
Vakarėlių “Mosquito” gerbėjai 
RYTĮ KUZMENKĄ (32) pažįsta 
kaip diskžokėją Rikko el Gato. 
Nuo mokyklos laikų už pulto 
stovėjęs ir renginius vedęs kau-
nietis dar ir šiandien dega šia 
veikla. Jis yra vakarėlių organi-
zavimo įmonės “Šou biznis” savi-
ninkas, įvairių renginių vedėjas, 
bušido renginių projektų vado-
vas, Lotynų Amerikos muzikos 
diskžokėjas ir vienas iš “Olialia 
party” kūrėjų. Neįprastai šian-
dien pozityvus, energingas ir 
stilingas Rytis sako, kad jam se-
kasi. Iki visiškos laimės, galbūt, 
trūksta tik moters, kuri toleruotų 
netipinį jo darbo grafiką.

Laima KARALIŪTĖ

- Rikko el Gato. Kod l pasi-
rinkai tok  scenin  diskžok jo 
vard ?

- Jau seniai mano specializacija 
Lotyn  Amerikos muzika, tod l ieš-
kojau ispaniško skambesio vardo. 
Riko atsirado dar studij  laikais, kai 
dirbau JAV. Amerikie iai neištardavo 
mano lietuviškojo “Rytis”. Kadangi 
labai myliu katinus, prid jau “el Ga-
to” (ispaniškai - katinas, aut. past.).

- Gal turi koki  nors katiniš-
k  savybi ?

- Taip. Man, kaip ir katinams, 
patinka vaikš ioti vienam. (Šypso-
si.) Šiek tiek esu egoistas. Tiesa, 
anks iau auginau katin , bet d l daž-
n  kelioni  j  teko atiduoti mamai.

- Geras vakar lis pagal tave?
- Kai susirenka daug žmoni  ir 

jie skleidžia geras emocijas, dova-
noja šypsenas.

- Didžiausia klaida, kuri  da-
ro vakar li  organizatoriai?

- Šiandien Lietuvoje nepriviliosi 
daug žmoni , jei pasikviesi tik žino-
m  diskžok j . Tie laikai pra jo. 
M s  klubuose vieš jo beveik visi 
garsiausi pasaulio diskžok jai. Da-
bar publikai reikia renginio, vakar -
lio id jos, dekoracij . Diskžok jas
turi b ti tik kaip daugiasluoksnio 
renginio dalis.

- Ar lankaisi vakar liuose 
laisvalaikiu?

- Retai ir tik tuose, 
kurie mane labai sudo-
mina. Labiau m gstu 
susitikti su draugais 
namie, nueiti pavaka-
rieniauti, nuvažiuoti 
Druskininkus. Ties
sakant, to laisvalaikio ne tiek ir daug 
lieka. Savaitgaliais dirbu renginiuo-
se, o darbo dienomis ruošiuosi ki-
tiems. Esu darboholikas.

- Ar siau iant krizei turi už-
sakym  rengti kal dinius vaka-
r lius firmoms?

- Turiu. Gal tik užsakovai labiau 
taupo, nekvie ia daug atlik j . Bet aš 
nesiskundžiu, pinig  pakanka. Tuo la-
biau kad mano poreikiai n ra dideli.

- Kur m gsti leisti pinigus?
- Investuoju  naujus renginius, 

per metus tris keturis kartus išva-
žiuoju pails ti. Pavyzdžiui, Egipte 
buvau gal aštuonis kartus.

- Kas ten tau patinka?
- Ilsiuosi viešbutyje “viskas 

skai iuota” ir tinginiauju. Tokio po-
b džio poils  renkuosi, kai b nu per-

varg s, tampu nervingas, net m gs-
tamas darbas nebedomina. Bet tai 
nereiškia, kad aš nem gstu keliauti 
po užsienio šalis. Kitais metais su 
draugais planuojame pasivažin ti po 
JAV automobiliu.

- Ar turi koki  nors materia-
li  silpnybi ?

- Bent kart  per savait  turiu 
sigyti nauj  drabuž  ar aksesuar .

- Labai moteriška savyb .
- Galb t... Ties  sakant, mano 

namuose labai daug drabuži , tod l
kas metus stengiuosi atlikti reor-
ganizacij  spintoje ir dal  j  atiduo-
ti vargingiau gyvenantiems.

- Koks tavo stilius?
- Klasikinis gatv s stilius su ryš-

kiais aksesuarais. Labai patinka pre-
k s ženklas “Energie”.

- Tave galima pavadinti puo-
šeiva?

- Manau, kad visi  scen  lipan-
tys privalo r pintis savo vaizdžiu.

- Ar esi išrankus maistui?
- Ne. Gaminti nem gstu, tod l

valgau kavin se, restoranuose arba 
pas mam . Jei atvirai, net nežinau, 
kaip veikia mano orkait . (Juokiasi.)

- K  šiandien rastume tavo 
šaldytuve?

- Ilgai negendan i  produkt .
Pavyzdžiui, jogurt , s reli , vaisi ,
alkoholini  g rim . Stengiuosi pirk-
ti tik tok  maist , kur  suvalgysiu t
pa i  dien .

- Gyveni Kaune. Ar nepla-
nuoji persikraustyti  Vilni , pra-
mog  pasaulio centr ?

- Aš myliu Kaun , ten gyvena 
mano geriausi draugai, o Vilniuje ir 
taip labai dažnai lankausi. Tik labai 
gaila, kad Kaunas, palyginti su sos-
tine, merdi. Aš kalbu ne tik apie ren-
ginius, bet ir apie kavines, legendi-
n  Laisv s al j . Labai tikiuosi, kad 
viskas po truput  atsigaus.

- Neatsisakai pab ti vestuvi
ved ju. Kokia šios švent s vedi-
mo specifika?

