
Lietuviškos muzikos industrijoje 
naujiena - elektroninė “Muzikos 
bombos” parduotuvė. Joje gali-
te įsigyti daugiau nei 600 tūks-
tančių įvairiausios muzikos al-
bumų, o nusipirktos prekės pri-
statymas - nemokamas. “Bom-
bos” įmonių grupės direktorius 
LAURAS LUČIŪNAS (30) ne tik 
rūpinasi muzikos parduotuvių 
veikla, bet ir lietuviškų albumų 
leidyba ir kuruojamų atlikėjų 
koncertais. Aliną Orlovą, Miglo-
ko atradęs Lauras tikina, kad vis 
daugiau tautiečių nebesiklauso 
“popso” ir renkasi intelektuales-
nę muziką.

Laima KARALIŪTĖ

- Su kokiais atlik jais dir-
bate?

- Alina Orlova, Migloko, BIX, Vi-
liumi Tarasovu, Violeta Riaubiškyte, 

Larisa Kalpokaite, Alanu Chošnau, 
Edmundu Ku insku, YVA, “Studen-
t mis” ir t.t. Per metus išleidžiame 
apie 30 skirting  album .

- Kaip kriz  pa-
veik  album  leidy-
b ?

- Sumaž jo parda-
vimo intensyvumas. 
Nebeparduodame po 
20 t kst. album  kopi-
j  per savait . Ta iau kriz  kei ia
muzikos pasirinkim . Žmon s pra-
d jo rinktis kokybiškesn  muzik .
Atsirado gyvos muzikos poreikis. 
Pavyzdžiui, neseniai vyk  “Skyl s”
koncertai buvo anšlaginiai. Galiu at-
sakingai pranešti, kad kei iasi mu-
zikinis tautie i  skonis. Dar prieš 
kelet  met  tai atrod  ne manoma.

- Nori pasakyti, kad Alina Or-
lova uždirba daugiau pinig  už 
YV ?

- Lietuvos rinkoje kol kas ne. 
Apskritai j  negalima lyginti. Alina 
yra muzikant , daininink  iš didžio-
sios raid s, o YVA daugiau pramog
pasaulio elementas. A.Orlova sulau-
kia didelio pasisekimo Rusijoje. Da-
bar prad jome organizuoti koncer-

tus ir Didžiojoje Britanijoje. Tod l
jai n ra reikalo duotis per visas lie-
tuviškas televizijas, be saiko dalyti 
interviu.

- Ar šiandien apsimoka leisti 
albumus, kai muzika lengvai pa-
siekiama kitais kanalais. Kalbu 
apie internet ?

- Apsimoka leisti intelektuali
muzik , nes jos poreikis auga, o 
YVOS ar “Olialia pupy i ” gerb jai
pasitenkina ži r dami televizij , nu-
j  vietin  klub .

- Ar skirstote klausytojus 
miesto ir provincijos?

- Ne, kaip ir  Lietuvos ar užsie-
nio. Gera daina visur gera daina.

- Kiek vidutiniškai populia-
rus atlik jas šiandien gauna ho-
noraro už koncert ?

- Nuo 3 iki 7 t kst. lit .

- Kaip manai, ar ne ž lu bu-
vo iš j  pus s streikuoti prie 
Seimo d l honorar  apmokes-
tinimo padidinimo?

- Gal ir ž loka.

- Koks j s  kom-
panijos pastar j
met  atradimas?

-  A išku ,  kad 
A.Orlova. Daug tiki-
m s ir iš Migloko, 

Golden Parazith.

- Kod l leidote Minedo albu-
m ?

- Nes tai s kmingas komerci-
nis projektas. Albumas tapo plati-
ninis, parduota 20 t kst. vienet .
Be to, jis buvo rašytas per savai-
t , o reklamai neinvestavome n
lito. Minedas buvo reiškinys, pro-
vokacija, lietuviškos popkult ros 
veidrodis.

- Kaip vertini žini , kad ki-
tais metais Lietuva gali nedaly-
vauti “Eurovizijoje” d l l š
stokos?

- Neigiamai. Tai labai ži rimas
televizijos renginys. Panašus nuos-
tolis, jei m s  televizijos netrans-

liuot  Lietuvos krepšinio rinktin s
varžyb . Tuo labiau kad “Eurovizija” 
- puiki galimyb  pranešti apie Lie-
tuv  milijardams Europos ži rov .
Ir ne tik, “Eurovizij ” transliuoja ir 
kai kurios Azijos šalys.

- Kas pasikeit , kai mei va-
dovauti “Muzikos bombos” par-
duotuv ms?

- Stengiam s atvežti kuo vai-
resn s muzikos album . Prad jome
prekiauti plokštel mis ir ne tik nau-
jomis, bet ir naudotomis. Artimiau-
siu metu žadame pardavin ti pate-
fonus.

- Perkamiausias pastarojo 
pusme io albumas “Muzikos 
bomboje”?

- Vienareikšmiškai naujausias 
“Depeche Mode” darbas “Sounds 
Of The Universe”.

- Kokia situacija d l rusiškos 
popmuzikos album  pardavi-
mo?

- J  nuperka daug, bet patys al-
bumai gerokai pigiau kainuoja. Be 
to, j  reikia ieškoti ne “Muzikos 
bombos” parduotuv se, o prekybos 
centruose.

“Populiarus Lietuvos atlikėjas už koncertą 
gauna nuo 3 iki 7 tūkst. litų honoraro”
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Lauro Lučiūno iniciatyva “Muzikos 
bomba” jau turi ir elektroninę 
parduotuvę

Mykolo Ambrazo nuotr.

Kaip krizė daro įtaką lietuvių muzikiniam skoniui?
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TAIPNE

Pasklido gandai apie dar vienos garsios pramog
pasaulio poros skyrybas. Kol kas pora it susitarusi 
esan ios pad ties nekomentuoja. Alanas Chošnau 
telefonas tiesiog išjungtas. Ne vyko ir jo planuotas 
koncertas sostin s klube “House of Music” spalio 
24d. Šiomis dienomis atlik jas, kaip ir planavo, 
grei iausiai išvyk s keli  savai i  atostog
Jordanij  ir Šiaur s Irak , lanko giminai ius. Jo 

vadybinink  ir ilgamet  gyvenimo draug  Aida 
Žili t , paklausta apie jos ir A.Chošnau santykius, 
sak : “O J zau Marija, neklausin kite man s toki
dalyk , vis tiek nieko nesakysiu. Galite net 
neklausti”. Moteris pastaruoju metu pastebima TV 
reklamos personaž  Gabban  suk rusio Danieliaus 
Polskio draugijoje.

Pareng  Elena NIKONOVAIT

A.Chošnau atostogaus vienas

Alanas Chošnau ir Aida Žiliūtė savo 
santykių nekomentuoja

Stasio Žumbio nuotr.

TAIP sakome ERIKAI DŽE-
NINGS (Erica Jennings) už pa-
siaukojim  scenai. Antro k dikio
besilaukianti daininink , likus 
vos kelioms dienoms iki gimdy-
mo, žada dalyvauti spektaklio 
“Radijo ereliai” premjeroje.

TAIP sakome 
režisieriui IGNUI 
MIŠKINIUI už 
nauj  film  “Arti-
mos šviesos” ir pa-
stangas reabilituo-
ti lietuvišk  kin .

TAIP sakome “auksiniam še-
fui” LINUI SAM NUI už ši  sa-
vait  pasirodan i  recept  knyg
“Virtuv s knyga”. Pagaliau kuli-
narini  knyg  leidybos m si 
profesionalai.

NE sakome CHRIS-
TIAN LOUBOUTIN bate-
li  manijai tarp lietuviško 
elito atstovi  ir prisiplak -
li . Nuo 1200 iki 3500 lit
kainuojan i  aukštakulni
(aukštis nuo 12 cm) išskir-
tinumas - raudoni padai. 
Nekreipdamos d mesio
nefunkcionalum , kai ku-
rios žinomos moterys giria-
si, kad savo spintoje laiko 
net devynias ši  bat  poras. 
Vakar lius užkariauja rau-
donpadži  moter  armija!

NE sakome atsik rusiam duetui 
PATRULIAI (Algis Radzevi ius ir Gy-
tis Bal i nas).

NE sakome LTV už svarstymus 
neberengti nacionalin s EUROVIZI-
JOS, už prarast  galimyb  garsinti 
Lietuv  Europoje ir už malonumo at-
mim  iš televizijos ži rov .

Pareng  Laima KARALI T
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“Žiniasklaida šviet  savo prožektoriais kiaurai. Visi mane 
aptarin jo, mat  it per didinam j  stikl ”, - sak  skandalais iš-
gars jusi atlik ja ir nuo šiol žad jo br žti aiški  rib  tarp asme-
ninio gyvenimo ir savo muzikin s karjeros. Mia sak  liksianti 
visiškai atvira tik muzikoje: “Albumas “Stiklo namai” man be 
galo brangus. Jis kaip dienoraštis - gyvenimiškas ir tikras. At-
siskleidžiu jame visa. Tai esu aš. Nesumeluotas n  vienas žodis. 
Atviresn  nei šiame albume nesu buvusi niekada”.

 album , kuris prekyboje pasirodys lapkri io 5 dien , su-
d ta 17 dain . 13 iš j  - naujos, radijo sto i  dar negrotos. 
Tiesa, Mijos gerb jai jos k rybos gal jo pasiklausyti neseniai 
surengtame albumo pristatymo koncerte Vilniuje, “New York 
Club”. Deja, klubas buvo pustuštis, o Mia gavo koncertuoti 
prieš negaus  artim j  ir draug  b rel . Dainuodama ji jaudi-
nosi ir ne syk  brauk  ašar .

Koncerte Mia pasirod  pasipuošusi dviem dizaineri  Irinos 
Sajevos ir Evos Baliul sukurtais kostiumais. Baltuoju kurtas ledo 
karalien s vaizdis. Po trumpos pertrauk l s, prieš j  dar pasakiu-
si, kad ir Madona per savo pasirodymus daro pertraukas, Mia 
persireng  - užsitemp  juodas timpes ir šortus, ant pe i  užsime-
t  odin  švarkel  su driežo uodeg  primenan iu pailginimu,  plau-
kus siseg  didel  juod  aksesuar  ir taip virto roko mergina.

Deja, publikos buvo taip mažai, kad koncertuoti ar kostiu-
mus demonstruoti beveik nebuvo prieš k , nors Mia iš vis
j g  steng si išjudinti susirinkusi j  b rel .

Pareng  Elena NIKONOVAIT

Mijos albumo pristatymo koncertas - 
pustuštei salei

... vėliau jį pakeitė maištinga roko mergina
Mykolo Ambrazo nuotr.

Neseniai naują albumą publikai pristačiusi atlikėja Mia 
žada, kad nuo šiol ji atviraus tik savo dainomis, o ne 
jausmingais pasisakymais spaudai ar televizijai. Jau an-
trojo savo albumo pavadinimą “Stiklo namai” Mia sieja 
su per pastaruosius mėnesius patirtu pernelyg dideliu 
viešumu, kai jautėsi taip, tarsi būtų akvariume ir, visų 
stebima, vaidintų vieno žmogaus realybės šou.

Albumo pristatymo koncerte Vilniuje Mia pasirodė 
apsirengusi dviem kostiumais: pirmojoje dalyje 

pasirinktas ledo karalienės įvaizdis...



stereotipus
Jaunesnis vyras - mada, moterų emancipacija ar demokratinės visuomenės požymis? 
Sutikite, pastaruoju metu tokių porų daugėja. Lietuviškame pramogų pasaulyje jau 
nieko nestebina dešimčia metų jaunesnis mylimasis. Belieka laukti, kada ir pas mus 

atsiras šešiasdešimtmečių įžymybių, kurios kaip Ala Pugačiova ar Ivana Trump susiras 
trisdešimčia metų jaunesnius vyrus. “Laisvalaikis” sveikina tokias poras ir visiems siūlo 

renkantis partnerį vadovautis širdimi, o ne visuomenės normomis.

SULAUŽĘ
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Pareng  Laima KARALI T
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Fotografas
Raimundas
Adžgauskas

Fotografas
Algis Kriš i nas

Pareng  Laima KARALI T

1. Kas tau yra gera fotografija?
2. Kokias savybes turi 
tur ti geras fotografas?
3. Koki  moter domiausia

fotografuoti?
4. M gstamiausias modelis?
5. Fotogeniškas žmogus?

6. Ar tiesa, kad fotografai nori 
kuo daugiau išrengti model ?
7. Svajoni  vieta fotosesijai?
8. Nepriimtinas fotožanras?
9. Ar galima padaryti ger

nuotrauk  su vadinam ja muiline?
10. Fotografavimo išlaidos m nesiui?

1. Perteikianti nuotaik .
2. Ger  vaizduot , greit  reakcij ,

d mesingum  detal ms.
3. Individualyb .

4. Aist  Paškevi i t .
5. Turintis skulpt rišk , išraišking  veid .

6. Atvirkš iai, man domiau, kai moters k nas
subtiliai pridengtas. Tai labiau skatina vaizduot .

7. Aukštai kalnuose.
8. Dokumentin  fotografija.

9. Galima, nes fotografijoje svarbiausia nuotaika. 
Reikia tik pagauti moment ..

10. Apie 2,5 t kst. lit .

1. Daranti sp d .
2. Gyventi fotografija.

3. Proting  ir patyrusi .

4. Aist  Paškevi i t .
5. Nebanalaus veido, netuš i  aki .
6. Aš nenoriu. Man apskritai nepatinka 
    fotografuoti nuogas moteris.
7. Naujoji Zelandija.
8. Politik  fotografavimas.
9. Tam tikroje situacijoje manoma.

10. Apie 10 Lt.

Laros Adžgauskienės nuotr.



Stiling  drabuži  tinklo “Effi-
gy” parduotuvi  lentynose vasari-
nius drabužius jau seniai pakeit
šiltesni , rudeniui ir žiemai skirt
r b  kolekcijos ir prie j  derantys 
aksesuarai. Kokius aksesuarus 
rinktis, kaip juos derinti, kad atro-
dytum domiai, stilingai ir išskirti-
nai, pataria “Effigy” stilist  Areta 
Žiogevi i t .

Aksesuarai - tai svarbios vaiz-
džio detal s, kiekvienos j s  gar-
derob  paver ian ios individual ,
savit  ir išskirtin . Rinkdamasi 
vienokius ar kitokius aksesuarus, 
ne tik atskleisi savo stili , bet ir 
nuotaik .

Pasak A.Žiogevi i t s, š  sezo-
n  madingi tiek harmoningi, tiek 
kontrastingi aksesuar  derinimo 
variantai. Ji pataria rinktis masy-

vius, vairiais ornamentais deko-
ruotus aksesuarus - žiedus, auska-
rus, karolius. “Spalv  palet  itin 
vairi - tarpusavyje puikiai der s

žem s atspalviai kartu su ryškio-
mis spalvomis. Taip pat madingos 
m lyna, juoda ir auksin  spalvos. 
Jie gali b ti pa ios vairiausios 
tekst ros - madinga akmens imita-
cija, mezginiai, metalas ir t.t. Itin 
išskirtinai atrodysite, jei rinksit s
rank  darbo aksesuarus.

Kadangi šiemet madingas “svo-
g no” rengimosi principas, prie jo 
puikiai dera ir iš keli  sluoksni  su-
sidedantys aksesuarai”, - patarim
negaili “Effigy” stilist .

Šaltasis sezonas ne sivaizduoja-
mas be toki  aksesuar  kaip kepu-
r s, šalikai, pirštin s iki alk ni ,
rank  movos, tod l  juos taip pat 

reikia atkreipti ypating  d mes .
Pasak stilist s, šiemet labai ma-

dingi palaidin s ir megztiniai trum-
pomis rankov mis, tod l itin stilin-
gai atrodysite, jei prie j  priderin-
site rank  movas. Jos nedengia 
piršt , tod l pademonstruosite žie-
dus, kurie š  sezon  taip pat yra la-
bai svarb s.

Madingos pailgintos, netaisy-
klingai krintan ios kepur s,  visu-
m nešan ios šiek tiek chaotišku-
mo. Tiek žiemin , tiek rudenin
apranga ne sivaizduojama be šalik .
Juos stilist  si lo d v ti vairiai - 
rišant ar vyniojant. “M s  parduo-
tuv se rasite daugyb  aksesuar ,
puikiai deran i  prie m s  kolekci-
jos. Jie tinka tiek laisvalaikiui, tiek 
vakar liams”, - patikina A.Žiogevi-
i t  iš “Effigy”.
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Būk ryški ir tuomet, kai šalta!
Ruduo ritasi į antrą pusę, oro temperatūra kiekvieną dieną krinta žemyn. Bet tai nereiškia, 
kad gali atrodyti bet kaip. Net ir su ne pirmos jaunystės megztiniu atrodysi puikiai, jei pagalvosi 
apie aksesuarus. Reikia pagalbos? Kreipkis į jaunimo drabužių ekspertus - “Effigy”.

- Živile, ar pritariate min iai, kad sunkme iu reikia 
kaip tik daugiau puoštis?

- Man nepatinka, kai kalbama tik apie problemas, o ne apie 
j  sprendimo b dus. Kiekvienas mestas išš kis yra proga save 
išbandyti, naujas slenkstis siekti dar geresni  rezultat . Jeigu 
užsidarai, pakl sti t kmei ir neieškai iš jimo, susiaur ja akiratis 
ir uždarai sau keli  ateit . Per sunkumus pasiekiami didžiausi 
dalykai, iškeliami gražiausi planai, vykdomi gražiausi projektai, 
kaip ir gražiausi meno k riniai sukuriami per vairias meil s
kan ias, - nuostabiausi dalykai negimsta labai lengvai. Tai yra 
kaip tramplinas, ver iantis tobul ti. Man atrodo, kad mano 
klientai nepasiduoda nuotaikoms - jie nori likti šiuolaikiški, 
madingi, stilingi, džiaugtis gyvenimu, nes nežinai, 
kas bus rytoj, o turi tik šiandien . Save ribo-
damas ir ateit  tur si ribot .

- “Beža galerijoje” jau galima 
rasti ir lietuvi  dizaineri  darb .
Kokiais kriterijais atsirinkote di-
zainerius?

- Besidom damas pasauline 
mada privalai pasidom ti, kas 
vyksta ir tavo šalyje, ir, mano nuo-
širdžiu sitikinimu, vieni pa i  sti-
priausi  Lietuvos mados dizaine-
ri  n  trupu io nenusileido pasau-
liniams ženklams. Bekeliaudama 
po mados sostines atkreipiu d me-
s  ne tik  daikto išor , bet ir  vid .
Pasteb jau, kad m siški  dizaineri
darbai yra itin aukštos kokyb s - tiek 
atlikimo prasme, tiek dizaino. Pas mus ga-
lima rasti stiling j  Sandr  Straukait , naujok
Ing  Leliugait , stipri j  “Swan Pharmaceutics” 
dizaineri  grup  ir nepakartojam  Egl  Žiemyt , kurios 
paltai perkami kaip saldainiukai...

- Koki  dar netik tum  nuolat atsinaujinan ioje j s
drabuži  galerijoje galima aptikti?

- Pirm  kart  Lietuv  atsivež me vyr  ir moter  Johdžio 
Jamamoto (Yohji Yamamoto) kolekcij  “Y-3”. Tai labai stipri lais-
valaikio linija ir vyrams, ir moterims, kurta japon  dizainerio 
J.Jamamoto. Tai ne tik drabužiai - tai k riniai, stimuliuojantys 
fantazij  ir nuotaik .

- Kas vienija neseniai atkeliavusi  dizainerio J.Jama-
moto kolekcij  “Y-3” ir lietuvi  dizaineri  k rinius, kuriais 
prekiaujate?

- Kokyb  ir išskirtinis dizainas. “Beža galerijoje” kiekvien
sezon  - vis nauji dizaineriai, nauji daiktai, naujos nuotaikos, at-

skleidžian ios laikotarp , tai, kas yra “ant bangos”. Vienas mano 
labai gerbiamas paž stamas sugalvojo m s  galerijai š k : “Rich 
clothes for poor time”, man tai labai patiko. (Šypsosi.)

- K  pasakytum te žmon ms, nelinkusiems šiandien 
puoštis, taupantiems rytojui?

- Reikia š  t  nuveikti k no labui, kad sielai patikt  jame gy-
venti. Jei kalb tume apie stili , pinigai ne visada atlieka pagrin-
din  vaidmen  - yra tik labai didelis noras. M s  galerijoje galima 
sigyti nuo šimto iki keli  t kstan i  lit  vert s drabuži .

- Ar manoma “vakarykšt s” mados drabužiais jaustis 
stilingam?

- Kiekvienas periodas savaip gražus, kaip ir kiekviena 
meil s diena - negali rytdienos meil s dienos at-

kelti  šiandien . Aišku, yra auksini  klasik
min i , bet jas saikingai reikia derinti su 

nauju v jeliu, nusimetus sen  šyd . Da-
bar turime tiek galimybi , kuriomis 

kvaila b t  nepasinaudoti. Kitados 
apie tai svajojome, tad kam važiuo-
ti atgal apsisukti ir tuo nepasinau-
doti?

- Spalvos, nudažiusios ru-
denin  j s  drabužin .

- Daug juodos, pilkos, ir b -
tinai su ryškiu akcentu, ryškia 
avalyne.

- Knyga,  kurios puslap d -
tas žymeklis.

- Dabar skaitau Aleksandro Serge-
jevi iaus Puškino eil raš ius.

- Dažniausiai lydintis aromatas.
- “Bendelerious” - tai “istorija” kosmopolitin s merginos, 

kuri kaskart po sav s palieka tik aromat . (Šypsosi.)
- Patiekalas, kur  ragaujant sustoja laikas.
- Kava su daug cukraus.
- Citata, kuri kvepia.
- Nepasinaudota akimirka niekada negr žta - to negal -

iau sau atleisti, tod l tai prisiminusi visada sutinku rizikuo-
ti labai daug.
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“Ar ką švenčiate?” - pašnibždu įžengusi į stilingus “Beža galerijos” mados na-
mus Vilniaus senamiestyje. Salone sukiojasi įžymūs veidai, o man pasiūloma 
arbatos. “Šiandien labai graži diena”, - spinduliuojančiomis akimis pasitinka 
įspūdinga šeimininkė. Aiškėja - išskirtinių klientų apgultis tik liudija gerą ap-
rangos skonį, o šventinė nuotaika - salono savininkės būdą. Aktyvi verslinin-
kė, save vadinanti kosmopolite, besižavinti Rytų kultūra, išskirtiniu stiliumi, 
suteikia kiekvienai dienai galimybę tapti pačia gražiausia gyvenimo diena. Iš 
Alytaus kilusi verslininkė “Beža galerijos” savininkė ŽIVILĖ STANKEVIČIŪTĖ 
(30) atsako į “Laisvalaikio” klausimus.

