
17 d. 18 val. - H.Fiheiredo “Ezopas, arba
Lap∂ ir vynuog∂s”. ReΩ. R.SteponaviçiΔt∂.
18 d. 12 val. - V.Ludvigo “Bela, Bosas ir
Bulis”. ReΩ. A.Gluskinas.

18 d. 18 val. - “Urvinis Ωmogus”. 
ReΩ. D.Kazlauskas ir K.Smoriginas.
19 d. 18 ir 20.30 val. - Íokio spektaklis
“Vyrai ir moterys”. Choreogr. A.Cholina
(A/CH ßokio teatras).

PANEVÎÛYS

J.Miltinio dramos teatras
16 d. 18 val. - Puar∂ “Beprotißkas savait-
galis”. ReΩ. A.K∂leris.
17 d. 18 val. - Balasko “Girta naktis”. 
ReΩ. V.Kupßys.
18 d. 18 val. - L.Tolstojaus “Kreicerio so-
nata”. ReΩ. S.Varnas.
22 d. 18 val. - “Buçiuoju, Oskaras”. 
ReΩ. C.GrauΩinis (“Domino” teatras).

Koncertai
VILNIUS

Lietuvos nacionalin∂ filharmonija
17 d. 19 val. DidΩiojoje sal∂je - Lenkijos kul-
tΔros sezono Lietuvoje atidarymas. Palenk∂s
operos ir filharmonijos choras ir simfoninis
orkestras (Lenkija). Solistai: I.Hosa (sopra-
nas), A.Rehlis (altas), A.Krusevskis (barito-
nas). Dir. M.N.Niesiolovskis (Lenkija).
18 d. 12 val. DidΩiojoje sal∂je - Visai ßeimai.
Koncertas “Baroko muzikos ßedevrai”. Íiau-
li¨ kamerinis orkestras (meno vad. B.Trau-
bas). Solistai: I.Kramarevas (trimitas),
B.Traubas (smuikas). Dir. J.Januleviçius.
21 d. 19 val. DidΩiojoje sal∂je - Kamerin∂s
muzikos koncertas. Ansamblis “Musica Hu-
mana” (kΔrybin∂s veiklos 35-meçiui). Solis-
tai: M.Motomuba (ißilgin∂ fleita, Japonija),
S.VaitkeviçiΔt∂ (fleita).  Dir. A.Vizgirda.

Ív.Kotrynos baΩnyçia
15 d. 19 val. - “Viva, Latina!” Dalyvauja:
Solist∂ I.Prudnikovait∂ (mecosopranas),
A.Gotesmanas (mußamieji), choras “Jau-
na muzika, Ív.Kristoforo kamerinis or-
kestras.  Dir. D.Katkus.
20 d. 19 val. - “Neparaßyta vasaros istori-
ja”. Dalyvauja: D.MicheleviçiΔt∂, E.Saßen-
ko, S.Jerpyliovas ir A.Kairys.
21 d. 19 val. - “Ruduo su Piazzolla”. So-
list∂ Jekaterina Rumianceva (mecosopra-
nas, Rusija). Dalyvauja Sankt Peterburgo
tango kvintetas “Club tango” (Rusija).

Ív.Kazimiero baΩnyçia
18 d. 13 val. - Religin∂s muzikos ir susi-
kaupimo valandos.

Kongres¨ rΔmai
16 d. 19 val. - Simfoninis koncertas “Mu-
zikinis Alpi¨ peizaΩas”. Smuiko virtuozas
Sergejus Stadleris.

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
15 d. 18 val. - Jubiliejinis profesoriaus
Petro Radzeviçiaus alto klas∂s student¨
koncertas. Dalyvauja tarptautini¨ konkur-
s¨ laureatai: V.AndriΔnait∂, J.Juozapaitis,
D.Sauspreikßaityt∂, I.Sruogyt∂, I.Zelenyt∂
ir Lietuvos kamerinis orkestras. 
Dir. R.Íervenikas.

Taikomosios dail∂s muziejus
20 d. 18 val. - Tarptautinis muzikini¨ kon-
kurs¨ jaun¨j¨ laureat¨ festivalis “Katovi-
cai-Vilnius-Kaunas”.

Redakcija uΩ repertuaro 
pakeitimus neatsako
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- Nuo kada dirbate?
- Lietuvoje ir kitose Baltijos ša-

lyse itin geros kokyb s plazminius 
ekranus pristat me praeit  žiem ,
Nauj j  išvakar se. M s  pirmieji 
renginiai - “Tabami goes U2” ir “Ta-
bami goes Queen” vakar liai “New 
York” muzikos klube. Vaizdais pa-
gyvinome “Olialia Beach Party” va-
kar l  Palangos papl dimyje, “Mis 
Internet 2009” rinkimus ir kt.

- Kokiems renginiam si lote
savo paslaugas?

- Galime b ti visur, kur tik yra 
elektros prieigos. Dirbame klubuo-
se, koncert , seminar , konferenci-
j  sal se, televizijoje, galime trans-
liuoti reklamas.