- Vengiu tradicini  vestuvi , to-
d l visada susitinku su jaunavedžiais 
ir išsiaiškinu, kokie j  l kes iai. Po 

pirmo susitikimo pada-
rau sprendim . B ti 
vestuvi  ved ju didel
atsakomyb , nes tai 
n ra eilinis vakar lis. 
Juk dauguma tikisi, kad 
tai vienintelis gyveni-
me toks renginys.

- Kokios vestuv s tau pa iam 
simin ?

- Lietuvio ir japon s. Buvo do-
mu steb ti kult r  ir tradicij  skir-
tumus. Pavyzdžiui, jaunosios t vai
pasipuoš  kimono, o pagal japon
tradicijas jaunavedžiai negal jo bu-
iuotis prie stalo.

- Kaip sivaizduoji savo ves-
tuves?

- Labai paprastas. Kai išeini iš 
bažny ios, pakeli taur  su sve iais
ir išvyksti  povestuvin  kelion . Ne-
matau prasm s investuoti kr v  pi-
nig . Juk prabangios vestuv s nega-
rantuoja vedybin s laim s. Na, ne-
bent esi milijonierius. (Šypsosi.) Be-
je, jau buvau syk  ved s. Deja, san-
tuokoje pragyvenome tik metus.

- Aš šiuo metu turi draug ?

- Ne. Ties  sakant, net nelabai 
sivaizduoju, kokia moteris gal t

b ti šalia man s.

- Kod l?
- Iš patirties žinau, kad mote-

rims sunku susitaikyti su tuo, kad 
jos mylimasis dirba savaitgaliais, 
per šventes ir dar naktimis. Papras-
tai j  tolerancija baigiasi po m ne-
sio, o  priekaištus d l darbo, kur
vertinu, reaguoju jautriai.

- O kokios moterys tau pa-
tinka?

- Patrauklios. Vis  pirma mane 
turi patraukti išvaizda. Visada at-
kreipsiu d mes  moters plaukus, 
akis, šypsen . Žaviuosi moterimis, 
kurios žino, ko nori gyvenime, yra 
veiklios, nepasip tusios, komunika-
bilios, išsilavinusios. D l tokios mo-
ters gal net išdr s iau keisti gyve-
nimo b d . (Šypsosi.)

- Kokius mokslus pats esi 
baig s?

- Esu rinkodarininko bakalauras 
ir tarptautinio verslo magistras.

- Ar b na moment , kai 
tr ksta mylimosios?

- Kartais. Ypa  kai atš la oras ir 
s di vienas namie. Kita vertus, ne-
gyvenu vienuolio gyvenimo. Turiu 
nemažai draugi , su kuriomis susi-
tinku paplep ti ar pasiži r ti kino 
filmo. Su beveik visomis buvusio-
mis mylimosiomis puikiai sutariu.

- Kaip tau pavyksta b ti op-
timistu, kai aplinkui tiek daug 
nihilizmo?

- Man pasisek . Dirbu darb , ku-
r  dievinu, daug keliauju. Apskritai 
esu link s su visais sutarti ir ieškoti 
pozityvumo. Taip pat r pinuosi svei-
kata. Stengiuosi tvarkingai maitintis, 
sportuoti, nueiti pas masažuotoj .

“Man, kaip ir 
katinams, patinka 
vaikščioti vienam”
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Formuodamas stilių Rytis Kuzmenka 
ypatingą dėmesį skiria aksesuarams

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dėl kokios moters išdrįstų keistis R.Kuzmenka?



Praėjęs penktadienis, ko gero, bus 
įrašytas į Lietuvos pramogų pa-
saulio istorijos metraščius - nakti-
niame klube “Pacha” nugriaudėjo 
įspūdingas 2010 metų “Vakaro 
žinių” kalendoriaus pristatymo va-
karėlis.

Editos MAŽELYTĖS ir 
Irmanto SIDAREVIČIAUS 
fotoreportažas

Prieš sp dingiausi  met  vakar l
išskirtiniams vakaro sve iams, žino-
miems pramog  pasaulio atstovams ir 
žurnalistams buvo pristatytas “Vakaro 
žini ” kalendoriaus filmas. Raudonu ki-
limu, nušviestu ugnies fakel  ir fejerver-
k , ženg  13 seksuali  šviesiaplauki
mergin , papuošusi  2010- j  met  “Va-
karo žini ” kalendoriaus puslapius.

Po filmo  kalendoriaus pristatymo va-
kar l  klube “Pacha” susirinkusiems pra-
mog  pasaulio elito atstovams ir klubo 
sve iams dainas dovanojo patys garsiausi 
Lietuvos atlik jai ir grup s. Koncertavo 
Sasha Song, žaviosios “Yva” ir “69 dan-
guje” merginos bei didžiulio susidom ji-
mo sulaukusios “Olialia pupyt s”.

Dainininkui Mantui atliekant savo 
naujausi  k rin , scenoje pasirod  “Oli-
alia” mergait s - jos demonstravo apati-
nio trikotažo dizainer s Jurgitos Stakaus-
kait s specialiai šiam vakarui sukurt
“Olialia Lingerie” apatinio trikotažo ko-
lekcij . Scenoje regin  steb dami ži ro-
vai šnibžd josi, kad originalus “Olialia 
Lingerie” pristatymas nenusileido gar-
siajam “Victoria’s Secret” šou.

Sausakimšame klube “Pacha” susi-
rinkusiuosius linksmino DJ Rikko El Ga-
to ir tikro garso saksofonininko Seržo 
pasirodymas. Dviejose naktinio klubo 
sal se plokšteles suko DJ Andrius Rio, 
DJ Vanga ir DJ Mamania.