“Beža galerijos” stilius plinta po įžymybių spintas

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Algio Kriščiūno nuotr. Genutė ŽALIENĖ

Ar svarbu šiandien atrodyti stilingam?

Restoran  “Domm”, 
“La Provence” ir Že-
mai i  smukl s savi-
ninkas AR NAS OŽE-
LIS: “Daugelis šiuo lai-
kotarpiu ima nurašyti 
nemažai dalyk  taupy-
dami pinigus. Bet jeigu 
mes s d sime namuose, 
netapsime kuklesni ar 
kitokie. Visas pasaulis 
to ir nedaro: Milane, 
Niujorke restoranai pil-
ni, kur žmon s ateina 
kaip  švent  - pasipuo-
š , gražiai apsireng .
Pas mus tarsi yra ne-
kult ringa, negražu 
šv sti... Nereikia l sti
kaip tam stru iui galva 
 sm l  ir galvoti, kad 

tuoj viskas praeis ir ga-
l sime ištraukti, o tada 
plunksnas pasikeden
b gsime. Nereikia b ti 
perd tam povui ir ne-
reikia b ti perd tai ku-
kliam. B kime tais, 
kas mes esame. Galima 
vaikš ioti kaip povui iš-

skleidus uodeg  - sužib ti visomis vaivorykšt s spalvomis, ir 
galima eiti kaip povui, uodeg  nuleidusiam. Bet tai tas pats 
povas, negali sav s pakeisti - ar išskleid s uodeg , ar jos neiš-
skleid s. Ir tas mitas, kad dabar sunkme iu mes valgysime 
pras iau, rengsim s blogiau, gersime blogiau, nes mon ”.

Aktorius VYTAUTAS ŠAPRANAUSKAS: “Nežinau... kas 
man yra stilius? J  tur-
b t gali apib dinti tik 
Mantas Petruškevi ius 
ir Grigaitis. Stilius - 
tai, kas man yra pato-
gu, tai, kas mano 
akiai dera, tai, kas 
ner š akies einant 
penkiasdešimtme iui. 
Matau, kad daug 
daikt  man krinta 
ak , nesvarbu, ar tai 
b t  moteriški, ar 
b t  vyriški, - tuomet 
ten gera vieta pirktis, 
pavyzdžiui, “Beža ga-
lerijoje”. Aš tik pas-
kui jau pradedu ži -
r ti  kain . Yra gera 
taisykl : taupus moka 
du kartus. Reikia cuk-
raus s skaita taupyti, 
o ne drabuži . Ma-
žiau “ sti” reikia, ir 
tada “šikna” tilps pro 
tualeto duris”.

“ Vienas mano labai gerbiamas pažįstamas sugalvojo 
mūsų galerijai šūkį: “Rich clothes for poor time” - man 
tai labai patiko”

Živilė Stankevičiūtė

“ Nereikia lįsti kaip tam 
stručiui galva į smėlį ir 
galvoti, kad tuoj viskas 
praeis ir galėsime ištraukti, 
o tada plunksnas 
pasikedenę bėgsime”

Arūnas Oželis

“ Reikia cukraus sąskaita 
taupyti, o ne drabužių”

Vytautas Šapranauskas

Ne kart  išrinkta stilingiausia 
Lietuvos moterimi režisier  Dalia Ibel-
hauptait  m gsta japon  dizaineri
Johdžio Jamamoto, Isei Mijak s (Issey 
Miyake), Kom  de Garsono (Comme 
des Garcons) k ryb  ir dažnai užsuka 
 “Beža galerijos” salon

“UAB” Bennet Distributors” ats-
tov  ryšiams su visuomene Petra Kas-
paravi i t  - salono klient

Pramog  verslo ryklys, rengini
organizatorius Jogaila Mork nas d -
vi išskirtinius “Beža galerijos” dra-
bužius

Madona su J.Jamamoto kolekci-
jos “Y-3” keln mis per koncert

Sunkiaatletis Ram nas Vyšniaus-
kas džiaugiasi, jog prad ta prekiauti 
Yohji Yamamoto kolekcija “Y-3”

“Beža galerija”, Dominikonų g.5, Vilnius, tel. 8 5 264 89 08.

Živilė Stankevičiūtė

Vytautas Šapranauskas 
(kairėje) mėgsta pirktis 

“Beža galerijoje”



Tendencijos 13“Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 29 d.

Daugumos poreikis - 
iki 1 Mbps

Neseniai atlikti Lietuvos inter-
neto vartotoj  tyrimai rodo, kad dau-
gumai Lietuvos interneto vartotoj
užtenka vos 1-2 Mbps interneto 
spartos. Pavyzdži  toli ieškoti nerei-
kia: “Aš seniai supratau, kad man 
interneto greitis neber pi, nuo tada, 
kai jis viršijo 512 kbps, - rašo vienas 
internautas savo tinklaraštyje. - Ne-
sisiun iu iš interneto film , gyvenu 
“Facebook” ir “Twiter”, bendrauju 
“Skype”, perskaitau elektroninius 
laiškus savo “Gmail” pašto d žut je, 
“YouTube” kaip krov  netr k ioda-
ma, taip ir tolia krauna”.

“TNS Gallup” duomenimis, 71,6 
proc. Lietuvos internaut  rašo ir ti-
krina el. laiškus, 47 proc. skaito inter-
netines lietuvišk  laikraš i  ir žurna-
l  versijas, apie 50 proc. naudojasi 
internetin s bankininkyst s paslau-
gomis. “Statistika rodo, kad paprastas 
interneto vartotojas vidutiniškai su-
naudoja nuo 680 kbps iki 1 Mbps in-
terneto srauto. Tod l dažnai nutinka 
taip, kad žmogus užsisako tai, ko prak-
tiškai negali išnaudoti”, - komentuoja 
O.J.Belova. INIT ir VINITOS duome-

nimis, dauguma j  klient  renkasi iki 
2 Mbps spartos interneto planus.

Kod l 10 Mbps gali 
virsti 338 kbps

Nuo 2002 m. INIT ir VINITA 
internet  teikia kabeliniais tinklais. 
“Interneto, arba kitaip IP, signalas 
teikiamas per optinius tinklus kartu 
su televizijos ir telefono signalais, 
- aiškino O.J.Belova. - Kokyb s
prasme šis signalas niekuo nesiski-
ria nuo kit  tiek j  IP signal , ta-
iau turi akivaizd  kiekybin  (pas-

laug  kiekio prasme) pranašum ”.
Kitas labai svarbus INIT ir VI-

NITOS teikiamo interneto pranašu-
mas yra tai, kad vartotojas nekon-
kuruoja d l srauto su kitais interne-
to vartotojais. Kiekvienas INIT ir 
VINITOS abonentas tiesiogiai pri-
sijungia prie renginio, atsakingo už 
srauto skirstym , taip užtikrinama 
nuolatin  ir stabili interneto sparta. 
“Labai dažnai vartotojas net nesu-
sim sto, kad srautas dalijamas tarp 
vartotoj . Tod l dažnai nutinka, kad 
piko valandomis vietoj užsakyt  ir 
apmok t  10 Mbps jis tegauna 338 
kbps”, - tvirtina pašnekov .

Lietuva - viena “spar iausi ”
šali  pasaulyje

Pasirodo, Lietuva - viena pažan-
giausi  pasaulio šali  pagal vidutin
interneto greit  veik . Tinklalapio 
www.speedtest.net duomenimis, 
pats spar iausias vidutinis interne-
tas (siun iantis) yra Piet  Kor joje
- 21,72 Mbps, antroje vietoje - Japo-
nija (16 Mbps), tre ioje - Aland  sa-
los (15,02 Mbps), o ketvirtoje vie-
toje - Lietuva, turinti vidutin  13,44 
Mbps interneto greit . domiausia,
kad Jungtin s Valstijos nepatenka 
n  dvidešimtuk , tur damos šiek 

tiek daugiau nei 6 Mbps vidutin
greit  veik .

Už t  pa i  kain  - 
internetas ir televizija

Kiek dabartini  interneto vartoto-
j  nežino, koks yra j  interneto ryšio 
greitis? Teorinis skai ius 100 Mbps 
daro sp d , nes pirmoji pažintis su in-
ternetu prasid jo per 14,4 kbps mode-
m . “Manau, kad protingam vartotojui 
greitas internetas yra tas, kuris nel -
tas, o ne tas, kuris išreiškiamas nesu-
prantamais, bet sp dingai atrodan iais 
skai iais”, - šypsosi O.J.Belova.

Internetui tampant kasdiene 
preke, o technologijoms žengiant 
pirmyn tokios technin s savyb s
kaip stabilumas, pasiekiamumas, 
sparta tampa savaime suprantamos 
ir nebeteikia konkurencinio prana-
šumo. Tod l galb t pats laikas pra-
d ti si lyti daugiau nei tiesiog in-
ternet ? “Pavyzdžiui, galima pasi-
naudoti INIT ir VINITOS pasi lymu 
ir už vien  kain  tur ti ir televizij
(žmonai, vaikams, mamai, bet kam, 
kas trukdo naršyti), ir patikim  in-
ternet  sau. Viso reikalo kaina - 
24 Lt”, - si lo pašnekov .

Pareng  Rasa POKVYTYT

Internetas yra greitis, arba Kaip netapti reklamos auka
Daugiau nei 90 proc. dabartinių interneto reklamų įtikinėja, kad 
svarbiausia interneto savybė - greitis. “Mūsų internetas greičiausias”, 
- teigia vieni. “O mūsų interneto greitis greitesnis už šviesos greitį”, - 
atsako kiti. Paskaitai ir peršasi mintys: “Jėga? Internetas greitesnis už 
šviesos greitį. Bet kodėl man to reikia?” Apie interneto greičius ir var-
totojų poreikius - pokalbis su kabelinės TV ir kabelinio interneto tie-
kėjų INIT ir VINITOS atstove, INIT rinkodaros direktore Olga J.Belova.

Olga J.Belova: “Ar vartotojui 
tikrai reikalingas reklamuojamas 
kosminis interneto greitis?”

Žilvino Valeikos nuotr.
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Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Ribojamas alkoholio t ris

“Šioms varžyboms nereikalingas 
šou ir žongliravimo g džiai. Tai kla-
sikini  kokteili  konkursas, kuriame 
svarbios tik paruošt  g rim  savy-
b s. Kas ir kaip gamina kokteilius, 
vertinimo komisija nemato, nes s -
di atskiroje patalpoje”, - “Finlandia 
Vodka Cup” ypatumus aiškino em-
pionat  Lietuvoje organizuojan ios
bendrov s “Bennet Distributors” 
produkto vadovas Rytis Gir ys.

Konkurso dalyviai varžysis ruoš-
dami trij  kategorij  kokteilius. Dviem 
taur ms “Aperitif” bei “Long Drink” 
kategorij  kokteiliams pagaminti bus 
skiriama po 7 minutes. Abiej  rung i
g rimus barmenai ruoš pagal iš anks-
to sukurt , originali  ir vertinimo ko-
misijai pateikt  recept r .

Tre iam išbandymui bus reika-
lingi improvizatoriaus geb jimai. Iš 
ko ruoš greitojo maišymo “Quick 
Mix” kategorijos kokteil , barmenai 
sužinos tik prieš pat rungt . G rimo
recept rai sukurti dalyviai tur s 10 
min., jai gyvendinti - 5 min.

Visiems trims kokteiliams rei-
k s panaudoti bent vien  iš prek s
ženklo “Finlandia Vodka” degtini .
Jas bei vairi  r ši  sultis dalyviams 
pateiks organizatoriai, kitais koktei-
li  ingredientais barmenai tur s pa-
sir pinti patys.

Dar viena naujov empionate
- vedamas alkoholio reglamentas. 
Konkursui pateiktuose kokteiliuose 
bendras grynojo alkoholio t ris tu-
r s neviršyti 40 ml. “Toki  norm
laikomasi tarptautiniame empiona-
te. Apskritai šis limitas galioja ir kai 
kuri  Skandinavijos šali  baruose, 
o pas mus vis dar madingi stipresni 

kokteiliai”, - naujas taisykles ko-
mentavo R.Gir ys.

Finalas - ledo r muose

Kiekvienos kategorijos koktei-
lius vertins atskira teis j  grup .
Kokteiliams balai bus dalijami už g -
rimo išvaizd , aromat , skon , ben-
dr sp d  ir pateikim .

Kaip ir pernai, tarp varžyb  žiuri 
bus ir “Finlandia Vodka Cup” tarptau-
tiniame empionate teis jaujantys
garsiojo Londono barmen  dueto 
“Soulshakers” nariai Kevinas Arms-
trongas (Kevin Armstrong) bei Miche-
lis Butas (Michel Butt). Teis jauti taip 
pat atvyksta 2001 met  tarptautinio 
empionato laim tojas suomis Peka 

Pelinenas (Pekka Pellinen).
Beje, šie sve iai ne tik vertins 

m s  barmenus. Prieš varžybas jie 
surengs mokom j  seminar  ir pri-
statys aromatizuot  degtini  naudo-
jimo kokteili  gamyboje galimybes.

Lapkri io 17 d. Lietuvos barme-
n empionatas vyks sostin s vieš-
bu io “Reval Hotel Lietuva” bare 
“Skybar”. Varžybose bus nustatyti 
ir apdovanoti kiekvienos kategorijos 
kokteilio rungties laim tojai, o viso 
empionato favoritui teiktas kvie-

timas  2010 m. vasario 5 d. Suomi-
joje vyksiant  XII tarptautin  “Fin-
landia Vodka Cup” turnyr .

“Tai ne tik fantastiška galimyb
susipažinti ir susirungti su stipriau-
siais varžovais iš viso pasaulio, par-
sivežti unikalios patirties ir žini
apie kokteili  gamybos tendencijas. 
sp dinga ir konkurso aplinka. Tai 

vienintelis barmen  turnyras, vyks-
tantis Laplandijoje, už poliarinio ra-
to, kur dalyviai varžosi specialiai 
empionatui statytuose ledo r muo-

se”, - pasakojo R.Gir ys.

Išradingiausius barmenus vėl kviečia 
čempionatas “Finlandia Vodka Cup 2009”
Lapkričio 17 dieną Vilniuje organizuojamas čempionatas “Finlandia 
Vodka Cup 2009” į dienos šviesą vėl trauks šalies baruose plušan-
čius talentus. Antrąkart organizuojamos varžybos  - ne tik puiki 
proga išplaukti į tarptautinius vandenis - atstovauti Lietuvai pa-
sauliniame čempionate. Tai ir galimybė sublizgėti autoriniais kok-
teiliais, sugebėjimu improvizuoti, proga pasisemti naujovių bei 
pelnyti savo barui dar daugiau dėmesio. Dalyvių registracija vyks 
iki lapkričio 8 dienos (registracijos anketą galima parsisiųsti iš tin-
klalapio www.bennet.lt).

Čempionate patirtimi dalinsis ir 
teisėjaus garsaus Londono barmenų 
tandemo “Soulshakers” nariai Kevinas 
Armstrongas (kairėje) ir Michelis Butas

“Bennet Distributors” nuotr.

“Finlandia Vodka Cup” 
čempionate vertinamas ne šou, 
bet paruoštų kokteilių savybės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Sirai - nepralenkiami

Geriausi  gardumyn  meistr  vard  sirai 
užsitarnavo dar žiloje senov je. VI amžiuje, 
Osman  imperijos laikais, kai turkai užka-
riavo Sirijos sostin  Damask , drauge su 
kitais meistrais  Konstantinopol  (dabar 
Stambulas) išsivež  ir saldumyn  gaminto-
jus. Turkai išgavo receptus, ta iau siriški 
saldumynai buvo ir liko nepralenkiami. Iki 
ši  dien  jie pasižymi ypatingu skoniu ir 
smarkiai skiriasi nuo kitur gaminam  tokios 
pat r šies gamini .

Iki šiol Sirijoje gardumyn  meistro profe-
sija yra perduodama iš kartos  kart . Kiekvie-
nas specialistas turi savas recept ras ir jas 
laiko paslaptyje. Saldumyn  gamybos kompa-
nijoms tenka itin r pintis, kad j  meistr  ne-
persiviliot  konkurentai. Šioje šalyje tai labai 
vertinama ir itin gerai apmokama profesija.

Be dirbtini  pried

“Mažosios Sirijos” steig ja bendrov
“Trys sultonai” - vienintel  Baltijos ir Vidurio 
Europos šalyse atstovauja Sirijos kompanijai 
“Al Sultan Sweets Co”. Tai ne tik viena di-
džiausi  ir garsiausi , bet ir moderniausi
saldumyn  gamintoj  visoje Sirijoje. Ji turi 
parduotuvi  tinkl  visuose didžiuosiuose Si-
rijos miestuose. Ši kompanija nuolat tobulina 
saldumyn  gamybos technologijas ir lepina 
skan stais ne tik sirus, bet ir eksportuoja 
nemažus j  kiekius  Europ , Amerik , Aus-
tralij , Piet  ir Šiaur s Afrik .

“Al Sultan Sweets Co” produkcija pasižy-
mi daugeliu puiki  savybi . Saldumynams 
naudojami ekologiški, pa ioje Sirijoje užau-
ginti produktai. Pagrindiniai ši  gardumyn
ingredientai - kedr , anakardži , graikiniai 
riešutai, pistacijos, sezam  s klos, vair s
džiovinti vaisiai.

Visos sud tin s dalys - visiškai nat ral s,
be chemini  pried , genetiškai nemodifikuo-

ti produktai, turintys daug augalin s kilm s
baltym  ir angliavandeni . Šiuos saldumynus 
gali dr siai valgyti žmon s, netoleruojantys 
laktoz s ir pieno produkt .

Malonu, skanu ir sveika

Skanumynams, kuriais prekiauja “Mažoji 
Sirija”, gaminti naudojama nedaug cukraus, 
d l to jie skiriasi nuo kit  rytietišk  gard si .
Tod l juos valgo net tie, kurie teigia, kad ne-
m gsta joki  saldumyn .

Dar mažiau cukraus ir kalorij  yra naujos 
saldumyn  linijos gaminiuose, skirtuose be-
silaikantiesiems diet . Juos ramiai gali šveis-
ti besir pinantieji k no linijomis. Dar viena 
naujiena - siriški saldainiai sveikuoliams. Pas-

tarieji gaminami su medumi, s lenomis, juod-
gr dži  s klomis ir sezam  aliejumi, tad m -
gautis jais malonu, skanu ir sveika.

Šie gardumynai - ne tik puikus desertas 
ar palyda prie kavos bei arbatos. Tai pakaitalas 
tradiciniams užkandžiams prie nepastiprint
desertini  vyn , taip pat domus derinys su 
madeira, cheresu, portu ar net šampanu. Štai 
kod l “Mažosios Sirijos” skanumynais pre-
kiaujama ne vienoje sostin s vynin je.

Tiks ir Kal d  dovanoms

Tinkamai saugant, šie saldumynai galioja 
gana ilgai, tod l juos galima dr siai pirkti do-
vanoms. Teikti šiuos saldumynus itin malonu 
ir d l subtilaus rytietiško dizaino d žu i . J

galite rinktis kartonini  ar prabangesni  - ak-
somini . O teikta medin  rytietiškais orna-
mentais išdailinta rank  darbo d žut  taps ir 
originalia interjero puošmena. Artimuosius, 
bi iulius ar verslo partnerius nudžiuginsite 
padovanoj  pint  pad kl , kuriame išd liot
saldaini  raštai primins puošn  rytietišk  ki-
lim . Ši  gardumyn  kiekvienas išsirinks pa-
gal norus ir galimybes, mat asortimente pri-
statoma nuo 5 Lt kainuojan i  maž  pakuo i
iki sverian i  7 kilogramus.

Firmin je “Mažosios Sirijos” parduotuv -
je si loma ir maloni  smulkmen , dvelkian i
Rytais. Tai rank  darbo variniai kavinukai, 
pad klai, stalties s ir kiti suvenyrai, atkeliav
tiesiai iš saul to Damasko...

Pareng  Ramun  ŽUKAUSKIEN

Gardumynų dėžutėse - egzotiškos Sirijos paslaptys
Keliavusieji po Siriją puikiai žino: geriau-
sios lauktuvės namiškiams - dėželė vietos 
saldumynų. Ir ne tik todėl, kad šios šalies 
gardėsiai vertinami visame pasaulyje. 
Daug svarbiau, kad ragaudamas jų sužino-
si apie krašto augalijos lobynus ir prisiliesi 
prie šimtmečius saugotų gamybos paslap-
čių. Tikėtina, kad ir pakuotė bus tobulas 
rytietiškos estetikos pavyzdys. Vilniaus 
smaližiams kelią iki Artimųjų Rytų trum-
pina firminė “Mažosios Sirijos” parduotuvė 
(Konstitucijos pr.16, VCUP) ir kitose preky-
bos vietose esančios jos prekių vitrinos.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida prekėms firminėje “Mažosios 

Sirijos” parduotuvėje

Ypatingi siriški gardumynai 
kelią į Lietuvą rado “Mažosios 

Sirijos” direktorės Aurelijos 
Kočetkovos pastangomis

Mykolo Ambrazo nuotr.

Kavos ceremonijoms namie 

ar dovanai puikiai tiks 

rankų darbo kavinukai

Damasko gaminiai užburs 
ir skoniais, ir spalvomis

O kas gi kitas gali geriau perteikti šio šokio 
dvasi  bei nuotaik , jei ne žmogus, gyvenantis 
tuo nuo pat gimimo. Profesionalus Bolivudo 
šoki  mokytojas iš Indijos Dilara Vijay Handa 
moko Bolivudo šoki vairiose šalyse: Indijoje, 
Kinijoje, Austrijoje, Vokietijoje ir t.t. Jis yra 
pastat s daugiau nei 100 šokio pasirodym  su 
mokiniais iš daugiau nei 70 šali . Pasirodyda-
mas Lietuvoje jis ne tik supažindino žmones 
su šio šokio kult ra, bet ir patvirtino planuo-
jantis siekti rekordo jau ateinan i  vasar ,

indišk  šoki  s kur traukdamas kuo daugiau 
žmoni  iš anksto numatytu laiku tam tikroje 
viešoje erdv je. B tent d l to jis spalio 20 d. 
lank si muzikiniame teatre ir klube “New York 
Club”. Bolivudo šoki  guru Dilara Vijay Handa 
t  vakar  visus paker jo šiltu bendravimu, už-
burian iais šokio judesiais bei puikia nuotaika. 
Visi susirink  t  vakar  sutartinai tvirtino, kad 
pažinti indišk  kult r  per šok  yra nuostabi 
patirtis, ir džiaug si, kad pavasarinis rekordo 
siekimas bus šaunus nuotykis ir išbandymas.