- Ar pagyvintum te vaizdais 
ir privat  vakar l ?

- Taip. Per m s  ekranus galima 
rodyti kad ir buitine kamera filmuotus 
vaizdus, rodyti nuotraukas. Jei reikia, 
teikiame ir vidž jaus paslaugas.

- Kaip konkuruojate su kitais 
panaši  paslaug  teik jais?

- Si lydami klientui geriausios 
Lietuvoje manomos kokyb s vaiz-
d . M s renginiai ypa  estetiški, 
televizoriai ploni. Jie perteikia visas 
manomas spalvas.

Beje, savotiškai konkuruojame 
ir su projektoriais, kurie dien  ar 
esant ne tokiam palankiam apšvie-
timui persišvie ia. Plazminiai ekra-
nai esant šioms s lygoms garantuo-
ja visiškai aišk  vaizd .

Plazmose rodomas vaizdas gerai 
matomas tiek arti esantiems, tiek 
toli, tod l esame kvie iami vairaus 
pob džio seminarus, konferencijas 
ir t.t. Pavyzdžiui, m s  ekranai sto-
v jo per Robino Šarmos seminar
“Litexpo” parod  r muose.

- Kokio dydžio yra plazminiai 
ekranai?

- Galime pasi lyti iki 16 ekran ,
maksimalus j  plotas - 3 m 70 cm 
ilgio ir 2 m 10 cm aukš io. Ekranai 
gali b ti jungiami, per kiekvien  j
galima transliuoti skirtingus vaizdus 
arba vien  bendr . Yra tiesioginio 
ryšio (KTS) galimyb , kai per ekra-
nus rodoma tuo pa iu metu filmuo-
jama medžiaga, tai ypa  pravartu 
televizijai.

- Kiek kainuoja jus pasisam-
dyti?

- Kaina priklauso nuo renginio 
apimties ir tolesni  bendradarbiavi-
mo galimybi . Nesame labai bran-
g s, bet esame labai kokybiški. Ga-
lime surengti savo paslaug  prista-
tymus - geriau mus pamatyti nei 
apie mus klausytis. (Šypsosi.)

Pareng  Elena NIKONOVAIT

Geros kokybės vaizdui - 
plazminiai monitoriai
Renginių organizatoriai jau gali naudotis ypač geros kokybės 
vaizdą transliuojančiais besiūliais plazminiais monitoriais “Orion 
MIS-4220R”, paprasčiau - “plazmomis”. Pasak UAB “Videozounds” 
vadovo Algirdo VILIMO, jo siūlomiems monitoriams vaizdo kokybe 
lygių nėra ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse.

Sauliaus Venckaus nuotr.

Plazminiai ekranai leidžia padaryti 
renginius gražesnius, įdomesnius

Organizatorių archyvo nuotr.

www.videoz.lt
Tel. (8-610) 323-49
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AKINIAI. Ekstravagan-
tiškoji vokiečių roko 
dainininkė Nina Hagen 
mėgsta būti ryški.

EPA-Eltos nuotr.

 Šios savaitės pretendentė 19-metė Aušra Kazlauskaitė turi kuo didžiuotis: mergina uoliai studijuoja 
ekonomikos ir politikos mokslus, o susišnekėti drąsiai galėtų net trimis užsienio kalbomis. 
“Niekada dėl nieko nesigailėti, nesustoti ir nepasiduoti”, - toks šios dailios vilnietės gyvenimo credo. 

“Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 15 d.42 Beprotiškas pasaulis  

Raimundo Adžgausko nuotr. 
(Fotografuota interjero salone “Interio”, apatinis trikotazas “La Senza) TAKSI MOTERIMS. Ir Meksikoje 

pradėjo važinėti rožiniai taksi moterims. 
Automobiliuose yra įrengta papildoma 
apsaugos sistema, juos vairuoja mote-
rys. Tokie taksi jau važinėja Londone, 
Tokijuje, Meksike ir Dubajuje.

PREZERVATYVŲ 
DIENA. Kokių tik 
švenčių neprigal-
vota pasaulyje 
- štai šeštadienį 
Nepale švęsta 
Nacionalinė pre-
zervatyvų diena. 
Šalyje ŽIV yra už-
sikrėtę mažiau-
siai 72 tūkstan-
čiai žmonių.

EPA-Eltos nuotr.

NUOGALIAI. Kai 
kas pasakytų - pa-
saulis kraustosi 
iš proto. Vienoje 
Melburno kavinių 
surengti vėlyvieji 
nuogalių pusryčiai.

EPA-Eltos nuotr.

Parengta pagal Eltos inf.

OBAMOMANIJA. Indijos meninin-
kas Sudaršanas Patnaikas (Sudarshan 
Pattnaik) sukūrė smėlio skulptūrą JAV 
prezidentui Barakui Obamai (Barack 
Obama) gavus Nobelio taikos premiją.

EPA-Eltos nuotr.