Klube “Ed Hardy” skleid  naujus 
jausmingus aromatus vyrams ir mote-
rims “Love&Luck”.

Vakar lio aistroms neatv sus - “Oli-
alia party” komanda visus kaunie ius ir 
miesto sve ius jau š  šeštadien  kvie ia 
 naujo klubo “Embassy” atidarym , ku-
riame - nepakartojamas “Vakaro žini ”
kalendoriaus pristatymo šou!

Daugiau sp ding
akimirk  iš vakar lio 

www.olialia.lt
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“Olialia” mergaitės demonstravo 
Jurgitos Stakauskaitės sukurtą 

apatinių kolekciją “Olialia Lingerie”...

Formas pasitobulinusios 
“Olialia pupytės” 
pristatė naują įvaizdį

“Vakaro  žinių” 
kalendoriaus stiuardesė Kristina

Vakarėlyje pristatyti tarp 
jaunimo ypač populiarūs 
“Ed Hardy” aromatai

...skambant Manto 
Jankavičiaus dainai

“Vakaro žinių”Prabangus                  kalendoriaus pristatymas

“Pacha” lankytojai graibstyte graibstė iš pačių “Vakaro žinių” 
kalendoriaus herojų dalijamas atminimo dovanas

Nieko nebestebinanti į “Olialia 
party” patekti norinčiųjų eilė

“Vakaro žinių” 
kalendoriaus 
viršelio herojės: 
Deimantė 
(kairėje) ir 
Dovilė

Specialiai iš Italijos į vakarėlį atvyko 
“Olialia” kapitonas Džanis Susirinkusiuosius linksmino “Yva”... ...Sasha Song

Pasigedusieji Godos Alijevos scenoje, 
tarp kitų “69 danguje” merginų, 

galėjo stebėti ją ekrane



Vilniuje, Gedimino prospekte, įsikūrusioje parduotuvėje “United Colors of Benetton” praeitą savaitę rinkosi netradicinių vakarėlių 
gerbėjai ir mados aistruoliai: tris valandas spalvingų, savo veidą turinčių “United Colors of Benetton” drabužių bei aksesuarų buvo 
galima įsigyti net su 30 proc. nuolaida! Bilietas įeiti į parduotuvę ir galimybė pasinaudoti nuolaida - žalioji “Laisvalaikio” klubo kortelė. 
Kiekvienam, atėjusiam į per du parduotuvės aukštus vykusį vakarėlį, ūpą kėlė ne tik naujausioms drabužių kolekcijoms taikomos 
didelės nuolaidos, bet ir visada akį traukiančios “Olialia” mergaitės - jos demonstravo “United Colors of Benetton” drabužius. O kur 
dar dalintos picos, ledai ir įvairūs gėrimai, parduotuvės kampe plokšteles sukęs diskžokėjas ir saksofonininkas. Jau antrą kartą vykęs 
“Laisvalaikio” ir “United Colors of Benetton” vakarėlis šį kartą apsipirkimo karuselę išsuko dar smagiau!

Elenos NIKONOVAITĖS, Laimos KARALIŪTĖS ir Sauliaus VENCKAUS fotoreportažas

DOVIL  (24 m.), 
vyriausioji
logistikos vadybinink

“United Colors of Benet-
ton” drabužius m gstu, jie 
- išskirtiniai. jome su drau-
gu gatve, pro šal , ir užsuko-
me, nes turime “Laisvalai-
kio” korteles. Nesu skai ia-
vusi, kiek tiksliai sutaupau 
su “Laisvalaikiu”, bet tikrai 
labai daug. Tur ti ši  kortel
apsimoka. Ypa  lankantis 
vairiuose renginiuose.

VIKTORIJA (22 m.), 
studijuoja
finansus

Gavau žinut  iš “Laisva-
laikio” apie vakar l  ir pama-
niau, kad gera proga apsipirk-
ti. Nors ir šiaip “United Co-
lors of Benetton” lankausi 
dažnai. Ir dabar esu apsijuo-
susi prieš por  met  šioje par-
duotuv je sigytu diržu. Man 
ypa  patinka “Sisley” kolek-
cijos, jose b na daug graži
marškinuk , sukneli .

DAINIUS (33 m.), 
verslininkas

Esu nuolatinis “United 
Colors of Benetton” klientas. 
Man patinka, kad ia galiu iš-
sirinkti iškirtini  drabuži .
Vilniaus parduotuv je galiu 
rasti toki  pa i  preki , kaip 
ir užsienyje. Š  vakar  jau nu-
siži r jau šalik l . “Laisvalai-
kio” kortel s nuolaidomis 
naudojuosi daug kur ir dažnai. 
Štai jums ir atsakymas, kod l
užsukau ir  š  vakar l .

“Laisvalaikio” ir “United Colors of 
Benetton” vakarėlis 2. Laukite tęsinio

“Olialia” mergaitės 
pademonstravo naujausias 
“Sisley” kolekcijos sukneles

Apsipirkimo 
vakarėlio svečiai 

vaišinti vynu

Pirkėjos džiaugėsi proga įsigyti 
kokybiškų “United Colors of 

Benetton” drabužių pigiau
Atnaujinti garderobą panoro 
ir “Olialia” mergaitės

“Laisvalaikis”, 2009 m. gruodžio 17 d.  Vakarėlis 7

VIKTORIJA (30 m.), 
vadybinink

 š  apsipirkimo vakar l
mane pakviet  draug  - abi 
turime “Laisvalaikio” korte-
les. Š syk  “United Colors of 
Benetton” priviliojo akcija, 
bet ir šiaip užsuku  ši  par-
duotuv  - vertinu “United Co-
lors of Benetton” drabužius 
už kokyb . Išrinkau dovan
besilaukian ioms draug ms ir 
sau visko... Nieko konkre iai 
neieškau - ži riu, kas gražu.