Renginio partneris kelioni  draugas “Vo-
yage-Voyage”, organizuojantis neturistines 
keliones  Azij , kvie ia tuos, kurie nori pa-
matyti tikr j  Indij  vietos gyventoj  akimis. 
“Voyage-Voyage” filosofija - patirti kitok  ke-
liavimo b d , pamatyti tikr j  šalies gyvenim
aplankant vietas nuo mokyklos vadov liuose
aprašyt  iki atoki  kampeli , kuriuos turistai 
dažnai aplenkia.

O visus m gstan ius šok , kad tams s
žiemos vakarai neprailgt , raginame sava-

rankiškai mokytis Bolivudo šoki  ir jau ši
vasar  su dideliu b riu garbingai sirašyti
rekordinink  gretas.

“Laisvalaikio” inf.
Daugiau informacijos ieškokite 

www.voyage-voyage.lt.

 “Šok, kaip šoka kine, ir tapk rekordininku!”
Ryškiaspalvės skraistės plazdena ore, nosį kutena lengvas smilkalų kvapas, o uždegančios muzikos srovės 
įsuka į paslaptingą šokio judesių pasaulį. Apima nenusakomas lengvumo bei džiugesio jausmas, kurį pajusti 
gali kiekvienas atsidavęs indiško šokio ritmui. Šių šokių žavesį pajus ir profesionalas, ir pradedantysis. Svar-
biausia - užsidegimas, nuotaikinga šypsena ir kibirkštėlės akyse.
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Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Antras - nemokamai

“Geras maistas geroje draugijoje”, - skelbia “Athena” ir kvie-
ia “Laisvalaikio” klubo narius  restoran  užsukti ne po vien

bei pasinaudoti specialios akcijos galimyb mis. Jos metu parod
“Laisvalaikio” kortel  ir užsisak  du tokius pa ius patiekalus iš 
restorano meniu, antr  gausite dykai. Geresn s progos pavai-
šinti antr j  pus , bi iul  ar koleg  nesugalvosi. Š  ketvirtadien
(rugs jo 29 d.) prasid jusi akcija t sis vis  m nes .

Taikydamiesi prie plon jan i  m s  tautie i  pinigini
restorano steig jai paplonino ir patiekal  kainas. Tad užsisa-
k  tik užkandos ar sot  karšt  skan st  mok site 2-3 litais 
mažiau nei anks iau.

Ta iau vairov  nenukent jo. “Athena” stengiasi, kad val-
giaraštyje rastum te daugum  t  patiekal , kuri  skanavote 
per atostogas Graikijoje. O valgomumo rekordus ia gerina 
trys tradiciniai graikiški skan stai: aštri rienos ir baklažan
sriuba “kretosupa”, sluoksniuotas bulvi , baklažan  ir jautie-
nos faršo apkepas “mousaka” bei  m s  baland lius panašus 
valgis “dolmades me kima” - m sa ir ryžiais daryti marinuo-
ti vynuogi  lapai.

 restoran  užsuk  ypatinga proga sutaupysite iš anksto 
užsisak  keliems žmon ms skirt  skan st . Gimtadieniui ar 
kitokiai šventei pagal graikiškas recept ras jums bus ištroš-
kintas triušis, višta arba antis, patiekta rienos arba net visas 
ant žarij  iškeptas riukas.

Bus ir prekybos centruose

Daugelis sve i  ne veltui giria autentišk  “Athena” patie-
kal  skon . Tok  pavyksta išgauti ne tik laikantis recept r ,
bet ir naudojant graikiškus produktus. J  nuo šiol  restoran
atsivežama ne tik saviems poreikiams.

“Iš t  žmoni , kurie bent kart  sve iavosi Graikijoje, jau-
iame didžiul  tenykš i  maisto produkt  poreik . Ta iau Vil-

niaus prekybos centruose be vargo rasi itališk  ar ispanišk
skan st , o graikišk  - vos vien  kit ”, - teigia “Athena” k -
r jas ir vadovas Janis Avramidis (Ioannis Avramidis).

Jo r pes iu jau šiuo metu restorane galima sigyti tikro iš 
ožk  pieno pagaminto fetos s rio (200 g/apie 8 Lt). Prie jo tiks 
ir bene žinomiausios sodraus skonio didel s graikiškos “kala-
mata” alyvuog s, vežamos iš tokio pat pavadinimo regiono 
(100 g/6-8 Lt). “Extra Virgin” alyvuogi  aliejus gabenamas iš 
Kretos, kur, kaip tikina patys graikai, jis skaniausias ir geriau-

sios kokyb s (1 l/20 Lt). Norintieji restorane sigis ir graikiš-
ko jogurto, naudojamo užkandžiui “tzatziki” ir desertams.

Daug didesn  graikišk  produkt vairov  “Athena” savi-
ninkas pristatys sostin s prekybos centruose “Akropolis” bei 
“Panorama”, kur žada netrukus rengti nedidelius prekybos 
kioskelius. Juose ketina si lyti ir keliolikos r ši  graikiško 
vyno. “Palyginti su Graikija, kain  skirtumas bus nežymus”, 
- tikina J.Avramidis.

Po devyni  - tavernos režimu

“Iki 21 valandos dirbame kaip prastas restoranas, v liau
veiksmas ia labiau primena graikišk  užeig  tavern ”, - “At-
hena” veiklos ypatumus pristato šeimininkas. Po devyni
vakaro ia paklausiausias pilstomas graikiškas ir kit  šali
vynas bei prie jo si lomi užkandžiai, kuri  galima rinktis net 
22 r ši . Tarp j  si lom  su “ouzo” degtine kepam  kreve i
nemokamai atnešama užsisakiusiems 0,5 l vyno.

Ta iau ne tik užkandži  s rašu “Athena” lenkia šiuo metu 
itin išpopuliar jusias sostin s vynines. Jose tikrai neišvysi nei 
šokamo sirtakio, nei pasiklausysi egzotiško instrumento bu-
zukio gars . Dar vienas unikalus reiškinys - gitara bei akor-
deonu ketvirtadieni  ir penktadieni  vakarais ia muzikuojan-
tys graik  studentai. Kas antr  šeštadien  paskui juos siausti 
 restoran  suguža ir b rys pagal tarptautin  main  program

“Erasmus” sostin je studijuojan io užsienio šali  jaunimo.

“Kiekvien  penktadien  19 valand  “Grand Pub” bare 
organizuojamas “Prot  turnyras”. Tai puiki pramoga tiems, 
kurie vietoje nuobodži  televizijos laid  mieliau renkasi vai-
rius prot  lavinan ius žaidimus. Be to, tai gera proga ištr k-
ti iš nam , susipažinti su domiais žmon mis ir pademons-
truoti savo intelekt ”, - sitikinusi GCW laisvalaikio centro 
rinkodaros specialist  Audra Aleksait .

Pasak jos, “Prot  turnyras” rengiamas pagal anglo-
saksiškose šalyse ir Olandijoje išpopuliar jusio žaidimo 
“Pub Quiz” (liet. - alud s viktorina) taisykles. 

Dažniausiai žaidžiama komandomis nuo šeši  iki aš-
tuoni  asmen , žaidim  sudaro šeši turai, kiekviename 
ture - po dešimt klausim . Komandos nariai s di prie 
vieno staliuko ir bendromis j gomis atsakin ja  klausi-

mus. Laimi komanda, atsakiusi  daugiausia klausim .
“Turnyro dalyviai tur s atsakin ti  pa ius vairiausius 

klausimus - iš geografijos, istorijos, kit  mokslo sri i . Taip 
pat bus užduodami klausimai apie kin , literat r , žymius 
žmones. Ruošiame ir garsines bei vaizdines užduotis - 
“Grand Pub” lankytojams gali tekti atsp ti muzikinius gar-
sus ar pasakyti, kas vaizduojama ekrane”, - pasakojo 
A.Aleksait .

“Laisvalaikio” inf. 

Įvairūs protiniai žaidimai - geras ginklas kovojant 
su nuoboduliu šaltuoju metų laiku. Tačiau nebūtina 
lindėti namuose su kryžiažodžiu rankose. Lavinti 
savo smegenis nuo šiol galima ir mieste, kur jūs ne 
tik gerai praleisite laiką, bet ir gausite gerą dozę 
adrenalino. Sostinės centre įsikūrusiame “Grand Pub” 
rengiamame “Protų turnyre” kviečiami dalyvauti ir 
vilniečiai, ir sostinės svečiai.

Norin iuosius burtis  komandas ar registruoti 
jau esam  komand  “Prot  turnyro” reng jai 

kvie ia skambinti telefonu (8-700) 55-599 
arba rašyti el.p. restoranai@gcw.lt.

“Prot  turnyrai” rengiami kiekvien
penktadien  “Grand Pub” bare 

(laisvalaikio centras “GCW”, A.Vienuolio 
gatv  4, II aukštas) nuo 19 valandos.

Su “Laisvalaikio” kortele

meniu - 10%
nuolaida

Perkrauk smegenis GCW laisvalaikio centre

“Athena” steigėjai rūpinasi graikiškų skanėstų sklaida

Pasitikdamas rudenį 
restoranas pasipuošė 

Santorinio salos 
vaizdais ir pradėjo 

importuoti graikiškus 
produktus

Mykolo Ambrazo nuotr.

Kainos mažėja, skanėstų daugėja, linksmybės nesiliauja. Sostinės restoranas “Athena” (Labdarių g.8) ragina 
nepasiduoti sunkmečio nuotaikoms ir yra pasirengęs kiekvienam priminti smagias atostogų Graikijoje 
akimirkas. Gomuriu keliauti ten link itin palankus metas “Laisvalaikio” klubo nariams. Jie mėnesį restorano 
patiekalais galės patys mėgautis arba kitus vaišinti nemokamai.

KAINORAŠTIS

 Užkandžiai  5-17 Lt
 Salotos 13-18 Lt
 Sriubos 6,5-11 Lt
 Karštieji patiekalai 13-36 Lt
 Saldieji patiekalai 5-7 Lt

Su “Laisvalaikio” kortele

16%
nuolaida

Restorano vadovo Janio Avramidžio 
teigimu, vakarais restorane 

itin aktualus tampa vynų ir 22 
pavadinimų užkandžių sąrašas

Su “Laisvalaikio” kortele

užsakius du 
vienodus patiekalus - 
antrasis nemokamai

(spalio 29 - lapkričio 29 d.)
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Kalbiname Audri  Bruž
- Kursai yra trij  lygi . Papasakok 

pla iau.
- Kiekvienam lygiui skiriamas m nuo, 

po du užsi mimus pusantros valandos per 
savait . Iš viso - aštuonios pamokos. Pir-
mas lygis - studentai supažindinami su 
improvizacijos teorija ir pagrindais. Antras 
ir tre ias - jie dar labiau gilinasi ir tobul -
ja. Baig  visus lygius studentai tur s ga-
limyb  pasirodyti ži rovams. Po Nauj j
met  “Tamstos” klube žadame rengti vie-
š  improvizacijos šou. Taigi tai puiki gali-
myb  turintiesiems ambicij  save reali-
zuoti scenoje.

- O jeigu scena n ra tikslas? D l ko 
tada verta lankyti kursus?

- Vis  pirma improvizacija išlaisvina 
žmog , padeda atrasti savast . Esu sitiki-
n s, kad mes visi unikal s ir laisvi, tik vi-
suomen  neretai užgniaužia. Improvizacij
pavadin iau k rybine veikla, kuri lavina as-
menyb .

- Kokiems jaunuoliams patartum 
mokytis improvizacijos?

- Tiems, kurie nori išreikšti save, kurti 
scenoje, gauti pasitik jimo. Gal  gale išmok-
ti matyti, gird ti ir jausti kitus žmones.

- Kokias aukštojo mokslo studijas 
pasirinkti planuojantiems jaunuoliams 
labiausiai praverst  improvizacijos 
žinios?

- Nemažai ateina norin i j  studijuoti 
aktorin  meistriškum . Kita dalis sako, kad 
ateina ia, nes nori atitr kti nuo kasdieny-
b s, linksmai praleisti laik , patikrinti savo 
galimybes.

- Kokia užduotis sunkiausia studen-
tams?

- Organikos paieškos.
- Kiek vidutiniškai student  grup je?
- Ne daugiau kaip keturiolika.
- Kur vyksta užsi mimai ir kokia j

kaina?
- Vyksta Vilniuje, “Tamstos” klube. Aštuo-

ni  pamok  kaina - 200 lit .

Improvizacijos kursai norintiesiems tobulėti
Andriaus Žebrausko improvizacijos mokykla “Kitas kampas” pristato naujieną - 
trijų lygių kursus jaunimui nuo 14 iki 18 metų. Per tris mėnesius trunkančius už-
siėmimus supažindinama su improvizacijos pagrindais scenoje. Be to, juos baigę 
studentai turės galimybę savo žinias pademonstruoti žiūrovams. Mat pavasarį 
sostinės klubo “Tamsta” scenoje bus rengiami improvizacijos šou. Kursų vadovas 
aktorius Audrius Bružas buvo maloniai nustebintas pirmųjų studentų intelekto, 
kūrybiškumo ir didelio noro pažinti save improvizuojant. Kaip pats sako, jau pir-
mo lygio studentai pateikė tokių improvizacijos perliukų, kurie nepadarytų gėdos 
net profesionaliai scenai.

Komentaras

Improvizacijos mokyklos studentas Mantas (18)
“Man seniai patinka improvizacijos žanras. Besimokydamas 

lav ji kaip asmenyb , išreiški save. Labai geras jausmas, kai 
scen  lipi tuš ia galva ir visk  kuri spontaniškai, o aplinkiniai 
tave priima tok , koks esi. Žavi ir galimyb  pasirodyti ži rovams.
Galiu pasakyti, kad visa m s  grup  yra išprot jusi d l improvi-
zacijos. Mes net planuojame susitikti ir parepetuoti savo iniciaty-

va, savarankiškai. Nors ruošiuosi studijuoti tarptautin  ekonomik  Danijoje, neatmetu 
ir aktoriaus karjeros. Be to, improvizacijos menas padeda ir kasdieniame gyvenime. Pa-
vyzdžiui, bendraujant su žmon mis arba atsakin jant mokytojui”.

Daugiau informacijos adresu www.kitaskampas.lt 
Pareng  Laima KARALI T

Audrius Bružas - už laisvą, 
kūrybingą, mokančią save 
išreikšti asmenybę

Redakcijos archyvo nuotr.
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Gabija VITKEVIČIŪTĖ
Besilaukian ioms mamoms ypa

svarbu ne tik sveikata, gera savijau-
ta, bet ir emocin  pusiausvyra, švie-
si nuotaika, subalansuotas gyveni-
mo ritmas, vidin  taika su savimi, 
harmonija su aplinka ir visata. “Joga 
- tinkamas b das prisiminti šias pri-
gimtines žmogaus savybes, pajusti 
pusiausvyr  ir darn . Juk tai galimy-
b  naujai ateinan iai gyvybei pajus-
ti,  kok  pasaul  ji atkeliauja”, - sak
Lina Mieliauskien , “Narayana” ji 
veda jogos pamokas besilaukian-
ioms moterims.

“Esu tikra, kad ryšys su vaiku 
užsimezga ne kai jis gimsta ar gteli, 
o dar s iose, gal net ir anks iau. Kas 
syk  paband  rasti kalb  su savo gim-
sian iu vaikiuku per jog , tas supran-
ta, kad žodžiais ši  sielos, proto ir 

k no palaimos b sen  nusakyti sun-
ku”, - sak  L.Mieliauskien .

Lapkrit  taip pat organizuojamos 
ir k diki  masažo pamokos t vams.
Jas veda ir masaž  atlieka Ugn
Buslien  - kvalifikuota holistinio 
masažo terapeut , studijas baigusi 
Londono Morlio koledže, turinti 
ITEC anatomijos ir holistinio masa-
žo diplom . “Body Basics” moky-
kloje ji gijo k diki  masažo instruk-
toriaus diplom  ir n š i j  masažo 
kvalifikacij .

Jogos centre “Narayana” šiemet 
vis daugiau d mesio skiriama šei-
mai. “Narayana” jogos nam  žmon s
lapkri io 13-15 d. dalyvaus “Litex-
po” parodoje “Vaik  šalis 2009”, kur 
veiks “Draugiškas šeimai miestas”. 
Šiame 600 kvadratini  metr  ploto 
pramog  ir poilsio zonos oranžinia-

me mieste nuolat vyks “Narayana” 
centro jogos pamok l s vaikams ir 
n š iosioms, t veliai bus mokomi, 
kaip smagiai ir naudingai leisti laik
su visa šeima atliekant sveikat  ir 
nuotaik  kelian ias asanas.

Jau gruod  jogos centras “Nara-
yana” taps Vš  “Draugiški šeimai” 
partneriu ir šeimas kvies ženklu 
“ ia draugiška šeimai aplinka”.

Daugiau informaci jos 
www.yoga.lt

“Lapkričio mėnesiui bus pats tas”, 
- mirkteli pianistas D.Mažintas. Lyg 
įžvalgūs vaistininkai, vieni gabiau-
sių Lietuvos jaunųjų muzikų Darius 
Mažintas (fortepijonas) ir Glebas 
Pyšniakas (violončelė) nusprendė 
patiekti dozę stiprios muzikos.

J  pasirodymai Vilniuje, Kaune 
bei Klaip doje tur t  garantuoti 
ideal  vakar  tiems, kurie sp s iš-
sivalyti iš palt  V lini  žvaku i
vašk , ta iau neskub s nuo pat lap-
kri io klausytis Kal d  giesmi . Ko 
tr ksta tamsiais rudens vakarais? 
Meil s. Aistros. Arba - tango.

Amžina tema - 
skirtingomis kalbomis

Š kart violon el s ir fortepijono 
garsai leis pajusti, kaip apie meil
buvo kalbama vairiuose pasaulio 
kraštuose skirtingais laikotarpiais. 
“Tai proga išgirsti ir palyginti, kaip 
kompozitoriai apib dino t  pa i ,
vienijan i  ir kartu amžin  tem ”, 
- k rinius, kuriais m gaujasi pasau-
lio muzikos gurmanai, apib dino
D.Mažintas. Programoje - devynio-
liktojo amžiaus romantik  F.Šopeno 
(F.Chopin) bei E.Grygo (E. Grieg) 
ypatingo meistriškumo reikalaujan-
ios sonatos violon elei bei forte-

pijonui. ia pat - šiuolaikinis lietu-
vi  autoriaus A.Šenderovo k rinys 
“Dvi Sulamitos giesm s”, per-
smelktas improvizacini  motyv ,
senov s Jeruzal s bei legendin s
meil s nuotaik . Koncert  vaini-
kuos tango meistro argentinie io
A.Pijacolos (A.Piazzolla) “Le Grand 
Tango”, dedikuotas legendiniam 
violon elininkui M.Rostropovi iui.

Laukia pasaulinis turas

Skubame nuraminti: koncertas 
tikrai neprimins persaldinto de-
serto. Grei iau - pergal s skon .
Mat ši  program  atlikdamas lie-
tuvi  duetas šiemet sužav jo gar-
siausius muzikos ekspertus pres-
tižiniame jaun j  muzik  festiva-
lyje Olandijoje.

Nuo pat pirm j  pasirodym  ke-
lias savaites trukusiame festivalyje 
lietuviai b davo palydimi audringo-

mis stovin ios publikos ovacijomis, 
garsi  muzikos akademij  profeso-
riai vertino ypa  s kming  ansam-
blin  grojim . Nors festivalyje run-
g si apie 60 atlik j , lietuviai laim -
jo pagrindin  priz  ir buvo pakviesti 
surengti koncert  tur  garsiausiose 
pasaulio sal se. Tiek D.Mažintas, 
tiek G.Pyšniakas iki šiol s kmingai 
koncertavo kaip solistai, sp jo ap-
lankyti daug užsienio šali  bei lai-
m ti tarptautini  konkurs . Ta iau 
ypatinga s km  aplank  prad jus 
groti duetu. Vaikinai pastebi, kad di-
del  dalis ansamblio s km s pri-
klauso ir nuo kiekvieno atlik jo cha-
rakterio, mat dažnai geri solistai ne-
sugeba groti kartu. “Ger  ansambl
lemia tiek profesionalumas bei po-
ži ris  savo darb , tiek geb jimas 
bendrauti, supratimas bei pagarba 
vienas kitam”, - sako G.Pyšniakas. 

G.Pyšniako ir D.Mažinto 
koncertai:

lapkri io 11 d. 18 val. - Klai-
p dos koncert  sal je,

lapkri io 12 d. 18 val. - Kau-
no filharmonijoje,

lapkri io 14 d. 19 val. - Šv.
Kotrynos bažny ioje Vilniuje.

Bilietus  rengin  platina: 
Vilniuje ir Klaip doje - 
“Bilietai LT”, Kaune - 

“Tiketa”. Biliet  galima 
sigyti ir internetu 
bei sali  kasose.

“Zveri” susik r  saul t  vasaros ryt , kai 
Romanas Bilykas suprato, jog gyvendamas 
Taganroge leidžia laik  beprasmiškai. Tod l
Romanas 2001 m. nusprend  išvykti  Mas-
kv . “Berniuko iš provincijos” kišen je buvo 
tik 700 rubli  - tokia suma net ir tais laikais 
buvo ne tik tinai maža. Niekas iš Maskvoje 
esan i  paž stam  Romanui nesiteik  pad -
ti. Jis sidarbino statybininku. Romanas pri-
simena, kad buvo sunku rasti bendr  kalb
su maskvie iais. Laikui b gant Romanas su-
sipažino su Aleksandru Voitinskiu, b simu
prodiuseriu ir vis  klip  režisieriumi.

Šiuo metu grup  “Zveri” - viena iš popu-
liariausi  poproko grupi , kuri suburia di-
džiausius stadionus gerb j . Albumai plati-

nami sp dingais tiražais. Dabar sunku si-
vaizduoti, kad kitados  Roman , kaip  atli-
k j , ži r ta nepalankiai, es  jo dainos ne -
domios ir netalentingos. Pra jus porai met
nuo atvykimo  Maskv  Romanas raš  pirm
vaizdo klip  su prodiuseriu “Dlia tebia”. Po 
vaizdo klipo filmavimo svajon s prad jo pil-
dytis. M s  merkantiliniame pasaulyje vy-
rauja nuomon , kad be pinig  ir taking  pa-
žin i  ir labai talentingas žmogus nieko ne-
gali pasiekti. Romanas ir Aleksandras vi-
siems rod , kad visose taisykl se yra ir iš-
im i . Galima manyti, kad nuo to ir praside-
da laiminga grup s karjera. Dain  “Dlia te-
bia” prad jo leisti radijo stotys, o po pus s
met  vaizdo klipas “Prosta takaja silnaja liu-

bov” jau už m  pirmas vietas populiariau-
siuose rus  muzikiniuose kanaluose MTV ir 
MUZ-TV. Galima žvelgti, kad Romanas yra 
ne tik geras dainininkas, bet ir talentingas 
aktorius. Visuose klipuose n ra n  vieno 

samdyto aktoriaus - kiekviename grup s
vaizdo klipe vaidina pats dainininkas.

Pirmi grup s metai buvo itin produktyv s, 
kolektyvas raš  pirm  debiutin  album  “Go-
lod”, jis akimirksniu buvo parduotas. 2004 m. 
grup  išleido savo antr j  album  “Rajony-kvar-
taly”, kuris tapo tramplinu  šlov . Beje, ir tre-
iasis grup s albumas “Kogda my v meste, nik-

to ne kru e” buvo parduotas didžiausiu tiražu.
2004-2009 metais “Zveri” ne kart  peln

muzikinius apdovanojimus nominacijoje “Ge-
riausia roko grup ”. Roko nakties festivalio 
“Novaja volna” jau negalima sivaizduoti be 
grup s “Zveri” pasirodymo. Tik d l j  mer-
ginos iš Rusijos ir Pabaltijo šali  suvažiuoja 
 papl dim  “Dzintars”...

Bilietus platina naktinis klubas “Ma-
libu” - bilieto kaina (tik stovimos vietos) 
- 100 Lt;

“Bilietai LT” bilieto kaina (tik stovi-
mos vietos) - 120 Lt.

Renginio pradžia: 20 val.
Koncerto pradžia: 23 val.

“Laisvalaikio” inf.

“Narayana” centre - joga būsimoms mamoms

Vilniuje, Žemaitės g.21, įsikūrusiame jogos centre “Narayana” pra-
dedamos jogos pamokos besilaukiančioms mamoms, o tėvai kvie-
čiami mokytis kūdikių masažo.

“Narayana” jogos mokomi ir vaikai: 
jogos mokytojai Lina Mieliauskienė ir 

Arnas Kazickas demonstruoja asaną “Medis”
Sauliaus Venckaus nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 

Jogos užsi mimai b simoms
mamoms vyks kiekvien
ketvirtadien  18.15 val. 

Pirmoji pamoka - 
lapkri io 5 d. Pamokos kaina 
- 30 Lt. 10 kart  abonemento 

kaina - 200 Lt.

“Malibu” - legendinės Rusijos grupės “Zveri” koncertas
Lapkričio 6 dieną pirmą kartą Lietuvoje, Vilniaus naktiniame klube “Malibu”, geriausios Rusijos 
poproko grupės “Zveri” koncertas. Tai tikro garso dviejų valandų koncertas, kuriame grupės nariai 
atiduos visą širdį, todėl pasirodymas gali būti pratęstas, nes viskas priklausys nuo pačių gerbėjų.

c.
Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida vienam bilietui

Kokteilis nuo peršalimo: 
meilė, aistra ir tango

Glebas Pyšniakas ir 
Darius Mažintas
Organizatorių nuotr.

...mažoji Mėja jau stovi 
medžio asanoje pati 

Šiek tiek pagalbos, ir...
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Japoniško maisto restoranas “Tokyo” 
pristato savo lojaliausius klientus, 
kuriems užsisakyti sušių į namus yra 
beveik kasdienybė. Tai žmonės, kurie 
neįsivaizduoja, kaip galėtų gyventi be 
japoniško maisto, o telefono numerį 
1822 išpyškintų net ir pažadinti vidury 
nakties. Kalbinsime pačius ištikimiau-
sius, nes norime sužinoti, kodėl jie ne-
gali gyventi be “Tokyo” sušių. Šį kartą 
lojali klientė - 28 metų Ieva Ruškytė.

Atsid kodami Ievai už draugyst  dova-
nojame “Laisvalaikio” kortel  bei 100 lit
vert s dovan ek  apsilankyti “Tokyo” res-
torane. Teb na jis išleistas patiems m gsta-
miausiems patiekalams!

- Kod l naudojiesi paslauga užsisa-
kyti maisto  namus?

- Nes labai patinka save palepinti, pati 
tikrai dar nemoku pasigaminti toki  gard -
si  kaip sušiai.

- Kuo tau patinka japoniška virtuv ?
- Viskuo - man tai diev  maistas.

- Be kurios r šies suši  ritin li  ne-
gal tum gyventi?

- Negal iau gyventi be “California ma-
ki”, nes jie tiesiog nuostab s.

- Ar b ta koki  kurioz  belaukiant 
suši ?

- Gaila, bet niekada joki  kurioz  nepa-
sitaik .

- Kada dažniau renkiesi sušius val-
gyti namuose - ar kai esi viena, ar kai 
turi sve i ?

- Dažniau, kai esu viena, bet pasitaiko 
ir su sve iais.

- Ar gamini sušius namuose?
- Por  kart  bandžiau, buvo valgoma, 

bet tikrai ne diev  maistas...
- Ar teko lankytis “Tokyo” restora-

ne?
- Teko ir ne kart , labai patiko, apsilan-

kysiu dažniau.
“Laisvalaikio” inf. 

Su “Laisvalaikio” kortele

100%
nuolaida maisto pristatymo mokesčiui 

Vilniaus miesto ribose. Tel. 1822

“Tokyo” dovanos lojaliausiems
Ieva Ruškytė
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Vienoje iš pagrindini  vakaro ko-
v  išvysime kovotoj , koja kojon žen-
gus  visus šiuos metus su bušido fe-
deracija, mums visiems praskynus
keli  Japonijos kov  koliziej , - Egi-
dij  Valavi i . Jo vardas neatsiejamas 
nuo bušido vardo. B tent Egidijus 
prieš septynerius metus pirmas iš 
lietuvi  startavo tuomet legendin je 
RINGS arenoje ir sugeb jo nokautu 
išpl šti pergal  prieš Jasuhit  Name-
kav  (Yasuhito Namekawa). Ir ši ar-
t janti Egidijaus kova bus ypa  sim-
boliška, nes federacijos jubiliejinia-
me turnyre jam teks susikauti su 
dar viena RINGS legenda oland
kovotoju Rodniu Glanderiu (Ro-
dney Glunder), vadinamu Tyliuoju 
žudiku. Du aukš iausio lygio kovo-
tojai susikaus d l Europos bušido 
empiono titulo.

Legendinis olandas trejais me-
tais vyresnis už Egidij  ir išsiskiria 
sp dingu kov  s rašu. Nedaug kas 

gal t  pasigirti tur j s net 25 pro-
fesionalias MMA kovas. Tai univer-
salus kovotojas, galintis vienodai 
gerai kautis tiek stov senos pozici-
joje, tiek parteryje, ta iau galb t
šiek tiek labiau pirmenyb  skirian-
tis sm ginei technikai, nes net 48 
proc. savo laim t  kov  yra baig s
nokautais. Jo iškovoti titulai - Euro-
pos pilno kontakto karat empio-
nas, Europos maišyt  kovos men
empionas, Olandijos “Rings” em-

pionas, ISKA pussunkio svorio ka-
tegorijos empionas, IBK pro divi-
zijos pasaulio karat empionas.

Abiej  kovotoj gi  skirtumas 
- vos du centimetrai, taigi šiuo at-
žvilgiu pranašumo netur s n  vie-
nas iš priešinink .

Paklaustas, kaip sekasi ruoštis 
kovai prieš legendin  oland , Egidi-
jus atsak : “Kaip žinote, ringe aš 
nepripaž stu joki  autoritet , tod l
art jant šiai ypa  svarbiai titulinei 
kovai esu visiškai ramus ir susikon-
centrav s  darb . Šios kovos laukiau 
ne vienus metus, tod l š  vakar
kausiuosi iki pergal s!

Tuo tarpu Rodnis visiškai nesl -
p  savo ambicij . Jis pareišk : “Esu 
steb j s ne vien  E.Valavi iaus kov .

Tai, be joki  abejoni , man lygiaver-
tis priešininkas. D l to man pergal s
skonis bus dar saldesnis, o Europos 
bušido empiono titulas bus nuosta-
bus priedas prie mano iškovot  titu-
l  kolekcijos. Aš vadovaujuosi š kiu: 
“At jau, pama iau, nugal jau”, tod l
kaunuosi visu šimtu procent . Galiu 
garantuoti, kad kova bus arši nuo pat 
pirmos gongo sekund s. Kovos yra 
mano gyvenimo b das, ir, kaip ma-
tote, aš gyvenu labai gerai”.

Daugiau informacijos apie 
turnyr  - www.bushido.lt. Nau-
jiena! Jau veikia naujas MMA 
BUSHIDO YOUTUBE kanalas, 
kuriame galite steb ti kovotoj
interviu, pasiruošim  kovoms 
bei kovas. Visa tai - per www.
youtube.com/mmabushido.

“Laisvalaikio” inf.

Egidijus Valavičius kovos dėl Europos bušido čempiono titulo!
Artėjant jubiliejiniam rudeniniam MMA BUSHIDO “Hero’s 2009” turny-
rui, per kurį Lietuvos bušido federacija švęs savo dešimties metų gimta-
dienį, ryškėja ir būsimi šio išskirtinio turnyro dalyviai.

MMA BUSHIDO “Hero’s 
2009” - lapkri io 14 d. 

Vilniuje, “Siemens” arenoje 
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Egidijus Valavičius
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Ieva MARTINAITIENĖ

Lankytoj  bus tiršta

Ateinant  šeštadien  striptizo 
klube “Cleopatra” laukiama kaip 
niekada daug lankytoj . “Pernai per 
Helovin  klub  netilpo visi norin-
tieji, tod l šiemet m gstantiems he-
loviniškas linksmybes pareng me 
temin  vakaro program ”, - pasako-
jo striptizo klubo “Cleopatra”, pri-
klausan io “Escape” striptizo klub
tinklui, atstovas Karolis Norvaišas.

Specialiai šiai nak iai striptizo 
šok jai suk r  originalius pasirody-
mus - prieš publik  jie virs popu-
liariais Helovino personažais. Kie-
kvieno j  charakter  atskleis cho-
reografija ir išradingi kostiumai. 
Šok jams talkins frivoliškos atmos-
feros liejanti seksuali DJ Zuu, jai 
talkins vakaro renginio ved jas.

Originaliems lankytojams - 
dovanos

Kiekvienas, spalio 31 dien
ženg s pro “Cleopatros” duris, bus 
vaišinamas teminiu vakaro g rimu. 
O originaliai heloviniškai apsiren-
gusieji, t.y. suk rusieji švent  sau 
ir kitiems,  klub  gal s eiti pigiau 

ir sulauks malonios staigmenos!
Šiame striptizo klube Helovino 

staigmenos žadamos daugeliui lan-
kytoj  - vis  nakt ia vyks vair s
konkursai ir priz  dalybos. Tarp j
- ir šok jos pasirodymas prie sta-
lelio, erotinis masažas arba linksmi 
suvenyrai erotine tema, atkeliav
iš parduotuvi  tinklo “Aistra”.

“Pažvelgti, kas slypi po Helovi-
no šok j  kauk mis, kvie iame vy-
rus, moteris, poreles, mat scenoje 
pasirodys abiej  ly i  atstovai”, - 
pasakojo K.Norvaišas. Jis atkreip
d mes , kad klube linksmyb s
vyksta vienodai intensyviai nuo va-
karo pradžios (22 val.) iki pat ryto 
(durys uždaromos 6 val.), tod l klu-
be “Cleopatra” linksmybes tinka ir 
prad ti, ir jas prat sti. Staliukus pa-
tariama rezervuotis iš anksto.

jimo bilietas  striptizo klub
“Cleopatra” kainuos tiek pat, kiek 
ir paprastomis dienomis - 50 lit .

Tuo tarpu Vilniuje, Konstituci-
jos pr.12, sik rusiame “Escape” 
striptizo klub  tinklui priklausan-
tis klubas “Mirage” lankytojams 
si lys savo prast  program  - ne-
pageidaujantiems Helovino šur-
mulio. Tad užsukite!

Daugiau informacijos 
www.escapex.lt.

“Olialia” projekt  vadovai mus 
nuolatos pradžiugina vairiausiomis do-
vanomis, o š kart suteikdami galimyb
degintis nemokamai jie pataik  tiesiai 
 dešimtuk . Dovana pradžiugino kie-
kvien  savo grožiu besir pinan i
mergin . Soliariumais nepiktnaudžiau-
ju, bet atv sus orams, prad jus mažiau 
šviesti saulei, leidžiu sau pasilepinti 
dirbtine saule. Ir visada renkuosi tik 
“La Bamba” saul s studijas - jie ge-
riausi ir inovatyviausi, ia jau iuosi 
saugiai. Tad “Olialia” komanda ne tik 
parinko ideali  dovan , bet ir ideal
partner  - “La Bamba”, - entuziazmu 
tryško “Olialia” mergait  Agn .

“Olialia” mergait s iš ties  štur-
mavo m s  saul s studijas - net gra-

žu ži r ti buvo. Vis  m nes  studi-
jose netilo šurmulys, mergaitiški 
plepesiai ir netr ko maloni  emoci-
j . Akcija pavyko puikiai, per m ne-
s  iš 9000 duomen  baz je užsire-
gistravusi  “Olialia” mergai i  ap-
silank  net 5000 kart . Aktyviausiai 
saule m gavosi kauniet s. Iš mer-
gin  sulauk me daug puiki  atsilie-
pim , nes ši “Olialia” dovana mer-
ginoms buvo netik ta ir be galo jas 
pradžiugino. Neabejoju, kad dar ne 
kart  gal sime pradžiuginti “Olia-
lia” mergaites geromis naujienomis, 
- dovan  akcijos rezultatus apžvelg
“La Bamba” saul s studij  vadov
Rasa Maz tien . - Malonu, kad dau-
gybei mergin  ši dovana pasirod

net per gera, kad b t  tikra, tod l
iš pat pradži  jos saul s studijose 
lank si kiek nedr siai”.

Vis  m nes  portale www.olialia.
lt buvo galima ir pabendrauti su “La 
Bamba” saul s studij  specialistais, 
sužinoti daugiau apie ši  akcij  ar 
apie “La Bamba” taikomas naujo-
ves. degio specialistai merginoms 
negail jo ir patarim  apie tai, kaip 
reik t  degintis, kad šis malonumas 
nepakenkt  sveikatai.

“Kelet  kart  naudojausi “Olia-
lia” mums suteikta galimybe degintis 
“La Bamba” soliariumuose nemoka-
mai. Iš ties  pirm kart jau šiek tiek 
bijodama, ta iau džiaugiuosi, kad nie-
ko nemalonaus nepatyriau. Dr siai
galiu teigti, jog n  karto nepasigail -
jau, nes aptarnavimas puikus, mer-
ginos labai malonios, suteik  vis
informacij  apie deginim si ir pad jo 
pasirinkti tinkamiausi degio kos-
metik . Norisi ia ateiti dar ir dar...” 
- pad kos laiške raš  viena “Olialia” 
projekto dalyvi  Laura.

“Olialia” mergaitės 
šturmavo “La Bamba”
Spalis visoms “Olialia” mergaitėms ir pretendentėms buvo tikras 
dovanų mėnuo. Nors dovaną jos gavo vieną, tačiau labai malonią 
ir ilgalaikę. Visą spalio mėnesį “Olialia” duomenų bazėje 
užsiregistravusioms merginoms buvo suteikta teisė degintis 
“La Bamba” saulės studijose visiškai nemokamai.

Seksualų kūno įdegį 
mėgsta ir grupės “Olialia 
pupytės” narės, dirbtinių 
saulės spindulių pomėgį 

jos net apdainavo savo 
kūrinyje “Olialia Bamba”.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“Cleopatra” striptizo 
klube - Helovinas kitaip!

Su “Laisvalaikio” kortele

50%
nuolaida įėjimui

Jau šį šeštadienį, spalio 31 dieną, striptizo klube “Cleopatra” 
Helovinas bus švenčiamas pagal atvirkščią scenarijų - užuot 
dangstęsi kostiumais, šokėjai nusimes net ir menkiausias 
kaukes. Pašėlusiai linksmo vakarėlio, kuriame Helovino siaubai 
maišysis su aistrą kurstančia atmosfera, ieškokite Vilniuje, 
Gedimino pr.37. Vaiduokliškos linksmybės tęsis iki aušros.
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Pasidom jome, kaip scenos profesionalai vertina pasirodymus ir ko pataria išmokti jauniesiems dainininkams

Įžymybių patarimai: 
mokytis, laisviau judėti ir jausti “kaifą”

Praėjusį šeštadienį “Muzikos akademijos” dalyviai pajuto, ką reiškia dainuoti duetu, - 
su jais dainavo šalies popmuzikos žvaigždės.

Vilius Tarasovas dainavo su šou lydere ir 
komisijos numyl tine Egle

“Nors mums ir nebuvo laiko ilgai repetuoti, Egl
vertinu gerai. Ji, mano akimis, viena šauniausi  dalyvi .
Svarbiausia jai dabar - labai daug dirbti, nes vien talento 
ateityje neužteks. Per repeticijas daug bendravome - 
pama iau, kad ji nesupranta muzikini  termin  - 
nežino, kas yra tercija, antrasis vokalas duete ir panašiai. 
Bet, tikiu, ji to išmoks!” - pasakojo dainininkas.

Natalija Zvonk dainavo su savo 
vaikyst s drauge Ariele

Iš komisijos nari  Kasty io Kerbedžio ir 
Rositos ivilyt s daininink s sulauk  aštrios 
kritikos. “Nežinau, kod l scenos grandai nusiteik
prieš mane. Po transliacijos kalb jau su draugais, 
jie buvo šokiruoti - juk mums su Ariele puikiai 
pavyko sudainuoti!” - sak  Zvonk . Arielei ji 
pataria: “Šiek tiek padirb k sceninio judesio srityje. 
Ir labiau atsipalaiduok, kai dainuoji. Stenkis 
nesutrikti provokuojama. Tai n ra lengva”.

Deivis dainavo su Nerijumi

“Kaip pirmam kartui pasirod me visai neblogai. 
Manau, daina buvo kiek per sud tinga Nerijui, per greito 
tempo. Patariu jam ateityje labiau šlifuoti k rin ,
patobulinti intonacij  ir išmokti jud ti scenoje”.

LNK “Muzikos akademijos” ve-
dėjas ROLANDAS VILKONČIUS 
rimtu diktoriaus tonu porina: šio 
šou nugalėtojas privalės kandi-
datuoti į Seimą, kad nenuviltų už 
jį balsavusių žiūrovų. Su šypsena 
Rolandas papasakojo, kas dedasi 
“Muzikos akademijos” užkuli-
siuose, o šiek tiek rimčiau - apie 
savo šeimos rūpesčius: jis pripa-
žino esąs per griežtas tėvas savo 
vaikams...

- Dabar šeštadienis. Tu “Muzi-
kos akademijoje” repetuoji nuo 
tre ios valandos. Ar negaila sa-
vaitgali ?

- O kuo šeštadienis skiriasi nuo pir-
madienio? Man tai irgi darbo diena. Val-
tis užšalo, grybai nebeauga, tad niekur 
nebereikia ir važiuoti. Belieka dirbti.

- Kuo “Muzikos akademija” iš-
siskiria iš kit  laid  ir projekt ,
kuriuos tau teko vesti?

- “Muzikos akademijos” dalyviai 
yra jaunatviškai “nu iuož ”. Tai labai 
džiugu. Pavyzdžiui, Atas, kiekvien
kart  besiruošdamas “Muzikos akade-
mijai”, vaikšto LNK koridoriais ir st -
gauja. Mes ant sien  prikal me lente-
les su užrašu: “Vaikš iojantis ir dai-
nuojantis Atas nepageidaujamas”.

Arba R tel  - ji yra tiesiog pame-
tusi galv  d l muzikos. Ji - tas žmogus, 
kuris visiškai nebijo scenos. Aš ap-
skritai gyvenime tok  žmog  matau 
pirm  kart . Tai jai išeis tik  naud .

- Tu visus dalyvius matai iš arti 
nuo pirmosios laidos. Pra jo du m -
nesiai. Ar jie padar  pažang ?

- Kai kuri  matau labai ryški  pa-
žang , o kai kas tebestovi vietoje.

- Išskirk ryškiausius “Muzikos 
akademijos” studentus.

- Egl  yra ne veltui vadinama pro-
jekto favorite. Ji ir iš komisijos sulaukia 
daugiausia teigiam  vertinim . Visk
atlieka tvarkingai ir profesionaliai. Taip 
pat gal iau išskirti R t , Ons .

Apskritai dalyviams linkiu paieš-
koti netradicini  b d  sužib ti. Kartais 
reikia nebijoti patirti fiasko, kad atras-
tum k  nors domaus.

- Kokias savybes, be gero vo-
kalo, privalo tur ti “Muzikos aka-
demijos” nugal tojas?

- Manau, šou laim tojas per kitus 
rinkimus privalo kandidatuoti  Seim
ir maž  mažiausiai siekti Seimo pir-
mininko posto. Tam, kad rodyt , jog 
žmon s neklydo ir jis vertas tikros šlo-
v s. (Juokiasi.)

- Kai prad jai dirbti radijuje, 
tau buvo 18 met . Ar b tum tuo-
met dalyvav s realyb s šou?

-  TV neb iau j s, nes netur jau 
jokios patirties. O mano atveju pasi-
tvirtino klasikin  formul : 20 procen-
t  talento, 80 procent  darbo. Nesu 
tas, kuris bet kurioje situacijoje jos ne-
išanalizav s visk  gal t  padaryti pui-
kiai. Aš daug dirbu.

- Kas tur t  nutikti, kad nebe-
žinotum, kaip elgtis scenoje?

- Jau matau: per “Muzikos akademi-
jos” finalin  dain  scen  išb ga visa 
k rybin  grup  - prodiuseriai, režisie-
riai, grimuotojai, techniniai darbuotojai 
- ir ima šokti tiesioginiame eteryje, o dar 
geriau - dainuoti. Bet kadangi po finali-
n s dainos nebereikia nieko sakyti, tik 
“Viso gero”, tai lengvai išsisuk iau. (Juo-
kiasi.) Itin keblios situacijos, kad nega-
l iau išsisukti, dar nebuvo pasitaik ,
bet labai tikiuosi, kad pasitaikys.

- Ar pasiilgsti radijo eterio, ku-
riame dirbai 10 met  ir kur viskas 
labiau nusp jama?

- Ar gird jote dain , kur dainuoja-
ma: “Video killed a radio star”? Tai apie 
mane. (Juokiasi.) Mane iki šiol kankina 
košmariški sapnai: regiu, kaip kas nors 
nesiseka radijuje - daina neužgroja, 
grotuvas užstringa... Kai nebedirbsiu 
televizijoje, ko gero, sapnuosiu t  pat
apie televizijos nes kmes. Br...

- Tavo koleg  Inga Jankauskai-
t , žmon s sako, yra šiek tiek 
aikštingo charakterio. Ar nesunku 
su ja sutarti?