EVALDAS (29 m.), 
aktorius

jau pro šal , susidom -
jau šurmuliu ir labai nudžiu-
gau, kad galiu patekti su 
“Laisvalaikio” kortele, kuri
visada nešiojuosi pinigin je.
Smagi aplinka ir vynas iš 
karto pak l  nuotaik  ir už-
simaniau nusipirkti sporti-
nius batus. Apskritai “Uni-
ted Colors of Benetton” - 
viena mano m gstamiausi
parduotuvi .

EGL  (24 m.), 
“Bilietai LT” 
informacini
technologij
vadov

 rengin  priviliojo pa-
traukli nuolaida. O tai, k  iš-
vydau at jusi, galiu apib din-
ti vienu žodžiu - nuostabu. 
Sveikinu “Laisvalaik ” už 
id j . Nor iau, kad toki  ap-
sipirkimo vakar li  su vynu, 
užkandžiais ir muzika b t
daugiau.

Kad darbas eitųsi greičiau, klientus 
aptarnavo ir “United Colors of 

Benetton” parduotuvės generalinė 
direktorė Asta Meschino (dešinėje)

Pirkimo įkarščio 
apimtos klientės 
drabužius matavosi 
tiesiog salėje

Pageidaujantieji galėjo 
pasivaišinti ledais

Prie kasų nusidriekė marga “United Colors of 
Benetton” ir “Sisley” drabužių gerbėjų eilė
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Laimos KARALIŪTĖS ir 
Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

2010 met  “Vakaro žini ” kalendoriaus 
prekyba jau sib g jo, o praeit  savait
publikai buvo pristatytas DVD filmas. Jame 
užfiksuoti unikali  fotosesij  užkulisiai, 
pikantiškos fotomodeli  pozavimo akimirkos 
ir dvylikos “Vakaro žini ” mergai i
interviu. sigij  DVD sužinosite, ko Nijol
Pareigyt  pavydi Godai Alijevai, kod l
kalendoriui apsinuogino Seimo nario Lino 
Karaliaus draug  Gintar  Gurevi i t  ir k
apie sportininkus lovoje mano Aušra 
Venck nait .

 filmo pristatym  sostin s bare “Liv 
Lounge” susirink  sve iai tur jo galimyb  ne 
tik pasiži r ti film , bet ir paganyti akis 
kalendoriaus merginas. Šios atrod  tarsi 
nužengusios iš seksualaus kalendoriaus 
puslapi . 19,99 Lt kainuojant  DVD galima 
sigyti didžiuosiuose prekybos centruose. 

“Vakaro žinių” 
kalendoriaus užkulisiai - DVD filme

Buvusios “Vakaro žinių” 
kalendoriaus moterys - Genutė 
Žalienė ir Jurgita Tvarijonaitė 

“Vakaro žinių” 
kalendoriaus herojės

“Olialia” mergaitė su naujuoju DVD 
ir filmo kūrėjai (iš kairės) - prodiuseris 
Artūras Povilaitis, “Olialia” projektų 
vadovai Lauryna Anusevičiūtė ir 
Mantas Kazlauskas

Kalendoriuje policininkę 
įkūnijusi Gintarė Gurevičiūtė 
vakarėlyje pasirodė su širdies 
draugu Linu Karaliumi

Renginio nepraleido 
dainininkė Mia

Filmo premjerą stebėjo ir verslininkas 
Vidmantas Janulevičius

Renginio aprangos kodą - “profesijos” - 
išpildė Donatas Baumila su žmona

Verslininkas Laimutis Pinkevičius negalėjo 
atitraukti akių nuo “Olialia pupyčių”



- Kod l parfumerijos parduo-
tuvei pasirinkote viet  prekybos 
centre “Panorama”?

- Dažnas m s  klausia, kod l ne-
same miesto centre. Prekybos cen-
tras turi tai, ko nesuteiks šiaurinio 
miesto gatv s: šilum , švies , auto-
mobili  aikštel , komfort . Kiekvie-
nas prekybos centras yra tarsi naujai 
suformuotas miesto rajonas su savo 
gatv mis, vairiomis parduotuv mis, 
paslaugomis. Ar labai norisi vaikšti-
n ti gatv mis, kai šalta, lyja, sninga? 
Tur ti parduotuv  senamiestyje b t
puiku, ta iau jame n ra lankytoj
sraut , o apmokestinus važiavim
žmoni  dar labiau sumaž s.

- Pagal kokius kriterijus atsi-
renkate preki  ženklus, kuri
produktais prekiaujate?

- Paradoksalu, bet preki  ženklai 
atsirenka mus. Tie ženklai, kuriems 
atstovaujame mes, neturi noro užka-
riauti pasaulio ir b ti t kstan iuose 
pardavimo viet , yra išrank s ir nori 
b ti jiems tinkamose vietose, o tin-
kam  viet  ne tiek jau daug. Nišini
kvap  ženklai nenori b ti prekybos 
tinkluose, renkasi išskirtines, kitoniš-
kas prekybos erdves bei žmones, su-
geban ius suteikti aukštesnio lygio 
aptarnavim .

- Kuo kitoniška j s  parduotu-
v s “Creme de la Creme” erdv ?

- Galima prad ti nuo smulki  de-
tali , pavyzdžiui, apšvietimo: prasto-
je kosmetikos parduotuv je akinamai 
šviesu, o pas mus prietema, prime-
nanti meno galerij . Interjeras mini-
malistinis, sušildytas medžio elemen-

tais, grindys betonin s, retos legen-
dinio dan  dizainerio Hanso Vegnerio 
(Hans Wegner) k d s, unikal s brit
dizainerio Tomo Diksono (Tom Dixon) 
šviestuvai iš veltinio. Ne tik erdv ,
bet ir patys preki  ženklai radikaliai 
kitoniški, juos apib din iau žodžiu 
“s žiningi”.