- Kas ia per nes mon s? Visi kar-
toja, kad ji aikštinga. Tai netiesa. Mes 
su ja puikiai sutariame, randame ben-
dr  kalb , viskas labai gerai.

- Ar sulauki kritikos apie save 
kaip ved j  iš vaik  - septyneri

žuolo ir devyneri  Ugniaus?
- Jie kartais ži ri “Muzikos akade-

mij ”, bet devint  vakaro eina miego-
ti. O kit  ryt  man pasakoja: “T ti, mes 
irgi gal tume taip padainuoti, kaip to-
je laidoje dainuoja”. Išties j  balsai pui-
kiai tarpusavyje dera. Manau, pats me-
tas juos nuvesti  muzikos mokykl  ir 
skatinti daininink  talent .

- Kalbama, kad šeimoje esi la-
bai griežtas t vas. Tiesa?

- Taip, pernelyg dažnai r kiu ant 
vaik , kai išveda iš kantryb s. Supran-
tu, kad tai blogai. Mano žmona dabar 
nupirko knyg  apie vaik  aukl jim  - 
abu skaitome ir atrandame nauj  b d ,
kaip suvaldyti situacij  nepak lus to-
no. Visi kartu su vaikais kuriame ben-
dr sias taisykles, kaip elgtis namuose. 
Numest  drabuž  reikia pakelti; t iui 
negalima šaukti ant savo vaik ; kon-
flikt  reikia spr sti protingai. Tai keli 
punktai.

- Vadinasi, namuose tu visiška 
priešingyb  to linksmo ir ner -
pestingo Rolando, kur  matome 
scenoje?

- Iš dalies taip. Ei, tik nemanykite, 
kad aš koks r stuolis šeimoje. Ten ti-
krai b na linksmybi . Neseniai su 

Rolandas Vilkončius 
laukia barakudų 
dėmesio!

- šeštadieniais, 19 val., per LNK
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Simona snait dainavo su mergin  itin pamiltu Kafka

“M s  duetas der jo - papild me vienas kit . Svarbiausia, kad dainuodami 
abu pajutome “kaif ”. Nebuvo susikaustymo. K  jam patar iau? Man sunku 
patarti, nes ir pa iai nemažai dar ko reikia išmokti. Ta iau perduosiu jam ir kitiems 
Rositos ivilyt s patarim : “Pajuskite malonum , neb kite tokie susikaup  ir 
susir pin , kad tik viskas gerai pavykt ”.

Ruslanas Kirilkinas dainavo su Roku

Rokas ži rov  per balsavim  buvo išmestas iš šou. “Rokas labai drovus. Scenoje 
reik t  pralaužti ledus ir negalvoti, k  pagalvos tavo mergina ar mo iut . Net 
Kristina Navickait -Tina sp dingu biustu nepad jo jam atsipalaiduoti. Tad ateityje 
jam ir patariu: nusimesk drovumo kauk ”, - sak  Ruslanas.

Vaida Genyt dainavo
su operos solistu Atu

“Per repeticijas daug kalb jom s, 
daug ko jam patariau: svarbiausia, 
kad išmokt  geriau “vesti dain ”,
j sigyvent . Akademini  patarim
jam daugiau nereikia - jis j
pakankamai gavo studijuodamas 
muzik . Mielai su juo sudainuo iau
dar sykel ”.

Violeta Tarasovien dainavo
su šou lydere R tele

R tel  bijojo, kad tik Violeta ant 
jos nesupykt  už klaidas. “Ne, ne, 
joki  klaideli  nebuvo. Net nežinau, 
k ia kritikuoti. R ta puikiai 
susitvark  su savo užduotimi ir 
sijaut  mano dain . Scenoje taip 

pat jau iasi dr siai. Pamokym  jai 
neturiu. Viskas su patirtimi ateina. 
Beje, sužinojau, kad padainuoti su 
manimi buvo jos vaikyst s svajon .
Džiugu, kad ji išsipild  “Muzikos 
akademijoje”. Sutar me, kad 
bendrausime ateityje”, - prisipažino 
V.Tarasovien .

LNK “Muzikos akademijoje” pra-
ėjusį šeštadienį debiutavusi ku-
piškietė Justina Kukenytė supra-
to, kad televizijoje viskas kur kas 
sudėtingiau, nei atrodo ekrane.

24-eri  mergina kilusi iš Kupiš-
kio, ta iau dabar gyvena Klaip doje, 
kur studijuoja vadyb . Just s savait-
galiai dar iki “Muzikos akademijos” 
buvo užimti. Kiekvien  šeštadien  ji 
dainuodavo kavin je “Šikšnosparnio 
lizdas”... “Ne, Adams  šeimos ten ne-
sutikau, nebijokite”, - juok si Just .

Just , paraginta draug s, daly-
vavo ir laim jo “Muzikos akademi-
jos” atrank , kur patekti  šou nor -
jo daugiau nei 2000 jaun  talent .

Jau nuo šou pradžios žinodama, 

kad prisid s prie “Muzikos akade-
mijos” dalyvi , Justina atidžiai ste-
b jo laidas, turi savo favorit : “Egl
ir R ta man labiausiai patinka... Bet 
apskritai visi ia draugiški, gražiai 
mane sutiko”.

Justina sako maniusi, kad televizi-
joje - viskas papras iau: “Daugyb  ka-
mer , režisieriai, prodiuseriai, alinan-
ios repeticijos prieš tiesiogin  trans-

liacij  nuo ankstyvo ryto... Viso to ne-
matyti televizoriuje”. Nepaisant nuo-
vargio, Just  sako po debiuto besijau-
ianti puikiai: “Studija prie man s

“prilipo”. Atrod , s džiu ia jau nebe 
pirm  kart . Visai nesijaudinau”.

Justina užtikrina: ji sugeb s pa-
pirkti ži rovus ir strigti j  atminty-
je. Kaip jai seksis tai daryti, pama-
tysime šeštadien , 19 val., tiesiogiai 
per LNK. 

Dar daugiau 
“Muzikos
akademijos” - 
socialiniame
tinkle

Prisijunk ir tu! 

Šį šeštadienį dėl išlikimo “Mu-
zikos akademijoje” (MA) kovos 
Algio Ramanausko grupės SSG 
narė ir žymių dainininkų prita-
riančioji vokalistė Giedrė.

Giedr  ir šou lydere komisijos 
laikoma Egl  iš likusi  dalyvi  gavo 
po tris karšt sias natas. Egl  kole-
gos kritikavo už pra jusio šeštadie-
nio koncert . Neva jai nelabai gerai 
pavyk  pasirodyti su Viliumi Tara-
sovu. O Giedrei karšt sias natas 
MA studentai teik  pasiteisindami, 

kad ji dar neišband  sav s prieš ži -
rov  teism .

Po pakartotinio balsavimo paaiš-
k jo, kad ant karštosios k d s s -
dasi Giedr . Kas bus jos konkuren-
tai, nuspr s radijo stoties “Lietus” 
klausytojai, balsav  internete, ir šou 
komisijos nariai. 

žmona iš vaik  gavome j  pa i  para-
šytus kvietimus  l li  spektakl , kur
jie k r , režisavo ir kuriame vaidino. 
Savo kambar  pavert  teatru, buvo ir 
scenografija, ir dekoracij . Su kvieti-
mais gavome taisykles, kaip reikia elg-
tis per spektakl : negalima naudotis 
telefonais, eiti  tualet , mandagiai pra-
šoma labai garsiai nesijuokti, ir... drau-
džiama gerti arbat , kol vyksta spek-
taklis. Tai buvo absoliu iai netik ta. 
Laukiame antrosios vaidinimo dalies.

- O kada žuolas su Ugniumi 
sulauks sesut s?

- Neišprot kite. Visi tik kalba ir 
kalba apie tai. Mes gyvename tam per 
mažame bute. (Juokiasi.)

- Dabar madinga šnek ti apie 
turting  vyr  (rodos, tu toks ir esi) 
medžiotojas barakudas. Gal ir tau 
teko susidurti su jomis?

- Labai ilgai buvau pan r s Eg jo 
j roje šalia Graikijos krant  ir laukiau, 
kol atplauks pas mane barakuda. Taip 
jos ir neišvydau. Laukiu iki šiol! (Juo-
kiasi.) B na, merginos man rodo d -
mes , bet vis nesuprantu, kas tai: ar 
tiesiog mandagumas, ar d mesys, tu-
rintis tam tikr  potekst .

- Tau 33-eji. Turi tris aukštojo 
mokslo diplomus - kolegijos vers-
lo administravimo, VU komerci-
jos vadybos bakalauro ir tarptau-
tinio verslo magistro. Gal sieksi 
ketvirtojo?

- Buvo min i  stoti  doktorant r ,
nes iš baigiamojo magistro darbo gavau 
dešimtuk . Bet turiu apsispr sti: ar at-
sid ti akademiniam gyvenimui, ar 
mokslus taikyti praktikoje. Dar neap-
sisprendžiau. Sakysite, kam man sukti 
galv  - juk esu laid  ved jas... Bet šian-
dien tokia situacija, kad netrukus gali 
atsidurti darbo biržoje ir ieškoti kito 
darbo. Esu dar dvejus su puse met
dirb s rinkodaros srityje - televizijoje 
ir reklamos agent roje. Man patiko, no-
r iau tai ateityje t sti. 

Šou lyderė Eglė - per plauką 
nuo karštosios kėdės

“Lietaus” savait s
TOP3:

1. Egl  - “Sugr žk
pas mane”. 

2. Rokas - “Tu ne viena”. 

3. Kafka - “Ne tik tina”.

Klausk “Muzikos 
akademijos” dalyvi  visko! 

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

eteryje.

Iš “Šikšnosparnio lizdo” - į “Muzikos akademiją”LNK nuotr.



Jau šį vakarą aistra ir pietietišku 
temperamentu trykštantį šokio 
šou Vilniuje parodys tarptautinį 
pripažinimą pelniusi tango trupė iš 
Argentinos „Tango Pasion“. Šia pro-
ga pasidalyti mintimis apie visame 
pasaulyje sparčiai populiarėjantį 
tango sutiko charizmatiškasis Edu-
ardo Gimenezas. Jau dešimtmetį 
šio šokio kultūrą mūsų šalyje puo-
selėjantis choreografas bei muzi-
kantas džiaugiasi, kad tango ša-
knys Lietuvoje pagaliau prigijo.

Simonas KUPRYS

Tango jau 10 met  Lietuvoje

Iš tolimojo Urugvajaus (Piet
Amerika) studijuoti  Lietuv  atvy-
k s Eduardo Gimenezas pirm j

tango mokykl , „Tango akademij “
k r  dar 1999-aisiais. Pra jus ly-

giai dešimtme iui vis daugiau lie-
tuvi  susidomi šiuo egzotišku 
šokiu: vien Vilniuje yra 3 tango klu-
bai – milongos, didžiuosiuose mies-
tuose vyksta tango pamokos, 
lietuviai tango entuziastai savo 
meistriškum  demonstruoja tarp-
tautiniuose renginiuose ir yra su-
lauk  reikšming vertinim .
Eduardo Gimenezas tiki, kad šokis 
Lietuvoje n ra tik dar viena laikina 
mada, o tango kult ra bus toliau 
puosel jama.

„Tikrasis tango n  iš tolo nepana-
šus  tai, k  matome šoki  konkursuo-

se“, - pasakoja Eduardo Gimenezas, 
tango paslap i  mok s ir gars j  „Žu-
v dros“ kolektyv . „Sportinis tango 
šokamas nepriekaištingai: iki smul-
kmen  nugludinamas kiekvienas ju-
desys, poros pasipuošia ryškiais 
r bais ir dar ryškesniu makiažu, ta-
iau jis neturi dvasios ir tai mato kie-

kvienas, nors syk  band s šokti. 
Tango yra ištisa kult ra, apimanti ne 
tik šok , bet ir muzik , poezij , ben-
dravim , mintis. Tango reikia išgy-
venti, juo tik ti“.

Beveik prieš m nes  UNESCO 
argentinietišk  tango trauk  kul-
t rino žmonijos paveldo s raš . Edu-
ardo Gimenezo nuomone, tai didelis 
pasiekimas ne tik Argentinai bei 
Urugvajui, giliausias tango tradicijas 
turin ioms šalims, bet ir šokio en-
tuziastams visame pasaulyje. „Da-
bar, kai tango pripažino UNESCO, 
dar daugiau žmoni  pažins tikr j
tango veid , atskleis vairesnes šio 
šokio puses, nebeži r s  j  paviršu-
tiniškai“, - yra sitikin s Eduardo 
Gimenezas.

„Tango Pasion“ – auksin s
epochos tango 

Š  vakar  Vilniaus kongres  r -
muose viena garsiausi  argentinie-
tiško tango trupi  „Tango Pasion“ 
pasirodys kartu su lotyn  muzikos 
„Grammy“ apdovanojimu vertintu 
orkestru „Sexteto Mayor“. Eduar-
do Gimenezas  džiaugiasi išskirtine 
galimybe Argentinos tango meis-

E. Gimenezas: „Tango šaknys Lietuvoje prigijo“

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Šį vakarą Vilniaus kongresų rūmuose 
garsioji tango trupė iš Argentinos 
„Tango Pasion“ pasirodys kartu su 

„Grammy“ apdovanotu orkestru 
„Sexteto Mayor“

Eduardo Gimenezo ir Brigitos 
Urbietytės šokis Šv. Kotrynos 
bažnyčioje

trus pamatyti Lietuvoje, o j  šou 
vadina šedevru.

„Argentinoje yra milžiniška tan-
go šok j  konkurencija, o  „Tango 
Pasion“ kolektyv  patenka geriausie-
ji, kuri  meistriškumui n ra rib “, 
- teigia Eduardo Gimenezas. „Mano 
sena svajon  buvo išvysti ir kartu 
koncertuosiant  orkestr  „Sexteto 
Mayor“, kuriame groja legendinis 
muzikantas Luisas Stazo. Tai, ko ge-
ro, vienintel  galimyb  gyvai išgirs-
ti auksin s tango epochos muzik .
„Tango Pasion“ genialiai atskleidžia 
tango vienov  – apjungia šok  ir mu-
zik . Šios trup s šou – tikras šedev-
ras, kuriame atgimsta tikra tango 
istorija. Visiems ži rovams linkiu at-
siverti tango magijai ir iš pasirodymo 
išeiti pilnomis širdimis meil s“.

Spalio 29 dien  vieninteliame 
pasirodyme Vilniaus kongres  r -
muose aukš iausiais apdovanoji-
mais vertinta šok j  trup  iš 
Argentinos „Tango Pasion“ prista-
tys milžinišk  ži rov  susidom ji-
m  visame pasaulyje suk lus  šou 
„Ultimo Tango“.

Vienintel  „Tango Pasion“ pasiro-
dym  Lietuvoje organizuoja pirmaujan-
ti Vidurio ir Ryt  Europoje koncertin
agent ra „Makroconcert“.

„Tango Pasion“ pasirodymas - jau šį vakarą
 Vilniaus kongresų rūmuose

Organizatorių nuotr.

E. Gimenezas tiki, kad tango Lietuvoje nėra tik dar viena laikina 
mada, o šio šokio kultūra bus toliau puoselėjama
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Cezaria Evora
gastroles pradės 
Paryžiuje

Organizatorių nuotr.

Prieš keletą dienų buvo išleistas 
11-asis Cezarijos Evoros studiji-
nis albumas „Nha Sentimento“ 
(liet. „Mano jausmai“), kurį gar-
sioji atlikėja pristatys koncerti-
nėse gastrolėse. Turas prasidės 
grandioziniu koncertu Paryžiu-
je, o mūsų šalyje Cezaria Evora 
koncertuos jau lapkričio 25 die-
ną „Pramogų arenoje“ Vilniuje.

Simonas KUPRYS

Bilietus  vienintel  Cezarijos 
Evoros koncert  Vilniuje platina BI-
LIETAI LT. Daugiau informacijos 
svetain je www.bilietai.lt.

Tik dešimt pasirodym
Europoje

Savo naujausio albumo pristaty-
mui skirt  koncertin  tur  po Euro-
p  Cezaria Evora prad s lapkri io 9 
dien  Pranc zijos sostin je. Gran-
diozinis garsiosios daininink s pa-
sirodymas didžiausiuose Paryžiaus 
„Grand Rex“ koncert  r muose bus 
parodytas per nacionalin  Pranc zi-
jos televizij .

Iš netoli Afrikos krant  esan i
Žaliojo iškyšulio sal  kilusi Cezaria 
Evora Pranc zijoje yra ypa  populia-
ri. Šiemet už pasiekimus muzikoje ir 
visuomeniniame gyvenime atlik jai 
teiktas aukš iausias šios šalies civi-

linis apdovanojimas – Pranc zijos 
Garb s legionieriaus ordinas. Dar 
XIX amžiuje Napoleono Bonaparto 
steigtu ordinu apdovanojami Pran-

c zijai ir visam pasauliui labiausiai 
nusipeln  asmenys.

68- j  gimtadien  neseniai at-
šventusi Cezaria Evora Europoje 
šiemet surengs vos dešimt koncer-
t . Naujausi  savo album  „Nha 
Sentimento“ atlik ja pristatys  Pran-
c zijoje, Liuksemburge, Vokietijoje, 
Nyderlanduose, o lapkri io 25 d. su-
rengs išskirtin  pasirodym  Vilniuje. 

Teigiama, kad pasibaigus gastro-
l ms Cezaria Evora kur  laik  ne-
koncertuos, nes planuoja pails ti 
nuo varginan i  kelioni .

Naujausias albumas – 
poema Vakar  Afrikai

Ši  savait  išleistas 11-asis Ce-
zarijos Evoros albumas „Nha Sen-
timento“ net kelet  met  buvo 
kurtas gimtosiose atlik jos Kapo 
Verde salose ir moderniausiose Par-
yžiaus studijose. Album  prodiusavo 

ilgametis atlik jos bendražygis José 
da Silva, o instrumentines k rini
partijas pad jo rašyti talentingas 
pianistas Nando Andrade ir Kairo 
miesto orkestras.

Naujausi  album  „Nha Sentimen-
to“ pati atlik ja vadina „poema Kapo 
Verde saloms“. Meil  gimtinei Cezaria 
Evora išreiškia net 14 dar niekur ne-
skamb jusi  kompozicij , kuriose eg-
zotiški Vakar  Afrikos ritmai susipina 
su svajingomis j reivi  dainomis – tai 
melodijos, be kuri  ne sivaizduojama 
Cezarijos Evoros k ryba. 

6 „Grammy“ ir pasaulinis 
pripažinimas

Portugal  ir kreol  kraujo turinti 
Cezaria Evora, užsienio žiniasklaidos 
dar vadinama „juod ja Edita Piaf“, gar-
s ja mornomis – dainomis, kuriose 
harmoning  visum  susilieja egzotiški 
Vakar  Afrikos ritmai, brazil  melodi-
jos, portugal  fadai ir angl  j reivi
dainos. Mornos atliekamos gitara, for-
tepijonu, smuiku ir altu.   

Cezaria Evora yra viena iškiliau-
si  ši  dien  vokalin s muzikos at-
lik j . 68-eri  daininink  yra 
išleidusi 16 studijini  album  ir dai-

n  rinkini , jos s skaitoje net 6 
„Grammy“, „World Music“ ir daug 
kit  prestižini  apdovanojim .

Lapkri io 25 d. garsioji atlik ja at-
vyks  Lietuv . Išskirtiniame pasiro-
dyme „Pramog  arenoje“ Vilniuje 
Cezaria Evora pristatys ne tik naujau-
si  album  „Nha Sentimento“, bet ir 
atliks garsiausias savo dainas.

Vienintel  Cezarijos Evoros 
koncert  Vilniuje organizuoja 
Ryt  ir Vidurio Europoje pir-
maujanti koncertin  agent ra 
„Makroconcert“. Daugiau infor-
macijos: www.makroconcert.lt.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Lapkričio 25 dieną vieninteliame 
koncerte Vilniuje, „Pramogų 

arenoje“, Cezaria Evora pristatys 
vos prieš keletą dienų išleistą 

naujausią savo albumą „Nha 
Sentimento“ 

Cezaria Evora yra 
išleidusi 16 studijinių  
albumų ir dainų rinkinių, 
jos sąskaitoje net 6 
„Grammy“,  „World Music“ 
ir daug kitų prestižinių 
apdovanojimų
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Simonas KUPRYS

Šventiniai roko operos „J zus Kris-
tus superžvaigžd “ pastatymai vyks 
gruodžio 23 d. „Sporto hal je“ Kaune, 
gruodžio 25 d. „Cido arenoje“ Panev -
žyje, gruodžio 28 d. ir 29 d. „Pramog
arenoje“ Vilniuje ir gruodžio 30 d. 
„Šiauli  arenoje“ Šiauliuose.

Bilietus  roko operos „J zus 
Kristus superžvaigžd “ vaidinimus 
platina BILIETAI LT. Daugiau infor-
macijos svetain je www.bilietai.lt.

Dainuos žymiausi šalies 
atlik jai

Garsiausios vis  laik  roko operos 
„J zus Kristus superžvaigžd “ pasta-

tymuose vaidins ryškiausios Lietuvos 
muzikos scenos žvaigžd s. Pagrindin
J zaus vaidmen  atliks charizmatiška-
sis Jeronimas Milius, jausmingas Ma-
rijos Magdalenos arijas dainuos garsi 
operos solist  Asmik Grigorian, Jud
k nys Jurgis Didžiulis. 

Naujausiame roko operos pastaty-
me taip pat vaidins maestro Vytautas 
Juozapaitis, Egidijus Sipavi ius, Da-
rius Mickus, Ignas Misi ra. Roko ope-
roje dainuos tarptautin  pripažinim
peln s choras „Brevis“, gros Vilniaus 
simfoninis orkestras, kuriam vadovaus 
dirigentai Robertas Šervenikas ir Gin-
tautas Venislovas. Milžiniškos s km s
visame pasaulyje sulaukusi  roko 
oper  „J zus Kristus superžvaigžd “

stato gars s režisieriai Ram nas Mar-
cinkus ir Mantas Verbiejus.

Viena garsiausi  roko oper
pasaulyje

Roko opera „J zus Kristus Su-
peržvaigžd “ yra pirmasis modernio-
sios muzikos genij  sero Andrew 
Lloydo Webberio ir sero Timo Rice‘o 
bendras k rinys. Netradicin je J zaus 
Kristaus istorijos interpretacijoje at-
sispindi XX amžiaus septintojo de-
šimtme io m stysena ir vertyb s,
pateiktos ironiškos užuominos  šiuo-
laikin  gyvenimo b d , kurios išlieka 
aktualios iki pat m s  dien .

1970 m. pirm  kart  publikai 

„Liepsnojantis Kalėdų ledas“ – garsiausių dailiojo čiuožimo čempionų pasirodymai

Simonas KUPRYS
Dailiojo iuožimo šou „Liepsno-

jantis Kal d  ledas“ pasirodymai 
vyks: gruodžio 27 d. „Šiauli  are-
noje“ Šiauliuose, gruodžio 28 d. 
„Cido arenoje“ Panev žyje, gruo-
džio 29 d. „Sporto hal je“ Kaune ir 
gruodžio 30 d. „Pramog  arenoje“ 
Vilniuje. 

Bilietus  P. Vanago ir M. Dro-
biazko „Liepsnojan io Kal d  le-
do“ šou jau galima sigyti visose 
BILIETAI LT kasose ir internetu. 
Daugiau informacijos svetain je 
www.bilietai.lt.

Elitiniai sportininkai 
iš viso pasaulio

sp dingais pasirodymais nuolat 
stebinantys bei novatoriškumo sie-
kiantys P. Vanagas ir M. Drobiazko 
pasir pino, kad ir šiemet „Liepsno-
jan io Kal d  ledo“ šou pasirody-
muose dalyvaut  garsiausias 
dailiojo iuožimo elitas. M s  ži ro-
vams ne tik tinus triukus demons-
truos pasaulio empionai, akrobatai 
iš JAV Bertas Cordingas ir Oleskis 
Poliš iukas, ledas liepsnos nuo du-
kart pasaulio empion  Elenos Le-
onovos ir Andrejaus Khvalko šokio, 

sp ding  program  parodys origina-
lusis Europos empionas Dmitrijus 
Dmitrienko. Kaune ir Vilniuje vyk-
sian iuose „Liepsnojan io ledo“ šou 
dalyvaus keliskart Europos dailiojo 
iuožimo empionato prizininkas, 

Belgijos empionas Kevinas Van Der 
Perrenas. 

Ži rovai taip pat tur s prog  pa-
matyti garsiojo Niujorko Ledo teatro 
atstov , Taip jaus empion  David
Liu, projekto „Holiday On Ice“ 
žvaigžd  Igor  Lioutikov  ir kitus 
garsiausius dailiojo iuožimo meis-
trus. Šventiniuose ledo šou, be Po-
vilo Vanago ir Margaritos Drobiazko 
poros, m s  šaliai atstovaus dabar-
tiniai Lietuvos empionai Katherine 
Copley ir Deividas Stagni nas bei 
pernai milžiniškas ži rov  simpatijas 
pelniusi Goda Butkut . Vos dešim-
ties sulaukusi mergait  yra laikoma 
viena perspektyviausi  jaun j  Lie-
tuvos iuož j  ir jau sp jo iškovoti 
prestižinius apdovanojimus tarptau-
tin se varžybose.

Garsiausias ledo šou 
Lietuvoje

Pernai Lietuvoje vyk  „Lieps-
nojan io Kal d  ledo“ pasirody-

mai buvo skirti Povilo Vanago ir 
Margaritos Drobiazko 20-ojo šo-
ki  ant ledo jubiliejaus proga. 
Ži rovus savo meistriškumu 
džiugino 2008- j  Europos dai-
liojo iuožimo empionas Tomas-
zas Verneris, Turino olimpini
žaidyni  nugal tojai Tatiana To-
tmianina ir Maximas Marininas, 
„US Open“ empion  Rory Burg-
hardt ir daugelis kit  elitini
sportinink  iš vairi  pasaulio ša-
li . „Liepsnojan io Kal d  ledo 
2008“ šou sulauk  tokio didžiulio 
ži rov  susidom jimo, kad buvo 
surengti net  trys papildomi pa-
sirodymai.

Nuo 2002- j  organizuojamus 
ledo šou „Ledo žvaigžd s“, „Mis-
terija”, „Liepsnojantis Olimpo le-
das“, „Liepsnojantis empion
ledas“, „Skating Champions Eu-
ropean Tour“ ir „Dreams on Ice“ 
mat  dešimtys t kstan i  dailio-
jo iuožimo gerb j . Povilo Vana-
go ir Margaritos Drobiazko šou 
sulauk  milžiniško populiarumo 
ne tik m s  šalyje, bet ir užsie-
nyje. Turo po Europ  metu ryš-
kiausi  viso pasaulio ledo 
žvaigždži  pasirodymai buvo su-
rengti Lenkijoje, Estijoje, Vokie-
tijoje, Latvijoje ir Austrijoje.

Povilo Vanago ir Margaritos 
Drobiazko dailiojo iuožimo šou 
„Liepsnojantis ledas“ gastroles 
Lietuvoje organizuoja pirmau-
janti Vidurio ir Ryt  Europoje 
koncertin  agent ra „Makro-
concert“. Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt.

Legendinė čiuožėjų pora P. Vanagas 
ir M. Drobiazko pasirūpino, kad ir 
šiemet „Liepsnojančio ledo“ šventėse 
dalyvautų garsiausias dailiojo 
čiuožimo elitas
Organizatorių nuotr.

pristatyta „J zus Kristus super-
žvaigžd “ tapo viena garsiausi  ro-
ko oper  pasaulyje. Joje dainavo 
daugyb  to meto roko žvaigždži ,
J z k nijo legendin s grup s
„Deep Purple“ vokalistas Ianas 
Gillanas. Pra jus keleriems me-
tams, 1973-aisiais, k rinys buvo 
perkeltas  kino ekranus. Muziki-
nis filmas peln  daugyb  kino ap-
dovanojim  ir buvo nominuotas 
„Oskarui“.

Vilniuje – pirmoji premjera 
Europoje

1971 m., simboliniu laiku, per 
Šv. Kal das, roko opera „J zus Kris-
tus superžvaigžd “ buvo pirm  kart
pastatyta ir Vilniuje. Nepaisant KGB 

persekiojim , renginys vyko – tai bu-
vo ne tik pirmasis tokio tipo pastaty-
mas Soviet  S jungos represuojamoje 
Lietuvoje, bet ir pirmoji roko operos 
premjera visoje Europoje. 

Atgavus nepriklausomyb  le-
gendin  k rin  Lietuvoje dar kart
atgaivino garsiausi t  dien  šalies 
atlik jai. Tai buvo vienas pirm j
tokio masto rengini  Lietuvoje. Ši
met  gruod , pra jus lygiai 38 me-
tams nuo istorin s roko operos 
premjeros, „J zus Kristus super-
žvaigžd “ v l sudrebins Lietuv .

Šventines roko operos „J zus 
Kristus superžvaigžd “ gastroles 
organizuoja pirmaujanti Vidurio 
ir Ryt  Europoje koncertin
agent ra „Makroconcert“. 

Gruodį – grandiozinės roko operos 
„Jėzus Kristus superžvaigždė“ gastrolės
Gruodžio mėnesį Lietuvą su-
drebins grandiozinės legendi-
nės sero Andrew Lloydo Web-
berio ir sero Tim Rice‘o roko 
operos „Jėzus Kristus super-
žvaigždė“ gastrolės. Įspūdin-
gą roko operą, kurią bus gali-
ma pamatyti keturiuose šalies 
miestuose, naujam gyvenimui 
prikels patys garsiausi mūsų 
scenos atstovai.

Organizatorių nuotr.

Naujausiuose roko operos „Jėzus Kristus superžvaigždė“ 
pastatymuose vaidins Jeronimas Milius, Asmik Grigorian, Jurgis 
Didžiulis, Vytautas Juozapaitis ir kiti garsūs atlikėjai

Organizatorių nuotr.
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Garsiausia visų laikų Lietuvos čiuožėjų pora Povilas Vanagas ir 
Margarita Drobiazko pristatys neatsiejama žiemos tradicija tapu-
sį šou „Liepsnojantis Kalėdų ledas“. Šiemet grandioziniai dailiojo 
čiuožimo šou, kuriuose P. Vanagas ir M. Drobiazko kartu su titu-
luočiausiais dailiojo čiuožimo meistrais pristatys visiškai naują 
programą, vyks net keturiuose miestuose.

Naujausiame Gy io Padegimo „Ugnies medžiokl  su varovais“ variante 
dainuoja vieni geriausi  Lietuvos vokalist :  Ona Kolobovait , Indr  Valan-
tinait , Mindaugas Zimkus, Vaidas Baumila, Egidijus Bavikinas, Raimondas 
Baranauskas, Simas Buziliauskas, Tomas Icikzonas, Tautrimas Rupulevi ius 
(Onsa) bei choras „Aidija“.

Naujai pastatytame Giedriaus Kuprevi iaus miuzikle „Ugnies me-
džiokl  su varovais“ moteriškos laim s siekian i  Monik  vaidinanti 
daininink  Ona Kolobovait  nuolat pelno daugyb  šilt  pagyr . Klausy-
damiesi jos krištolinio balso, sako, susigraudina net vyrai... Apie meil ,
ties , s km  ir troškimus kalbam s su Ona Kolobovaite, miuzikle atlie-
kan ia pagrindin  Monikos vaidmen .
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„Ugnies medžioklė su varovais“ grįžta! 
Ona, kaip patekai  „Domino“ 

teatro miuziklo „Ugnies medžio-
kl  su varovais“ k rybin  grup
ir gavai pagrindin  vaidmen ?

 „Domino“ teatro statom  miu-
zikl  aš ir nemažai mano koleg  pa-
tekome, galima sakyti, neatsitiktinai. 
Esame dainav  ankstesniame 
„Ugnies medžiokl  su varovais“ pa-
statyme. Su savo personažais esame 
seni draugai. Ir Monika tapau d l
tos pa ios priežasties. Paž stu savo 
heroj  nuo kur kas senesni  laik .
Tiesa, „Domino“ teatro pastatytame 
variante – sp dingi, nauji režis ri-
niai sprendimai, ypatinga aura.

Kaip pati apib dintum miuzi-
kl ? Apie k  miuzikle pasakojama 
istorija pagrindin s heroj s Moni-
kos akimis?

„Ugnies medžiokl  su varovais“ 
– tai sud tingos meil s istorija. Meil s
trikampis, pasirinkimas, blaškymasis, 
nesumeluoti jausmai, troškimai, ne-
laim  ir išeities paieškos... Visa tai tel-
pa gražiausi  arij  tekstuose, atgyja 
scenoje, sikeroja ne tik atlik j , bet ir 
ži rov  širdyse. 

Ar randi panašum  tarp sav s
ir savo personažo?

Žinoma. Manau, panašum  tarp 
sav s ir Monikos paieškojusi rast
kiekviena moteris. Man nesvetimas 
pasirinkimo momentas, abejon s. 
Mano heroj  yra tarp dviej  vyr

– dviej  ugni . Ji, vis  pirma, ren-
kasi nes moningai, klauso širdies 
balso... Aš taip pat neretai pakl stu
intuicijai. Monika ieško saugumo, 
tikrumo, patikimo žmogaus, su ku-
riuo gal t  auginti jos s iose jau 
augan i  nauj  gyvyb . Monika iš-
gyvena meil s trikamp , nuolat blaš-
kosi. Man pa iai toki  dram
išgyventi neteko, ta iau suprantu 
tai, k  jau ia Monika. Jai labai sun-
ku... Aš, kaip ir mano heroj , taip 
pat siekiu laim s, harmonijos, sta-
bilumo, saugumo jausmo. Nuolat 
ieškau geriausi  sprendim  proble-
moms spr sti. Stengiuosi savo ir 
kit  labui. 

Kaip sutari su kitais miuziklo 
solistais?

Puikiai!  Miuziklo „Ugnies me-
džiokl  su varovais“ kompanija ypa-
tinga. Su daugeliu nari  susitinkame 
ir atsitiktinai, ir neatsitiktinai. Ka-
dangi miuziklas rodomas nedažnai, 
yra labai laukiamas ne tik ži rov ,
bet ir visos k rybin s grup s. Pasi-
ilgstame vieni kit . Ilgesys padeda 
iš naujo pažvelgti ir  savo herojus. 
Tuomet miuzikle visiškai nesud -
tinga iš naujo atiduoti vis  save, iš-
gyventi jausmus iš naujo.

O ar yra nutik  koki  juokin-
g , netik t  situacij ?

O, vairiausi ! Yra ding  ir lagami-
nai, ir garderobas. Kart , d l kurioz
virtin s, teko atlikti savo vaidmen  su 

išvirkš ia suknia... Džiaugiuosi, kad 
turiu ger  humoro jausm , antraip dar 
viena situacija gal t  pasirodyti visai 
nejuokinga. Syk  vos nenuvirtau nuo 
labai aukštai iškeltos konstrukcijos. 
Dar  keletas centimetr  ir b iau nu-
garm jusi...Laim , po ranka pasitaik
užuolaida, už kurios iupau ir išsigel-
b jau. Pavojingas gali b ti ir solisto 
gyvenimas...

Ona, kaip gerb jai? Ar buvo 
koki  kurioz  su gerb jais?

Gerb j  pasitaiko ir daugiau, ir 
mažiau aktyvi , bet j  d mesys visuo-
met pamalonina šird . Esu laiminga, 
kad jiems patinka tai, k  darau.  dedu 
daug širdies. Galiu pasakyti, kad kol 
kas gerb j  sostine išlieka Vilnius.

Tiesa, yra vienas su gerb jais su-
sij s domesnis sutapimas. Aš visuo-
met gaunu mistin  roži  skai i  – po 
penkias. Kiekvien  kart . Tikiu, kad 
šis skai ius man neša s km .

Pakalb kime apie linksmes-
nius dalykus. Esi ši  met  LRT 
„Triumfo arkos“ favorit . Pirm
viet  tau vienbalsiai skiria ne tik 
komisija, bet ir ži rovai. Ar tikie-
si nugal ti?

M gavimasis tuo, k  darai, neiš-
vengiamai anks iau ar v liau atneša 
s km . Viliuosi laim ti, bet labiau ža-
viuosi pa iu procesu. Dainuoju ir vai-
dinu ne tam, kad vadint  žvaigžde. 
Visk  noriu daryti subtiliai, ta iau pro-
fesionaliai. 

Po ilgesnės pertraukos pas žiūrovus grįžta unikalus liepsnojančios 
meilės ir gražiausių lietuviškų arijų miuziklas „Ugnies Medžioklė 
su varovais“. Tai ypač reta proga pamatyti tikrą lietuvišką miuzi-
klą. Neeilinis kūrinys iki žiemos bus rodomas tik vienintelį kartą 
– lapkričio 19 d., 19 val.

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

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

15Lt

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

su nuolaida (taikoma 2 bilietams) kaina

13Lt

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

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

17Lt

Lapkri io pradžioje Lietuvos kino 
teatrus pasieks romantiškiausias ru-
dens filmas “Keliautojo laiku žmona”. 
Juosta nufilmuota pagal pasaulin  ži-
nomos amerikie i  rašytojos Odri Nif-
neger (Audrey Niffenegger) bestse-
ler  apie meil , kuri nepavaldi laikui.

Šios autor s gerb jai Lietuvoje su-
lauks dvigubos dovanos - neseniai lei-
dykla “Obuolys” pristat  lietuvi  kalba 
išverst  tarptautin  šios autor s best-
seler  kišeniniu formatu. “Keliautojo 
laiku žmona” - nepaprastai originalus 
debiutinis O.Nifneger romanas, kuris 
sulauk  milžiniškos s km s ir tapo 
bestseleriu daugelyje pasaulio šali .

Režisieriaus Roberto Šventk s
(Robert Schwentke) romantin je 
dramoje pagrindinius vaidmenis at-
lieka žavioji Rei el Makadams (Ra-
chel McAdams) ir Erikas Bana (Eric 
Bana). Tiesa, filmo scenarijus prieš 
4 metus buvo ruošiamas Bredui Pitui 
(Brad Pitt) ir Dženifer Aniston (Jen-
nifer Aniston), kai jie dar buvo pora. 
Briusas Džoelis Rabinas (Bruce Joel 
Rubin) filmo “Keliautojo laiku žmona” 
scenarij  raš  konkre iai šiems akto-
riams. B t  idealiai tik  romantinei 

dramai. Porai išsiskyrus vaidmenys 
buvo patik ti kitiems. Beje, B.Pitas iš 
projekto nepasitrauk  - jam buvo pa-
tik tos prodiuserio pareigos.

“Keliautojo laiku žmona” - istorija 
apie moter , kurios vyras nuolat per-
sikelia iš vieno laikotarpio  kit , ir apie 
vyr , kurio keli “aš” kartais susitinka 

tame pa iame pasaulyje. Henris ken-
ia nuo genetinio sutrikimo, d l kurio 

mistiškai keliauja per skirtingus gy-
venimo laikotarpius, kartkart mis sa-
vo asmenyb  kei ia vyresniuoju “aš”, 
bendrauja su b sim ja žmona vaikys-
t je, išsigelbsti nuo mirties...

“Gars  pasaulio raš ” inf.

O.Nifneger kūrybos gerbėjams - dviguba dovana

Filme pasakojama nepaprasta 
moters (akt. Reičel Makadams), 
kurios vyras (akt. Erikas Bana) 
nuolat persikelia iš vieno 
laikotarpio į kitą, istorija

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.



Kas?
“Udorse”, interneto vers-

las.

Kas vyksta? 
Šiais laikais neb tina b ti 

Deividu Bekhemu (David Back-
ham) ar Marija Šarapova, kad su 
tavimi reklamos kontrakt  suda-
ryt  tokie prek s ženklai kaip 
“Nike”. B tent taip nusprend
trys vyrukai ir k r  inovatyvi
kompanij , kurios verslo id ja - 
kiekvienas gali reklamuoti savo 
m gstamus prek s ženklus ir iš 
to užsidirbti. O tai daryti labai pa-
prasta “Facebook” tinkle, kur vi-
si ir taip žymi nuotraukas ir esan-
iuosius jose.

Kaip tai veikia?
 Jei  tavo kadr  pateko prek s

ženklas ir tas prek s ženklas yra 
“Udorse” partneris, pažym k pre-
k s ženkl  ir gauk už tai komisi-
nius.

Kod l veikia? 
Marškin liai su logotipu, alaus 

skardin , kavin s interjeras - ty-
ia ar nety ia šie dalykai patenka 
 dažn  kadr . Kod l prek s žen-

klams tuo nepasinaudojus? O j
gerb jams neužsidirbus? Juk jau 
kelerius metus, remiantis tiek 
“Nielsen”, tiek “eMarketer” tyri-
mais, paž stam  žmoni  rekomen-

dacija yra pati efektyviausia rekla-
mos forma.

Rezultatai?
Svetain  veikia vos por  m -

nesi , ta iau jau turi 10 000 užsi-
registravusi  vartotoj  ir sutartis 
su tokiais prek s ženklais kaip 
“Armani Exchange” ir “American 
Apparel”.

Kas?
Gaivi j  g rim  prek s žen-

klas “Vitaminwater”.

K  daro? 
 “Facebook” vartotoj  rankas 

atiduoda nauj  savo g rimo skon !
Pirmiausia per “Facebook” tinkl
jie renka duomenis, kokio skonio 
naujo g rimo vartotojai labiausiai 
nor t . V liau prek s ženklo drau-
gai gal s si lyti, koki  vitamin  ir 
mineral  reikia naujajam g rimui.
O galiausiai, tre iuoju etapu, visi 
bus pakviesti dalyvauti konkurse 
ir sukurti naujo g rimo reklam :
buteliuko dizain , pavadinim  ir re-
klamin  š k . Laim tojus pad s iš-
rinkti reperis “50 Cent” ir JAV kan-
tri daininink  Keri Andervud (Car-
rie Underwood), o produktas len-
tynas pasieks jau kov .

Rezultatai?
“Vitaminwater” turi 450 t ks-

tan i  gerb j  “Facebook” tinkle, 
o ši programa pritrauk  121 t kst.
aktyvi  vartotoj  per m nes .

Kod l veikia? 
Šitas vartotoj traukimo b -

das veikia tiems, kurie jau turi 
savo bendruomen . Jei pirk jai, 
šiaip ar taip, s di “Facebook” tin-
kle ir kalba apie m gstamus g -
rimus, gal per piet  pertrauk
gal t  pad ti ir padidinti parda-

vim ? Pirmiausia “Vitaminwa-
ter” tiesiai iš tikslin s grup s
sužino, apie kok  nauj  g rim  jie 
svajoja. O nemaža dalis iš šimt
t kstan i , prisid jusi  prie pre-
k s ženklo k rimo, nekantraus 
išbandyti nauj j  skon  ir parduo-
tuv se. 

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

Pagauti nusikalt l , rasti savo pirmos klas s aukl toj , id j  savaitgaliui 
ar gyvenimo meil  - visa tai šiandien keliais paspaudimais vyksta sociali-
niuose tinkluose. Trys nauji b dai, kaip užsienio prek s ženklai vykdo ko-
munikacij  populiariausiame pasaulio socialiniame tinkle “Facebook”.

El. reklama: 3 karšti interneto projektai “Facebook” tinkle
Rubrik
pristato “Gaumina”

Vartotoj  bendruomen  galima panaudoti ne tik “Facebook” socialiniame tinkle, ji gali lankytis j s  puslapyje, b ti pasiekiama naujienlaiškiais ar, 
pavyzdžiui, SMS žinut mis. Kai turite b r  žmoni , kuriems r pi j s  produktai, visada galima kreiptis asmeniškai tiksliai  savo auditorij .

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad

Kas?
Dietin  kola “Coca-Cola Zero”.

K  daro? 
Ar kada šov  mintis, kad kitoje 

pasaulio pus je gyvena žmogus, kuris 
atrodo lygiai taip pat kaip tu? “Coca-
Cola Zero” žada tai išsiaiškinti. Ir ka-
dangi pus  pasaulio s di “Facebook” 
tinkle, tai padaryti ketina b tent ia.
“Facebook.com” socialiniame tinkle 
jie paleido program l , kuri perži ri
visas tavo nuotraukas, išanalizuoja 
tavo veid , tada kr v  kit  žmoni
nuotrauk  ir randa tavo antrinink .
Jei nuotrauk  neturi arba jose prastai 
atrodai, nieko baisaus - programa tau 
pad s nusifotografuoti paprasta vaiz-
do kamera, kuri  šiais laikais grei-
iausiai turi tavo arba kurio nors iš 

draug  kompiuteris.

Kod l veikia?
 “Coca-Cola Zero” pagrindinis re-

klamuojamas pranašumas - šis g rimas 
yra tikra “Coca-Cola” kopija, tik be ka-
lorij . Tod l šia kampanija jie taikliai 
komunikuoja prek s ženklo žinut .

 Rezultatai? 
Per dvi savaites “Facebook” apli-

kacija sulauk  per 30 000 vartotoj .
Ta iau tai labai mažai! Kad prad t  an-
trinink  paiešk , programai reikia dau-
giau nuotrauk . Duomen  baz  jau už-
pildyta maždaug 26 proc. - kai pasieks 
100 proc., tuomet ims ieškoti antrinin-
k . Nenustebkite, jei gausite kvietim
prisijungti iš savo draug , ši maža gu-
dryb  sukelia sniego lavinos efekt  ir 
magiškai didina persiuntim  skai i .
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Susirask antrininką
www.cocacolazero.com

Augio Narmonto (Versus) nuotr.