- K  reiškia “s žiningas” pre-
k s ženklas?

- K r jai, kurdami šiuos kvapus, 
tur jo tiksl  išreikšti emocij , mint ,
koncepcij . Nišiniai kvapai n ra orien-
tuoti vien  komercij , išlieka sveika 
k rybingumo ir idealizmo doz . “Cre-
me de la Creme” parduodamoje par-
fumerijoje naudojamos gerokai bran-
gesn s medžiagos, nes pinigai n ra 
švaistomi pasaulin ms reklamos 
kampanijoms.

- Kuo turi kvep ti moteris, 
kad patraukt  vyro d mes ?

- “Amouage”! D l Omano sultono 
užgaidos buvo sukurti geriausi rytie-
tiški kvapai neribojant l š , laiko ir 
pastang . Milžiniškos sultono paja-
mos suteik  galimyb  naudoti sud -
tines medžiagas, kuri  kiti parfume-
rijos namai d l brangumo atsisako. 
“Amouage” yra šedevras, šio kvapo 
su jokiu kitu nesupainiosi. O jei ne-
kalb tume apie konkret  pavadinim ,
kvapas tur t  b ti moters ar vyro as-
menyb s t sa.

- Kaip suvokti, kuris kvapas 
prat sia tav j  asmenyb ?

- Reik t  skirti tam laiko: ateiti, 
pabandyti, palaukti, kol kvapas išsi-
skleis ant odos, paklausti aplinkini ,
mylimojo, mylimosios nuomon s. Ne-

reikia skub ti, pirkti naujausio, labiau-
siai reklamuojamo kvapo.

- Kaip reaguosite, jeigu mote-
ris kelis sykius ateis ir apie sep-
tynis šimtus lit  kainuojan iu 
“Amouage” vis apsipurkš?

- Džiugu, jei žmon s smalsauja ir 
domisi, skatinsime ateiti dar dažniau. 
Siekiant rasti sav j  kvap , reikia ban-
dyti, bandyti ir dar kart  bandyti.

- Kiek moteris turi tur ti vo-
nioje kvepal  buteliuk ?

- N ra joki  taisykli , ta iau kve-
pal  ji gal t  tur ti ne tik vonioje - 
taip pat ir rankin je, automobilyje, 
darbe. Kvap  aura turi supti visur, juk 
kvapai - viena iš labiausiai prieinam
prabangos r ši .

- Kiek j s  širdies dama per 
metus gauna kvepal  buteliuk ?

- Dovan  neskai iuoju, ta iau ti-
krai daug!.. Gal trisdešimt, keturias-
dešimt.

- Kokie kvapai jums kutena 
nos  ir kokie yra nepaken iami?

- Labai kutena nos  k  tik iš or-
kait s ištraukto viš iuko kvapas! (Juo-
kiasi.) Nepaken iami dažniausiai visi 
kvapai, kuri  pavadinime yra žodžiai 
“light”, “sport”, “turbo”...

- Ko reikia norint parduoti 
kvap ?

- Pirmiausia turi b ti gerai sukur-
tas daiktas, pripildytas geros kokyb s
turinio. Toliau svarbu jus konsultuo-
jan io asmens žinios. Žinios ir geras 
aptarnavimas dažnai tik deklaruojami, 
o tikrov je pasitaiko retai.

- Koks yra geras aptarnavi-
mas?

- B tinas išklausymas ir gird ji-
mas, platus kult rinis akiratis, suge-
b jimas ne kyriai ir tiksliai patarti. 
Taip pat, kad ir kaip banaliai tai skam-
b t , b tina m gti tai, k  darai. M s
žmon s m gsta tai, k  daro, jais labai 
didžiuojam s. Kitose parduotuv se 
pastebiu, kad konsultantams darbas 
yra tarsi tarpinis darbas pakeliui  ki-
tas profesines aukštumas. Manau, b -
ti kvap  ekspertu - garbingas užsi -
mimas visam gyvenimui.

- Su kokiais preki  ženklais 
vyksta derybos, kokius ženklus 
nor tum te pristatyti Lietuvos 
rinkai?

- Nenoriu per anksti skelbti, bet 
yra keletas legendini  ženkl , kuriuos 
tikim s pristatyti kitais metais. De-
rybos su šiais parfumerijos namais 
vyksta jau daugiau kaip metus, jie nie-
kur neskuba. Šie preki  ženklai itin 
atidžiai ir ilgai renkasi kiekvien  part-
ner , b tinai patys aplanko kiekvien
potenciali  prekybos viet .

- Prekiaujate ne tik kvepalais, 
bet ir išskirtine kosmetika. Kiek 
daugiausia kainuoja veido kremo 
indelis?

- Brangiausi kremai, kuriuos esa-
me pardav , kainavo per penkis t ks-
tan ius lit . “ReVive” kremas iš 
Amerikos yra tarsi jaunyst s eliksy-
ras - pus  met  veidas atrodys pen-
keriais metais jaunesnis.

- Ant kremo d žut s aprašus 
šifruoti geba tik specialistai, o 
kaip eiliniam pirk jui žinoti, kad 
tame kremo indelyje slypi stebuk-
lingos sud tin s dalys?

- Yra didelis skirtumas tarp poži -
rio, vyraujan io Lietuvoje ir Vakar
Europos valstyb se. Pas mus daugiau 
tikima reklama, Vakaruose žmon s
aktyviai domisi patys - renka žinias 
internete, skaitydami specializuot
literat r , tyrin ja sud t , aktyviai ly-
gina ir bando.