Tavo svajonių skonis
www.tinyurl.com/flavorcreator

Tau kontraktą siūlo...
www.udorse.com

Indrė BURLINSKAITĖ

Ne prasta, ta iau merginos, lai-
m jusios pietus su žinomais žmon -
mis,  “Olialia” picerij  prad jo rink-

tis daug anks iau, nei buvo numaty-
ta. Prie vaiši  stalo pris dusios ža-
vios gerb jos, gurkšnodamos “Olia-
lia” kol , šneku iavosi apie geros 
nuotaikos nestokojan ius atlik jus

Luk  ir Donat , kurie kaip tik ženg
pro picerijos slenkst . Grup je dai-
nuojantis Donatas atvyko su savo 
žmona, tod l pamat s b r  gražuoli ,
laukian i  jo, kiek sunerimo...

Lukas at jo v liau, ta iau  mer-
gin  širdis liejo geros nuotaikos doz .
Valandai pra jus susitikime dalyvau-
jantys jaunuoliai taip siaudrino, kad 
ne tik picerija, bet ir visas “Akropolis” 

skamb jo juoku, o praeiviai žvalg si 
bandydami nusp ti, kas vyksta dau-
gyb s žvaigždži  pam gtoje “Olialia” 
picerijoje. Nors l kšt s jau buvo be-
veik tuš ios, niekas neskub jo išeiti, 
visiems buvo smagu kalb tis, o “Kas-
tanedos” vaikinai džiugino merginas 
negail dami joms kompliment . “Šau-
nios panel s, dabar  susitikin sime 
kasmet”, - juok si Donatas ir Lukas.

“Vakaro žini ” ka lendo-
riaus gražuol s aišk ja

Naujasis 2010 m. “Vakaro ži-
ni ” kalendorius jau spausdinamas 
ir po truput  atskleidžiama, kas tos 
laimingosios, kurioms teko išpil-
dyti svajon  ir papuošti “Vakaro 
žini ” kalendoriaus puslapius. No-
rin i j  tai padaryti kasmet labai 
daug - arši konkurencija verda ne 
tik tarp “Olialia” mergai i , bet ir 
tarp Lietuvos žvaigždži , kuri
prodiuseriai kasmet siekia jas 
“ taisyti”  seksualiausi  ir popu-
liariausi  Lietuvoje kalendori .
Garsi j  scenos žvaigždži  Nata-
lijos Zvonk s, Sonios, Godos Sa-
butyt s bei kit  p domis šiais me-
tais pasek  net kelios žinomos mo-
terys. Apie tituluotos gražuol s
Daivos Anužyt s fotosesij  jau 
skait te pra jusiame “Laisvalai-
kio” numeryje. Paaišk jo ir dar dvi 
gražuol s - tai Klaip dos muziki-
nio teatro balerina Kristina Tara-
sevi i t  (nuotraukoje) ir gerai ži-
noma aktyvist  Gintar  Gurevi i -
t . Daugiau apie j  fotosesijas su-
žinoti ir netgi iš vysti nuotraukas 
galite apsilank www.olialia.lt

O.Pikul pavyko nusl pti
savo vestuves

Žiniasklaidos taikinyje šiuo 
metu atsid rusi daininink  Oksana 
Pikul, atrodo, jau nebeturi joki  pa-
slap i . Jos romano su garsiu krep-
šininku Simu Jasai iu detales suži-
noti pavyko TV reporteriams, apie 
plastin  kr tin s operacij  mergina 
sutiko papasakoti pati. Ta iau štai 
visai neseniai www.olialia.lt pavyko 
sužinoti vien  dar niekam negir-
d t  Oksanos gyvenimo fakt  - pa-
sirodo, ši gražuol  neseniai ištek -
jo. Nedideliame artimiausi  žmo-
ni  b ryje vykusi  vestuvi  mer-
gina nepanoro viešinti. Ta iau tik 
www. olialia.lt lankytojai turi iš-
skirtin  galimyb  sužinoti ne tik 
su kuo Oksana sumain  žiedus, 
bet ir išvysti išskirtin  vaizdo re-
portaž  iš jos vestuvi .

MĖNESIO VEIDAS TRUMPAI

Puslap  pareng
Aušra PRASAUSKAIT

“OLIALIA” MODELIS

“Olialia” picerijoje - audringi pietūs su “Kastaneda”
Sekmadienį “Olialia” picerija šurmuliavo - į ją rinkosi žavios
 www.olialia.lt lankytojos, laimėjusios galimybę papietauti 
su linksmaisiais grupės “Kastaneda” vaikinais.

gis 170
Kr tin  84
Liemuo 64
Klubai 91
Batai 40
Plaukai rudi
Akys m lynos

“Olialia Models” pristato - Julija Vėžauskaitė

Modesto Ežerskio nuotr.

Raimundo Adžgausko nuotr.
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 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 .
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Katharine Guerrier
SKIAUTINIË 

ENCIKLOPEDIJA
“Alma littera”

Tai išsamus pradžiamokslis ir 
kvepiantys meninink  darbai. Iš 

knygos sužinosite, kaip kuriami 
skiautiniai. Išsamios iliustracijos pa-
aiškins, kaip žingsnis po žingsnio 
išmokti šio domaus meno. K ry-
binga skiautin  k r ja knygoje ras 
daug patarim , kaip kirpti ir pjaus-
tyti detales - taip grei iau gamin
pabaigsite. Praktiniame vadove pa-
teikti svarbiausi dalykai - nuo pa-
prast  patarim  iki pažangi  tech-
nologij . Knyga ypa  pravers pra-
dedantiesiems ir bus naudinga jau 
patyrusiems skiautini  k r jams.

  KNYGOS

Isabel Allende
PAULA

“Alma littera”
“Klausykis, Paula, aš tau pa-

pasakosiu istorij , kad pabudusi 
neklaidžiotum pasimetusi”. Taip 
prasideda Isabel s Aljend s kny-
ga, prad ta tada, kai jos 28 m. du-
kr  Paul  ištiko koma. Palinkusi 
prie dukters lovos, autor  nenu-
leidžia aki  nuo ekrano, kuriame 
kreiv s br žia širdies tvinksnius. 
Išsklaidyti bežad  tyl  rašytoja 
bando stebuklingais metodais, ku-
riais senel  sugeb davo pajudinti 
cukrin  ar nusp ti ateit . Taip pus-
lapis po puslapio  dienos švies
pasipila visa kr va giminai i , bi-
iuli  ir nepakartojam  j  gyveni-

m  istorij .

Danielle Steel
ÍIRDIES PLAKIMAS

“Alma littera”
Populiari JAV rašytoja romane 

nusileidžia  dviej  žmoni  jausm
gelmes ir pasakoja istorij  apie tai, 
kaip draugyst  gil dama pavirsta 
meile, kaip du žmon s gyvenimo 
kli tis veikia pasitelk  humor ,
žmogiškum , dr s . Pagrindiniai 
knygos personažai - populiarus te-
levizijos serialo autorius Bilis Tig-
penas, taip užsi m s darbu, kad vie-
n  dien  po 9 met  santuokos lieka 
vienas. Tuo tarpu nuo savo vyro ne-
tik tai pastojusi Adriana Taundsend 
gauna rinktis tarp mylimojo ir k di-
kio - toks jos sutuoktinio ultimatu-
mas. Bilis ir Adriana atsitiktinai su-
sitinka prekybos centre...

Richard Bach
TILTAS PER AMŽINYB‰

“Alma littera”
Tai jaudinantis rašytojo lak no

sukurtas pasakojimas apie Tobulos 
Moters - sielos draug s, ieškojimus, 
apie skrydži  džiaugsm , meil s at-
radim  ir kasdienyb s li des . Au-
torius sako: “Mes esame [...] patra-
k liškai ieškantys malonum , sma-
giai tyrin jantys paslaptis, pasiren-
kantys nelaimes, triumf , išm gini-
mus, ne tik tinus sutapimus, vis iš 
naujo išbandantys save ir besimo-
kantys myl ti”. Jeigu kada jaut t s
vieniši svetim j  pasaulyje, jeigu 
ilg jot s žmogaus, kurio niekuomet 
nebuvote sutik , žini  nuo savo sie-
los draugo rasite nuostabioje meil s
istorijoje.

Laura Sintija Çerniauskait∂
KVÎPAVIMAS È MARMURÅ

“Alma littera”
Laura Sintija erniauskait  - lie-

tuvi  prozinink  ir dramaturg . Pir-
moji apsakym  knyga - “Trys paros 
prie mylimosios slenks io”, v liau
iš jo apysak  ir pjesi  rinkinys 
“Liu iuožia”. Rašytojos k ryba 
yra pelniusi nemažai premij  ir pa-
tenka  pastar j  met  geriausi
knyg  dešimtukus. Romanas “Kv -
pavimas  marmur ” 2009 m. buvo 
apdovanotas Europos S jungos lite-
rat ros premija. Romano personažai 
lengvai atpaž stami, kaip ir autor
- truput  užstrig  pra jusiame šim-
tmetyje. Vieni j  žudo, kiti miršta, 
o lik  gyventi pu ia šilt  kvap
stingstan ius pirštus.

“13 rajonas - Ultimatumas” (“Banlieue 13 - Ultimatum”)
Veiksmo filmas (2009), rež. Patrick Alessandrin, Pranc zija

“13 rajonas - Ultimatumas” - tai visame pasaulyje nuskamb jusio veiksmo filmo 
“13 rajonas” t sinys. Paryžius, 13-asis rajonas, 2013-ieji. Per kelet  met  B13 rajon
nuo Paryžiaus centro skirianti siena tapo didesn  ir aukštesn , atkirto nuo civilizacijos 
dar daugiau priemies i . Šiame nusikalt li  rojuje dominuoja penkios 
grupuot s, kontroliuojan ios etninius rajonus. Užsiplieskus rasiniams 
konfliktams, korumpuoti policininkai m gina tikinti Pranc zijos pre-
zident , kad ta vieta turi b ti sunaikinta. Damienui ir Leito teks pada-
ryti visk , kad išgelb t  Paryži  nuo chaoso. 

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” 
kortele

18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms

“Apokalips∂s pranaßai” 
(“Horsemen”)

Mistinis trileris (2009), rež. Jonas Akerlund, JAV
Keturios aukos. Keturios skaudžios paslaptys. Ei-

danas Breslinas - r stus detektyvas, po ankstyvos žmo-
nos mirties netek s dvasinio ryšio ir su s numi. Tir-
damas serij  žiauri  nusikaltim , kurie, atrodo, paremti bibline pranašyste 
apie keturis apokalips  pranašaujan ius raitelius - karo, bado, maro ir mir-
ties, jis atranda bauginam  ryš  tarp sav s ir tariam j . “Apokalips s pra-
naš ” prodiuseris - Maiklas B jus (Michael Bay).

 NAUJAUSI DVD

 SAVAITĖS VAIZDELIS

simyl j li  porel  ateina pas 
terapeut :

- Daktare, mus kamuoja viena 
problema. Nor tum me j  pade-
monstruoti.

Gydytojas suglum s sutinka. 
Porel  išsirengia, mylisi. Po valan-
d l s gydytojas klausia:

- Tai kokia gi ta j s  problema?
- Išsinuomoti viešbu io kamba-

r  mums per brangu!

Kalbasi dviese:
- Ar turite vargš  giminai i ?
- Neturiu supratimo.
- O turting ?
- O šie apie mane neturi jokio 

supratimo!

Moterišk  sako draugei:
- Žmon s kalba, kad aš už sa-

vojo ištek jau iš išskai iavimo. Bet 
aš n  nenutuokiu, kiek milijon
mano vyras turi!

Viena kaimyn  kitai:
- J s  trys berni kš iai siaubia 

mano sod !
- Varge, o kurgi ketvirtasis?!

- Panele, kod l j s visa apsiren-
gusi baltai?

- Pasiduodu...

Jaunas li tukas vaikosi po ste-
p  turist .

- Liaukis, - šaukia jam pavymui 
motina. - Aš juk tau ne kart  sakiau 
- nežaisk su maistu.

Prieš mon s darbuotoj  susi-
rinkim  sekretor  išplatino pagrin-
dines temas:

1.Buhalteris Pranas Stanevi-
ius turi kritini  pastab mon s

vadovui.
2.Atsisveikinimas su P.Stanevi-

iumi.

Prieš rinkimus kalbasi dviese:
- K  manai apie kandidatus?
- Manau, kad mums labai pa-

sisek , kad iš j  išsirinksime tik 
vien .

  ANEKDOTAI

Turite “Savait s vaizdelio” rubrikos vert  kadr ? Pasidalinkite! Si s-
kite kokybiškas (nuo 1 MB) nuotraukas adresu laisvalaikis@respublika.
net, pavadinkite laišk  “Savait s vaizdelis”, rašykite savo vard  ir pavard .
Išspausdintos nuotraukos autoriui bus teiktas prizas - restorano “Katp -
d l ” 20 Lt vert s dovan ekis.

Jaunasis kininkas. Bulgarija.

EPA-ELTA nuotr.
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Prognoz∂ savaitei
2009 10 29 - 11 04

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Darbo savait∂s pabaigoje
venkite svaigal¨. Savaitgalis aktyvus
- daug nuveiksite. Pirmadien^ gali bΔ-
ti sunkiau valdyti emocijas - M∂nulio
pilnatis. Antradien^ bΔkite praktißkes-
ni. Treçiadienis tinkamas mokslams.

JAUTIS. Darbo savait∂s pabaiga
tinkama reklamai, galimi netik∂ti
pasiΔlymai, paΩintys. Savaitgal^ ak-
tyvumå ribokite, venkite konflikt¨.
Pirmadienis stresinis - M∂nulio pil-
natis jΔs¨ Ωenkle. Antradienis tinka-
mas aktyviai veiklai. Treçiadien^ ne-
ißlaidaukite.

DVYNIAI. Darbo savait∂s pabaigoje
bΔkite diplomatißkesni tarnyboje,
venkite svaigal¨. Savaitgal^ tinka su-
sitikti su draugais, bΔti vießumoje.
Pirmadienio pilnatis gali sukelti kon-
flikt¨. Antradien^ nesivadovaukite
emocijomis. Treçiadienis - aktyvi
diena.

VÎÛYS. Darbo savait∂s pabaiga tin-
kama mokslams, keliauti, bendrauti.
Savaitgal^ bΔkite diplomatißkesni.
Darbo savait∂s pradΩia bus paΩen-
klinta pilnaties. Treçiadienis - konflik-
tißka diena.

LIÔTAS. Darbo savait∂s pabaiga ne-
palanki rizikingai veiklai, nereik∂t¨
vartoti svaigal¨. Savaitgalis tinkamas
ißvykoms, susitikti su gimin∂mis.
Pirmadienio pilnatis pareikalaus di-
plomatißkumo. Treçiadienis tinkamas
reklamai.

MERGELÎ. Darbo savait∂s pabaiga
nepalanki tvarkyti juridinius reikalus,
aißkintis santykius su partneriu, ne-
reik∂t¨ vartoti svaigal¨. Savaitgalis
nepalankus rizikingiems veiksmams,
ekstremaliam sportui. Darbo savait∂s
pradΩia tinkama mokslams, keliauti,
bendrauti. Treçiadien^ bΔkite diplo-
matißkesni.

SVARSTYKLÎS. Darbo savait∂s pa-
baigoje tausokite sveikatå, venkite
svaigal¨. Savaitgal^ venkite aßtres-
ni¨ replik¨, bΔkite d∂mesingesni
partnerio poreikiams. Pirmadienio
pilnatis nepalanki rizikingiems
veiksmams. Treçiadienis tinkamas
mokslams, keliauti, bendrauti.

SKORPIONAS. Darbo savait∂s pabai-
ga tinkama meilei, kΔrybai, netik∂-
toms paΩintims. Savaitgal^ patausoki-
te sveikatå. Pirmadienio pilnatis gali
paaßtrinti neharmoningus santykius
su partneriu. Treçiadien^ nerizikuokite
pinigais.

ÍAULYS. Darbo savait∂s pabaigoje
daugiau d∂mesio skirkite ßeimai,
venkite svaigal¨. Savaitgalis palan-
kus meilei, aktyvioms pramogoms
su vaikais. Pirmadienio pilnatis 
gali neigiamai paveikti sveikatå -
nesinervinkite, nepervarkite. Tre-

çiadien^ nepalanku tvarkyti juridi-
nius reikalus.

OÛIARAGIS. Darbo savait∂s pabaiga
tinkama mokslams, keliauti, bendrau-
ti. Savaitgal^ daugiau d∂mesio skirki-
te ßeimai. Pirmadienio pilnatis gali
apsukti galvå. Treçiadien^ patausokite
sveikatå.

VANDENIS. Darbo savait∂s pabai-
goje bΔkite praktißkesni, venkite
svaigal¨. Savaitgalis tinka ißvykoms,
susitikti su draugais. Pirmadienio 
pilnatis gali paaßtrinti santykius 
su partneriu, ßeima. Treçiadienis 
palankus mokslams.

ÛUVYS. Darbo savait∂s pabaigoje
bΔkite aktyvesni. Savaitgal^ neißsi-
ßokite, tußçiai neißlaidaukite. 
Pirmadienio pilnatis gali paskatinti
emocijas bendraujant. Treçiadien^
daugiau d∂mesio skirkite ßeimai.

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

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki lapkriçio 3 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390. 
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂tojas - Pijus Malaßkeviçius 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: Volung∂. Ibis. Gretimas. Plis. Li. Lys. Oil. Mis. SNO. Elas. Libela. Visos. 

Pet. Tornadas. Oksana. Rasa. Kar. Pinasa. Upe. Ant. ÈsiΔtis.
Horizontaliai: Lektoriumas. Svirpliai. Obelys. Prospektas. Litis. Evenkai. Usis. Elitas. 

Oslas. Daka. Ignalina. Omanas. Silosas. Sarajevas.
PaΩym∂tuose langeliuose: JAUNATIS.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Maiklas DΩeksonas. Pabaiga” (muziki-
nis-dokumentinis f., JAV) - 29 d. 10.30,
13.15, 15.45, 16.30, 21. 30-5 d. 10.40,
13.10, 16, 18.30, 21.
“PjΔklas VI” (siaubo trileris, JAV) - 
30-5 d. 11.40, 14, 16.30, 19, 21.30.
“Keliautojo laiku Ωmona” (romantin∂ dra-
ma, JAV) - 5 d. 20.50.
“Jaunatis” (fantastinis siaubo f., JAV) -
29 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30.
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV) - 29 d. 10.20, 12.30, 14.45, 17,
19.15, 21.30. 30-1 d. 10.30, 12.30, 14.45.
30-5 d. 17, 19.10, 21.10.
“Artimos ßviesos” (drama, Lietuva, Vokie-
tija) - 29 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.40. 30-1 d. 11.30, 13.30. 
30-5 d. 15.30, 17.30, 19.40, 21.40.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 29 d.
11.10, 13.45, 16.15, 18.30, 20.45. 30-1 d.
12.40. 30-5 d. 15.20, 18.10, 20.30.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris,
JAV) - 29 d. 11.40, 14.30, 16.45, 19,
21.20. 30-1 d. 12. 30-5 d. 15, 18, 20.30.
“Ûaid∂jas” (fantastinis trileris, JAV) - 
29 d. 11.50, 14.15, 16.30, 18.45, 21.10.
30-1 d. 14.10. 30-5 d. 16.40, 19.30,
21.50.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 29 d. 10.10, 14, 17.45,
21.50. 30-1 d. 10.10, 14.20.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 29 d.
12.10, 16, 20. 30-1 d. 12.10. 30-5 d. 16.10.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 29 d. 15.15, 18, 20.15.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Maiklas DΩeksonas. Pabaiga” (muziki-
nis-dokumentinis f., JAV) - 29 d. 11.30,
14, 16.45, 19.15, 21.45. 30-5 d. 11.30, 14,
16.30, 19, 21.20.
“PjΔklas VI” (siaubo trileris, JAV) - 
30-5 d. 12.15, 14.45, 17.15, 19.30, 21.40.
“Jaunatis” (fantastinis siaubo f., JAV) -
29 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30.
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV, 3D) - 29 d. 11, 13.50, 17, 20.30. 30-
5 d. 11, 14, 17, 20.30.

“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV) - 29 d. 12, 14.15, 16.15, 18.30. 
30-5 d. 11.45, 14.15, 16.45, 18.45, 20.45.
“Ûaid∂jas” (fantastinis trileris, JAV) - 29 d.
12.15, 14.30, 16.45, 19.10, 21.40. 30-1 d.
14.15. 30-5 d. 16.20, 19, 20.30.
“Artimos ßviesos” (drama, Lietuva, Vokie-
tija) - 29 d. 11.30, 13.45, 16, 18.45, 21.20.
30-5 d. 12.30, 15.15, 18, 20.30.
“Kelion∂ ^ vandenyno gelmes” (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 29 d. 14,
19.30, 22. 30-5 d. 13.40, 19.15, 22.
“Íalti apkabinimai” (drama, Ispanija) -
29 d. 15, 18, 21. 30-5 d. 15.15, 18.15, 21
(5 d. 15.15 ir 18.15 val. seansai nevyks).
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris,
JAV) - 29 d. 13.30, 16, 18.30, 21.20. 
30-1 d. 14.25. 30-5 d. 19.15.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 29 d. 14.15,
16.45, 19, 21.40. 30-5 d. 16.40, 21.45.

“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 29 d. 11.15, 16.30. 
30-5 d. 11.15, 16.15.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 29 d. 16, 20.45. 30-5 d. 18, 20.15.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 30-5 d. 17.20, 20.30.
“Aukßtyn” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 30-1 d. 13.15.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 30-1 d. 15.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 29 d.
11, 13, 15, 17, 19. 30-5 d. 15.30.
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 29 d. 20.45.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 29 d. 21.
“Julie ir Julia” (drama, JAV) - 29 d.
13.15, 18.15.
”SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“El Sistema” (dokumentinis f., Vokietija) -
29 d. 15.
“KutiΔras iß agropl∂vel∂s” (dokumentinis f.,
Vokietija) - 29 d. 17.