- Kaip manote, ar gali b ti
efektyvus pigus veido kremas?

- Taip, bet jis bus labiau tinkamas 
kasdienei odos prieži rai, ta iau ne-
pasuks laikrodžio rodykl s atgal. Pa-
sitelkiant metafor , nebrang s kre-
mai - tarsi automobilio kasdienis 
plovimas, vaškavimas. Norint, kad 
automobilis atrodyt  lyg naujas, j
b tina perdažyti, o tai kainuoja ge-
rokai brangiau. Veido atnaujinimo 
funkcij  atlieka kremai, sukurti 
bioinžinerijos pagrindu.

- Koki  “Creme de la Creme” 
parduotuv s vizij  regite po kele-
ri  met ?

- Matau, kad jau formuojasi 
parfumerijos gurman  bendruome-
n , daranti sprendimus, pagr stus 
žiniomis ir savarankišku geru sko-
niu. Nor iau, kad t  žmoni  b t
daugiau.
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Nori būti gaubiamas prabangos - pradėk nuo kvepalų. “Kvapai - viena iš labiausiai prieinamų 
prabangos rūšių”, - sako šios savaitės “Stiliaus” rubrikos pašnekovas. Išmaišęs pasaulines gurma-
niškas parfumerijos parduotuves, šiandien vyras gali didžiuotis - metus atšventusi kvepalų ir 
kosmetikos parduotuvė “Creme de la Creme” laisvai konkuruotų su Paryžiaus, Londono, Tokijo ar 
Milano tokio profilio parduotuvėmis. “Tai ne mūsų nuomonė, o atvykstančių prekių ženklų atstovų 
ne kartą išsakyti vertinimai”, - džiaugiasi su bičiuliais nuo universiteto laikų Mariumi Radavičiumi 
ir Ignu Krivicku sukurtu sėkmingu tarptautinio lygio projektu. Į “Laisvalaikio” klausimus atsako 
sąžiningumą, žinias, kitoniškumą pabrėžiantis parfumerijos ir kosmetikos parduotuvės 
“Creme de la Creme” bendraturtis ANDRIUS REMIŠEVSKIS (38).

Parfumerijos gurmanų bendruomenės formuotojas 
nepakenčia “light”, “sport” ir “turbo” kvapo

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Genutė ŽALIENĖIrmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kvapiosios 
informacijos galia

“Femi-
na Bona”, 
“Harmonin-
gos asme-
nyb s insti-
tuto” savi-
nink Rasa 
Bal i nie-
n : “Esu už 
i n t u i t y v
stili  - kai 
tavasis pasirinkimas skatina tapa-
tum , nereikia kreipti d mesio
reklamas, madas, o rinktis tai, kas 
patinka ir traukia. Tinkam  kvap
pasirinkim  lygin iau su drabuži
ir maisto pasirinkimu. Noras tuo 
momentu b tent to maisto reiš-
kia, jog organizmui tr ksta t  me-
džiag . Taip pat ir su kvapais. Ar-
ba spintoje turime drabuži , kurie 
tokie “ai”, ir “nugal toj ”. Jei ren-
giesi tais “ai” - taip ir jautiesi vis
dien ... Reikia kiekvien  dien
vilktis s km  nešan iais nugal -
toj  drabužiais. Su kvapais tas pat 
- nereikia kvepintis vien tam, kad 
išnaudotum buteliuk . Pasirinktas 
norimas kvapas tavo asmenyb
stiprins, užsipurkštas bet koks 
kvapas silpnins.

Psicholog Viktorija Gon a-
rova: “Kvapas turi didžiul tak

m s  psi-
choemoci-
nei b senai: 
vieni kvapai 
padeda atsi-
palaiduoti, 
kiti provo-
kuoja pykt .
Kvapas - 
stimuliato-
rius, kuris 

neturi b ti per daug emociškai 
ryškus, erzinti nerv  sistemos. 
Užuostas kvapas su tam tikra 
emocine b sena gali užsifiksuoti 
ir automatiškai ta b sena pasikar-
tos, užuodus t  kvap . Kvapai ga-
li pad ti, bet gali ir trukdyti, kad 
neišbalansuot , nereikt  mote-
rims ryte kvepintis per daug ar 
naudoti vakarinio kvapo. Kvapas 
- informacija, kuri  užuodžiame, 
kuri yra kur kas taigesn  negu 
skaitomoji - sužinoti apie vyn  pa-
uos ius kur kas efektyviau nei 
skaityti apraš  ant etiket s.

“ Kitose parduotuvėse 
pastebiu, kad konsultan-
tams jų darbas yra tarsi 
tarpinis pakeliui į kitas 
profesines aukštumas. 
Manau, būti kvapų 
ekspertu - garbingas 
užsiėmimas visam 
gyvenimui”

Andrius 
Remiševskis

Liejasi raidės, 
plaka širdis ir 
kiekviename 

puslapyje Tavo 
nuotrauka!!! ...Čia 

gal meilė?

A.Remiševskis didžiuojasi 

kitoniška parduotuvės erdve

Asmeninio albumo nuotr.
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Kur daugiausia žvaigždži  b ta 
penktadienio vakar ? sp dingoje
sostin s vietoje - po stikliniu stogu 
sik rusiame “Crystal Lounge”! ia 

vyko “Bacardi” vakar lis “People 
From Ibiza” su DJ Les Schmitz”. Be-
ne garsiausio Ibisos klubo “Amne-
sia” rezidentas iš Ispanijos DJ Les 
Schmitz, prat s groti t kstantin ms 
minioms, š  savaitgal  Vilniuje su-
reng  savo pasirodym  išskirtiniams 
keliems šimtams žmoni . Tarp j
buvo daug Lietuvos pramog  pasau-
lio atstov , verslinink  ir žvaigž-
dži . Pasaulyje gerai žinomi “People 
from Ibiza” vakarai vyksta kiekvie-
n  vasaros penktadien  Ibisos “Am-
nesia” klube. Tai - spalvingas ener-
gijos pli psnis, pritraukiantis pa ius 
tikriausius šoki  muzikos gerb jus 
iš viso pasaulio. Pirm  kart  Lietu-
voje surengto “People from Ibiza” 
vakar lio šeimininkas DJ Les Sch-
mitz gerai žino, kaip išjudinti mi-
nias, tod l su keliais šimtais jam 
tikrai nebuvo jokio vargo.

“Laisvalaikio” inf. Organizatorių nuotr.

“Bacardi” vakarėlis pritraukė 
minias žvaigždžių

“Beža” galerijos savininkė 
Živilė Stankevičiūtė

“Kerastase” priemonių ekspertas 
Robertas Bulskis su drauge Fausta

“Bennet Distributors” rinkodaros direktorė 
Daiva Mališkienė turėjo apie ką pakalbėti 
su verslininku Dariumi Katinu

DJ Les Schmitz (dešinėje) 
su vadybininku Danieliu

“Bennet Distributors” atstovei 
ryšiams su visuomene Petrai 
Kasparavičiūtei kompaniją palaikė 
stilistas Mantas Petruškevičius

Smagi prodiuserės 
Godos Skačkauskaitės 
(centre) kompanija

Charizmatiškasis renginių 
organizatorius Jogaila Morkūnas

“Mis Lietuva” Gabrielė 
Martirosianaitė su draugu

Kompanijos “BOD Group” savininkas 
Vidmantas Janulevičius

Dainininkė Edilija Šliauderienė 
(kairėje) su drauge

Restorano lankytojai bus nustebinti si lom  patiekal  gausa, 
kokybe ir išskirtiniu skoniu. Iš pagrindinio meniu galima išsirink-
ti ir ragauti pagal žydiškas tradicijas gamint  valgi . Vien patie-
kal  pavadinimai savaime iškalbingi - “Sriuba su omletu ir s riu, 
virta vištienos sultinyje”, “Brokoli  kremas Latte” arba “Gryb
ikrai”. Firminiais restorano patiekalais galima vadinti “J r  velni ”
ir “Žuv  kapiton ”, tai bene populiariausi ir dažniausiai užsakomi 
skan stai, kai kurie lankytojai  “Kineret”ateina vien d l j . Šis 
restoranas gali dr siai didžiuotis virtuv s vairove. Ir ne veltui!

Šalti, ne prasti užkandžiai: vištienos kr tin l  su avokadais, 
vynuog mis, vyšniniais pomidorais, aitriaisiais pipirais, salot
lapais ir medaus padažu, lašiša ir krevet s su marinuotomis 
citrinomis, šparagais ir gražgarst s salotomis, patiekiama su 
citrin  padažu, pagardinus alyvuogi  aliejumi... Išalkusiems 
restoranas paruoš kiaul s kojeles pagal pranc z  recept , aš-
tri  troškint  kiaulien  su daržov mis ir kit  patiekal . Sma-
ližius nudžiugins puikaus skonio desertai: tiramisu bokale, 
kriauši  kremas su maskarpone, šokolado ugnikalnis, ledai su 
neskaldytais migdol  riešutais, užpilti medumi. Ne prasta, ta-
iau išbandyti verta. Restorano savininkai Tatjana Šaranda ir 

Igoris Libmanas neabejoja - restorano valgiaraš iui neliks abe-
jingi net išrankiausi lankytojai.

Skubantys dienos metu restorane papietaus so iai, skaniai 
ir svarbiausia - ypa  neskriausdami pinigin s. “Visavert  mityba 
užtikrina žmogaus darbo produktyvum . Svarbu, kad maistas 
b t  skanus, maistingas ir, be abejon s, kokybiškas”, - teigia 
restorano “Kineret” virtuv s šefas ir pabr žia, kad jo virtuvei 
produktai tiekiami ne šaldyti, o aukš iausios kokyb s, švieži, 
tiesiai iš Pranc zijos. M s  tikslas - gera sve i  nuotaika ir sa-
vijauta. Restorano išskirtinumas - “salads for free” tikrai pakels 
nuotaik . Pasirinkus vien  iš restorane si lom  piet  komplek-
t , nemokamai bus patiektos salotos su šviežiomis bandel mis, 
iškeptomis restorano kepykl l je. Beje, taupantys kiekvien
minut , kad nelikt  alkani, maist  gal s užsisakyti išsinešti.

Pasibaigus dienos pietums, restoranas virsta tikra jaukumo 
ir romantikos oaze - degan ios žvak s, ne kyrus muzikinis fonas, 
malonus aptarnavimas ir, žinoma, netradicin  virtuv .

Vieta šventei

Ieškantiems vietos šeimos, asmeninei ar mon s šventei 
restorano vadovai pasi lys dvi sales. ia telpa iki 200 žmoni .
Organizuojantys švent  tikrai ras k  išsirinkti iš gausaus patie-
kal  asortimento ir liks patenkinti. Tiesa, malonus restorano 
personalas gali atvykti  sutart  viet , atvežti gardžius patiekalus, 
g rimus ir surengti nepamirštam  švent .

Su “Laisvalaikio” kortele taikoma 10 proc. nuolaida pob viams.

Sunkmečiu stengiamės mažiau išlaidauti, tačiau norint 
praleisti malonų vakarą restorane, taupyti nebūtina - 
bendras jėgas sujungę verslininkai siūlys ypatingas nuo-
laidas maisto patiekalams ir sieks skatinti vartojimą.
“Laisvalaikis” kartu su SEB banku ir “Meniu.lt” sujungė jė-
gas ir kviečia prisijungti restoranus siekiant sukurti realiai 
veikiantį ekonominius rodiklius gerinantį mechanizmą.