“Japonija - meil∂s ir neapykantos istori-
ja” (dokumentinis f., Japonija, D.Britanija)
- 29 d. 18.35.
“Albertas Íveiceris” (dokumentinis f.,
JAV, PrancΔzija) - 29 d. 21.
“Draugyst∂” (dokumentinis f., Lietuva) -
30 d. 16.
“Netik∂tai, pra∂jusiå Ωiemå” (dokumenti-
nis f., Italija) - 30 d. 17.20.
“Kvailumo amΩius” (dokumentinis f.,
D.Britanija) - 30 d. 19.
“Nes mes gim∂me” (dokumentinis f.,
PrancΔzija, Brazilija) - 30 d. 20.45.
“Bjaurusis ançiukas ir aß” (animacija, Da-
nija) - 31 d. 11, 13. 1 d. 13.
“Meil∂” (drama, Vengrija) - 31 d. 15.
“Darvino koßmaras” (dokumentika, Pran-
cΔzija, Austrija, Belgija) - 31 d. 17.
“Sapnas” (romantin∂ drama, P.Kor∂ja) -
31 d. 19.10. 1 d. 19. 2 d. 17.10. 3 d.
21.30. 4 d. 19.
“Lornos tyl∂jimas” (drama, Belgija, Italija,
PrancΔzija, Vokietija) - 31 d. 21. 1 d. 17. 
2 d. 19. 4 d. 17. 5 d. 20.
“Karsteno ir Git∂s kino ißdaigos” (anima-
cija, Danija) - 1 d. 11.
“Ilgas savaitgalis tarp Budos ir Peßto”
(drama, Vengrija) - 1 d. 15.
“Liepsnojançios bΔtyb∂s” (erotinis f.,
JAV) - 1 d. 21.
“Giminaiçiai” (drama, Vengrija) - 2 d. 15.
“Dar viena meil∂s istorija” (drama, Dani-
ja) - 2 d. 21. 4 d. 20.50.
“Dileris” (drama, Vengrija) - 3 d. 17.
“Apleistieji” (drama, Vengrija) - 5 d. 17.
“Bangos ilgis” (drama, JAV) - 5 d. 19.
OZO KINO SALÎ

“Kraujas ir vynas” (kriminalin∂ drama,
D.Britanija, JAV) - 29 d. 18.
“Aß aptarnavau Anglijos karali¨” (kome-
dija, Slovakija) - 30 d. 18.
“Roko legendos: Creedence Clearwater
Revival” (muzikinis f., JAV) - 31 d. 16.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Maiklas DΩeksonas. Pabaiga” (muziki-
nis-dokumentinis f., JAV) - 29 d. 10.15, 13,
15.30, 18.15, 20.45. 30-5 d. 10.45, 13.30,
16.15, 18.45, 21.15. 30-31 d. 23.45.
“PjΔklas VI” (siaubo trileris, JAV) - 
30-1 d. 12.15, 14.30. 30-5 d. 16.45, 19,
21, 23.15.

“Keliautojo laiku Ωmona” (romantin∂ dra-
ma, JAV) - 30 d. 20.45. 31 d. 18.
“Jaunatis” (fantastinis siaubo f., JAV) -
29 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30.
“Skafandras ir drugelis” (Kitokio kino
klubas) - 3 d. 18.
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV) - 29 d. 18.30, 21. 30-1 d. 11, 13, 15.
30-5 d. 17.15, 19.30.
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV, 3D) - 29 d. 10.15, 13, 15.45. 30-5 d.
12.30, 15.30, 18.30.
“Artimos ßviesos” (drama, Lietuva, Vokieti-
ja) - 29 d. 12, 14, 16, 18.15, 20.15. 30-1 d.
12.45. 30-5 d. 14.45, 17, 19.15, 22.
“Ûaid∂jas” (fantastinis trileris, JAV) - 
29 d. 11.15, 13.30, 16.30, 19.10, 21.40.
30-5 d. 16, 18.15, 20.30. 30-31 d. 22.45.
“Kelion∂ ^ vandenyno gelmes” (dokumen-
tinis f., D.Britanija, 3D) - 29 d. 18.45, 21.20.
30-5 d. 10.15, 21.30. 30-31 d. 23.59.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 29 d. 10.30, 12.45, 14.45.
30-1 d. 12, 14.
“Íalti apkabinimai” (drama, Ispanija) -
29 d. 12.15, 15, 17.45, 20.45. 30-1 d.
13.15. 30-5 d. 18 (31 ir 3 d. seansas ne-
vyks). 31 d. 23.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 29 d.
15.30, 18, 20.30. 30-5 d. 15.45, 20.45 
(30 d. 20.45 val. seansas nevyks). 
30 d. 23.
“Aukßtyn” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 29 d. 11, 13.15.

CINAMON
“PjΔklas V” + “PjΔklas VI” (siaubo trile-
ris, JAV) - 30-5 d. 10.30.
“Keliautojo laiku Ωmona” (romantin∂ dra-
ma, JAV) - 30-1 d. 19.
“PjΔklas VI” (siaubo trileris, JAV) - 30 d.
11.45, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45. 31-5 d.
12, 14, 16, 18.10, 20.05, 22.05.
“Maiklas DΩeksonas. Pabaiga” (muziki-
nis-dokumentinis f., JAV) - iki 5 d. 11,
13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15.
“Boltas” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 29 d. 12.45. 30-3 d. 13.20.
“Madagaskaras 2” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 29 d. 11. 30-3 d. 11.30.

Kadras iß filmo 
“Keliautojo laiku Ωmona”
“Gars¨ pasaulio ^raß¨” nuotr.
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“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
dubliuota lietuvißkai, JAV) - 29 d. 10.45,
12.40, 14.40, 16.45, 18.45, 20.45. 30-5 d.
10.45, 12.35, 14.25, 16.15, 18.20, 20.30.
“Ûaid∂jas” (fantastinis trileris, JAV) - 
29 d. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15. 30-5 d.
17.15, 19.30, 21.30.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 29 d.
14.45, 17, 19.15, 21.30. 30-1 d. 13, 21.15.
2-5 d. 13, 19, 21.15.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris,
JAV) - 29 d. 20, 22. 30-5 d. 11, 15.
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 29 d. 18. 30-5 d. 17.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 29 d. 12.15, 14.15. 30-3 d.
15.15. 4-5 d. 11.30, 13.20, 15.15.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 29 d.
13.45.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 29 d. 16.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 29 d. 11.30.

KLAIPÎDA

CINAMON
“PjΔklas V” + “PjΔklas VI” (siaubo trile-
ris, JAV) - 30 d. 21.45.
“Keliautojo laiku Ωmona” (romantin∂ dra-
ma, JAV) - 30-1 d. 19.
“PjΔklas VI” (siaubo trileris, JAV) - 30 d.
12, 14, 16, 17.45, 19.45. 31-5 d. 12, 14,
16, 18.10, 20.05, 22.05.
“Maiklas DΩeksonas. Pabaiga” (muziki-
nis-dokumentinis f., JAV) - iki 5 d. 11,
13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15.
“Boltas” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 29 d. 12.45. 30-3 d. 13.45.
“Kung fu panda” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 29 d. 11. 30-3 d. 11.45.
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
dubliuota lietuvißkai, JAV) - 29 d. 10.45,
12.40, 14.40, 16.45, 18.45, 20.45. 30-5 d.
10.45, 12.35, 14.25, 16.15, 18.30, 20.45.
“Ûaid∂jas” (fantastinis trileris, JAV) - 29 d.
16, 18, 20, 22. 30-5 d. 18, 20.15, 22.15.
“Artimos ßviesos” (drama, Lietuva, Vokie-
tija) - 29 d. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30. 30-5 d. 12.15, 19.30, 21.45.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 29 d. 15,
17.15, 19.45, 22. 30-1 d. 16.45, 21.15. 
2-5 d. 16.45, 19, 21.15.
“Íalti apkabinimai” (drama, Ispanija) -
29 d. 16.15. 30-5 d. 14.30, 17.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris, JAV) -
29 d. 12.15, 19, 21.15. 30-5 d. 12.45, 14.45.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 29 d. 12, 14. 30-3 d. 15.45.
4-5 d. 11.45, 13.45, 15.45.
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 29 d. 14.15.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 29 d.
11.15.

ÍIAULIAI

FORUM CINEMAS
“PjΔklas VI” (siaubo trileris, JAV) - 30-5 d.
10.45, 13, 15.05, 17.10, 19.30, 21.40.

“Jaunatis” (fantastinis siaubo f., JAV) - 
29 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30.
“Ûaid∂jas” (fantastinis trileris, JAV) - 29
d. 11.50, 14.30, 16.45, 19, 21.15. 31-1 d.
12, 14.30. 30-5 d. 16.45, 18.50, 21.
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV, 3D) - iki 5 d. 10.30, 15.40, 18.40.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 29 d. 10.45, 13, 15. 31-1 d.
11.15, 13.40. 30-5 d. 18.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris, JAV) -
29 d. 17, 19.30, 21.50. 30-5 d. 18.15, 20.45.
“Kelion∂ ^ vandenyno gelmes” (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 29 d. 12.45,
21.30. 30-5 d. 12.40, 21.20.
“Julie ir Julia” (drama, JAV) - 29 d. 18,
20.30. 31-1 d. 12.30. 30-5 d. 17.50.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 29 d.
12.30, 15.20, 18.20, 20.50. 30-5 d. 15.20,
20.30.
“Aukßtyn” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 29 d. 10.15. 31-1 d. 10.15.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 29 d.
11.15, 13.30, 16.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal∂

“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV, 3D) - 29 d. 11, 12.45, 14.30, 16.15,
19.45.
“Kelion∂ ^ vandenyno gelmes” (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 29 d. 18.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo trile-
ris, JAV, 3D) - 29 d. 21.30.

I sal∂
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 29 d. 11.10, 15.40, 18.10.
“Pandorum” (fantastinis siaubo trileris,
JAV, Vokietija) - 29 d. 13.30, 21.30.

LAIKAS
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 29 d. 13, 20.20.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 29 d. 15, 17.40.

PANEVÎÛYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
“PjΔklas VI” (siaubo trileris, JAV) - 31-1 d.
11.30, 14. 30-5 d. 16.20, 19, 21.15.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 31-1 d.
12.30. 30-5 d. 16.40.
“Jaunatis” (fantastinis siaubo f., JAV) - 
29 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30.
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV) - 29 d. 11.30, 13.40, 16, 18.15,
20.30. 31-1 d. 10.30, 13. 30-5 d. 15,
17.15, 19.30, 21.30.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 29 d. 17,
19.15, 21.30. 31-1 d. 14.20. 30-5 d. 18.30.
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 29 d. 18.45, 21. 30-5 d. 20.45.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 29 d.
15.40.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 29 d. 10.20, 13, 15.
“Aukßtyn” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 29 d. 10.50, 13.20.      

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
29 d. 18.30 - DΩ.Puçinio “Madam Bater-
flai”. 3 v. opera ital¨ k. Dir. M.Staßkus.
30 d. 18.30 val. - A.Adamo “Ûizel”. 2 v.
baletas. Dir. V.VirΩonis.
31 d. 18.30 val. - DΩ.Puçinio “Madam Ba-
terflai”. 3 v. opera ital¨ k. Dir. M.Staßkus.
3 d. 18.30 val. - M.Teodorakio “Graikas
Zorba”. 2 v. baletas. Dir. M.Staßkus.
4 d. 18.30 val. - H.Lovenskjoldo “Silfid∂”.
2 v. baletas. Dir. A.Íulçys.
5 d. 19 val. - B.Kutaviçiaus “Ûanos d’Ark
aistra”. Ív.Kristoforo kamerinis orkestras.
Dir. D.Katkus.

Nacionalinis dramos teatras
DidΩioji sal∂

30, 31 d. 18 val. - D.Vasermano, J.Dario-
no, M.Leigho “Ûmogus iß La Manços”.
ReΩ. A.Veçerskis.
3 d. 16 val. Sal∂je “Po palme” - Atidary-
mas. Susitikimas su nacionalin∂s drama-
turgijos konkurso “Versm∂’09” dramatur-
gais ir reΩisieriais.

MaΩoji sal∂
29 d. 18 val. - “Íilkas” (pagal A.Bariko ro-
manå). ReΩ. B.Mar.
31 d. 16 val. - I.Vilkvisto “Helverio nak-
tis”. ReΩ. J.Vaitkus.
3 d. 17.30 val. - Nacionalin∂s dramaturgi-
jos festivalis “Versm∂’09”. J.Kelero “Taksi
numeris penki”. ReΩ. Y.Ross.
3 d. 20 val. - Nacionalin∂s dramaturgijos
festivalis “Versm∂’09”. L.Juknyt∂s “Sudie,
idiotai, arba Ne rugiuose, bet prie bedug-
n∂s”. ReΩ. A.VidΩiΔnas (Íiauli¨ dramos 
teatras).
4 d. 17.30 val. - Nacionalin∂s dramaturgi-
jos festivalis “Versm∂’09”. B.Mar “Un∂”.
ReΩ. Birut∂ Mar.
4 d. 20 val. - Nacionalin∂s dramaturgijos
festivalis “Versm∂’09”. S.Buklyt∂s “Moti-
n¨ darbas”. ReΩ. A.PociΔnas (J.Miltinio
dramos teatras).

Vilniaus maΩasis teatras
29 d. 18.30 val. - A.Ûebrausko improviza-
cijos mokykla pristato improvizacij¨ ßou
“Kitas kampas”.
3 d. 18.30 val. - P.Merim∂ “Atsitiktinu-
mas”. ReΩ. G.Tuminait∂.
4 d. 18.30 val. - A.Slapovskio “Batraißtis”.
ReΩ. K.Glußajevas.

Valstybinis jaunimo teatras
DidΩioji sal∂

30 d. 18 val. - E.Skarpeto “Vargßai. Aris-
tokratai”. ReΩ. P.E.Landis.
3, 4 d. 18 val. - P.VaiçiΔno “Patriotai”.
ReΩ. J.Vaitkus.

Sal∂ 99
29 d. 18 val. - H.Ibseno “Ím∂klos”. 
ReΩ. A.Jankeviçius.

Rus¨ dramos teatras
29 d. 19 val. - “Audra vandens stiklin∂je”.
ReΩ. E.Muraßovas.
30 d. 19 val. - Premjera! G.Gorino “Juok-
darys Balakirevas”. ReΩ. A.Lat∂nas.
31 d. 18 val. - “Didysis zebras”. 
ReΩ. A.Girba (Maskva).

Keistuoli¨ teatras
29 d. 19 val. - M.Schisgalo “Maßininkai”.
ReΩ. A.Giniotis.
30 d. 19 val. - K.Gozio komedija “Karalius
Elnias”. ReΩ. A.Giniotis.
31 d. 12 val. - Premjera! Muzikinis spek-
taklis vaikams “Gelton¨ Plyt¨ kelias” (pa-
sakos “Ozo ßalies burtininkas” motyvais).
ReΩ. A.Giniotis.

”Domino” teatras
29, 30 d. 19 val. - Premjera! “Radijo ere-
liai”. ReΩ. O.Íapoßnikovas.
4 d. 19 val. - Premjera! “Radijo ereliai”.
ReΩ. O.Íapoßnikovas.

Men¨ spaustuv∂
29 d. 17 val. - Festivalis “Dekalogas-Dia-
logas”. “Dekalogas”. ReΩ. G.Varnas. Teat-
ras “Utopia”.
30 d. 17 val. - Festivalis “Dekalogas-Dia-
logas”. “Vakaras su knyga”. Spektaklis
pagal M.Bulgakovo “Meistras ir Margari-
ta”. ReΩ. V.Bareikis.
30 d. 20 val. 31 d. 14 val. Juodojoje sal∂je
- Festivalis “Dekalogas-Dialogas”. “Deka-
logas”. ReΩ. P.Delaigue, J.Bert, O.Maurin.
Liono nacionalin∂ teatro meno ir techni-
kos mokykla
31 d. 21 val. Juodojoje sal∂je - Festivalis
“Dekalogas-Dialogas”. “No koncert”. Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijos ma-
gistrant¨ teatralizuotas koncertas.
3 d. 19 val. Juodojoje sal∂je - Spektaklis
pagal aktor∂s Marijos Korenkait∂s pjes´
“Pab∂gimas ^ Akropol^”.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
29 d. 19 val. MaΩojoje scenoje - E.E.Ímito
“SmulkΔs vedybiniai nusikaltimai”. ReΩ.
R.Banionis.
29 d. 18 val. Tavernos sal∂je - I.Vyrypaje-
vo “Sapnai”. ReΩ. K.Glußajevas.
30 d. 19 val. MaΩojoje scenoje - D.Daniso
“Paskutin∂ Diuran¨ daina”. ReΩ. A.Janke-
viçius.
31 d. 15 val. Tavernos sal∂je - I.Hagerup
“Stiklin∂ arbatos su citrina”. ReΩ. D.Juro-
nyt∂.

Kauno muzikinis teatras
29 d. 18 val. - F.Leharo “Linksmoji naßl∂”.
3 v. operet∂. Dir. J.Geniußas.
30 d. 18 val. - U.DΩordano “Andr∂ Íenj∂”.
2 v. opera. Dir. J.Geniußas.
31 d. 18 val. - D.VerdΩio “Traviata”. 2 d.
opera. Dir. J.Geniußas.
4 d. 18 val. - DΩ.Kandero, F.Ebo, D.Maste-
rofo “Kabaretas”. 3 d. miuziklas. Pastaty-
mo muz. vadovas P.Geniußas, orkestro
vadovas J.Geniußas.

KaunCo kamerinis teatras
29 d. 18 val. - L.Andrejevo “Judas Iskari-
jotas”. ReΩ. S.Rubinovas.

Kauno maΩasis teatras
29 d. 19 val. - “Katyt∂ “P”. Pagal E.Ensler
pjes´ “Vaginos monologai”. ReΩ. V.Balsys.

Kauno l∂li¨ teatras
31 d. 13 val. MaΩojoje scenoje - Premjera!
“Daktaras Kripßtukas pragare”. ReΩ. ir
dail. J.JanußkeviçiΔt∂.

ÍIAULIAI
Íiauli¨ dramos teatras

29 d. 18 val. - R.KΔn∂jaus “Vießbuçio
kambarys Nr.13”. ReΩ. A.Vizgirda (Klaip∂-
dos dramos teatras).
30 d. 12 val. - “DiViDukas”.  ReΩ. I.Stun-
dΩyt∂ (Teatro laboratorija “Atviras ratas”).
30 d. 18 val. - M.Korenkait∂s “Pab∂gimas
^ Akropol^”. ReΩ. A.Giniotis (Teatro labora-
torija “Atviras ratas”).

PANEVÎÛYS
J.Miltinio dramos teatras

31 d. 18 val. - L.Tolstojaus “Kreicerio so-
nata”. ReΩ. A.Varnas.

Koncertai
VILNIUS

Lietuvos nacionalin∂ filharmonija
4 d. 19 val. DidΩiojoje sal∂je - “Viva Musi-
ca Via Baltica”. Nacionalin∂s programos
“Vilnius - Europos kultΔros sostin∂ 2009”
dalis. Lenkijos jaunimo orkestras “Sinfo-
nia Iuventus”. Solistai: Agata Tomczyk,
Mateusz Malina (obojai), V.Giedraitis
(klarnetas). Dir. R.Íervenikas.

Taikomosios dail∂s muziejus
29 d. 19 val. - Tarptautinio ßiuolaikin∂s
muzikos festivalio “Gaida” koncertas. Kas-
kad¨ trio, Valstybinis Vilniaus kvartetas.
Dalyvauja Vilniaus miesto savivaldyb∂s
choras “Jauna muzika”. Dir. V.Augustinas.

Ív.Ignoto baΩnyçia
29 d. 19 val. - Sakralin∂s muzikos festiva-
lio koncertas “Bruno caelos petiit. Iß
ßv.Brunono Kverfurtieçio gyvenimo ir kan-
kinyst∂s”. Dalyvauja Vilniaus arkikatedros
bazilikos grigalißkasis choras “Schola
Gregoriana Vilnensis”, Çiurlionio kvartetas
ir aktorius Ridas Jasiulionis.

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

Kongres¨ rΔmai
30 d. 19 val. - Festivalio “Gaida” baigia-
masis koncertas.

S.VainiΔno namai
4 d. 18 val. - Treçiadienio vakaras su Na-
cionalin∂s M.K.Çiurlionio men¨ mokyklos
mokytoja eksperte JΔrate Terese Karosaite
ir jos fortepijono klas∂s mokiniais.

ÍIAULIAI
”Saul∂s” koncert¨ sal∂

5 d. 18 val. - Operos pastißo “Gabinkime
Lietuvå” solistai: S.Martinaityt∂ (sopra-
nas), E.Bavikinas (tenoras), A.Apßega (ba-
ritonas), L.Mikalauskas (bosas), A.Eitma-
naviçiΔt∂ (fortepijonas).

Vakarai
VILNIUS

Mokytoj¨ namai
29 d. 18 val. Svetain∂je - Vakaras reΩisie-
ri¨ Vladislovå Blinstrubå atminti.

Redakcija uΩ repertuaro 
pakeitimus neatsako



“Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 29 d. Klubas 39



“Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 29 d.40 Klubas  “Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 29 d. Klubas 41



Parengta pagal Eltos inf. EPA-Eltos nuotr.

Šios savaitės “Olialia” pretendentė - tikrų tikriausia velniūkštė iš pragaro Diana Shahzad, 
padedanti skaičiuoti dienas iki Helovino. Šios siaubo filmų mėgėjos ir gyvenimas velniškas 
ir įdomus. “Stengiuosi gyventi taip, kad vėliau nebūtų ko gailėtis”, - sakė Diana.

“Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 29 d.42 Beprotiškas pasaulis  

MEISTRIŠKUMAS. Palestinie-
čiai iš Hebrono miesto Jordano 
Vakarų Kranto pasiuvo, jų pa-
čių teigimu, didžiausią sukne-
lę, papuoštą apsiuvais. Jos ilgis 
siekia 32,6 m, o plotis - 18,1 
metro. Prie suknelės darbavo-
si apie 150 siuvėjų. Šia akcija 
buvo siekiama patekti į Gineso 
rekordų knygą ir atkreipti dė-
mesį į vietos meistrų darbus. 
Palestinos ekonomika pasta-
ruoju metu išgyvena nuos-
mukį - jis tęsiasi jau devintus 
metus iš eilės, o nedarbo lygis 
išaugo iki 32 procentų.

HUMUSAS. Libano virėjai Beirute išvirė daugiau kaip dvi tonas avinžirnių košės. 
Košę maždaug tris valandas ruošė apie 250 virėjų. Didžiuliame puode jie šaukštais išmaišė 
1 tūkst. 350 kg grūstų avinžirnių ir 400 litrų citrinų sulčių. Humusu vadinamas patiekalas, į 
kurį dar dedama sezamo pastos, alyvuogių aliejaus ir česnako, Libane yra labai mėgstamas.

JUBILIEJUS. Eifelio bokštas 
Paryžiuje sužibo švieselėmis.
Šiais metais Prancūzijos simbolis

STILIUS. Santo Dominge 
(Dominikos Respublika) 
vykusioje mados 
savaitėje “Dominicana 
Moda 2009” moterims 
siūlyta “neslėpti 
grožybių”.

Raimundo Adžgausko nuotr. 