Šis bendras žingsnis tur t  ne tik pad ti pa vairinti savo 
vakarus ir maloniai praleisti laik , bet ir prapl sti socialin  bei 
kult rin  gyvenim , suteikti galimyb  daugiau naudotis maiti-
nimo ir pramog staig  teikiamomis paslaugomis, nesibaimi-
nant d l dideli  išlaid .

“Ne visi restoranai džiaugiasi klient  gausa, išskyrus dienos 
pietus, tod l labai svarbu atsižvelgti  klient  poreikius. Sunkme-
iu visi stengiam s taupyti ir bijome nenumatyt  išlaid , ta iau 

mes norime akcentuoti, kad d l to nereikia nerimauti. Šiuo metu 
nuolaidas si lo beveik visos šalies parduotuv s, o mes siekiame 
sujungti plat  restoran  tinkl , kuriame b t  taikomos nuolaidos 
maisto patiekalams su “SEB Laisvalaikio” nuolaid  ir mok jimo 
kortele”, - sak  “Meniu.lt” direktor  Elena Pipirait -Zimblien .

Pasak jos, iki šiol nenaudotas rinkodaros ir aktyvi  agi-
tacij  modelis pad s restoranams, kavin ms, picerijoms, klu-

bams pritraukti daugiau klient . Svarbiausias tikslas - paska-
tinti žmones lankytis restoranuose, kavin se ir kitose vie-
šojo maitinimo vietose, kviestis draugus ir bendrauti, sutau-
pyti bei gauti palankiausias nuolaidas, pateikus “SEB Lais-
valaikio” nuolaid  ir mok jimo kortel .

“Laisvalaikis” kartu su SEB banku ir “Meniu.lt” pareng
trej  met  partneryst s program : maitinimo ir pramog stai-
goms si lo tapti ne klientais, o partneriais ir pritraukti daugiau 
lankytoj , suteikti jiems didesn  džiaugsm  praleidžiant laisva-
laik  pigiau. 

“Restoran  tikslas yra tur ti lankytoj , o m s  tikslas - j
pritraukti. “SEB Laisvalaikio” nuolaid  ir mok jimo kortele šiuo 
metu naudojasi daugiau nei 25 t kst. klient , o m s  interneti-
niame puslapyje per dien  apsilanko apie 15 t kst. unikali  lan-
kytoj ”, - teig  “Meniu.lt” vadov . - Bendradarbiaujame su vai-
ri  kavini  ir restoran  savininkais, visada stengiam s sigilinti 
 kiekvieno kliento problemas. Dabar sunk s laikai, tod l “SEB 
Laisvalaikio” korteli  tur tojams si lysime dideles nuolaidas, 
kurios tur t  siekti 15-25 proc. ir daugiau”.

Pasitelk  ilgamet  patirt , “Laisvalaikis”, SEB bankas ir 
“Meniu.lt” paruoš  efektyvios reklamos paket  ir klient  pritrau-
kimo veiksm  plan  - pradedant vairiomis akcijomis ir renginiais, 
t siant geriausiomis nuolaidomis, lojalumo programomis ir pa-
traukliausiais pasi lymais. “Džiaugiam s, kad atsiranda galimybi
pagerinti restoran  verslo rodiklius pritraukiant daugiau klient ”, 
- teig  “Laisvalaikio” projekt  vadov  Jurgita Grici t .
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Sėkmingos partnerystės formulė užtikrina geriausius rezultatus

Daugiau informacijos:
info@meniu.lt Tel. pasiteirauti (8-5) 273-59-19

Penktadieniais - šabato vakaras

Kiekvien  penktadien  restoranas “Kineret” kvie ia  ša-
bato vakar . Šabatas (“šabbat”, poilsis) - jud j  kassavaitin
švent , prasidedanti penktadienio saul lydžio metu ir pasi-
baigianti šeštadienio vakare (tradiciškai - kai danguje pama-
tomos 3 žvaigžd s). Restorano vyriausiasis virtuv s vir jas 
lankytojams pasi lys ne tik vairi  sriub , šalt  užkandži ,
neragaut  salot , karšt j  patiekal  ir saldumyn , kuriuos 
galima rasti pagrindiniame valgiaraštyje... Šabatas - vienas 
domesni  kassavaitini  valgymo papro i . Vis  savait  žydai 
gyvena ir valgo kukliai, o nuo ketvirtadienio ima gaminti 
maist  šabato vakarui, nes t dien negalima dirbti joki  darb .
“Kineret” šabato vakarui ruošia specialius patiekalus: žydiš-
kai darytas karpis (“gefilte”) (15 Lt), (visas karpis 80 Lt), 
“Foršmakas” (“greakte ering”) silk  su obuoliais, svog nais 
ir kiaušiniu (10 Lt), “Chacilimas” (10 Lt), pikantiški baklaža-
nai (10 Lt), originalusis žydiškas “Cimesas” (panašus  troš-
kin ) (18 Lt). Ši  ir kit  ne prast  patiekal  ir, be abejo, - vy-
no, kuris šia proga yra b tinas, gal site paragauti jau š  penk-
tadien . Šabato dien  negalima važiuoti transporto priemone, 
jungti/išjungti šviesos, uždaryti dur , liesti pinig , tiesiog 
ils kit s ir m gaukit s maistu. Pails kime drauge. Laukiame 
penktadien  nuo 17 val.

Ateityje restoranas “Kineret” skelbs papildomas akcijas 
patiekalams, kuri  nuolaidos sieks net iki 40 proc. Sekite in-
formacij .

patiekalai lietuviškam skoniui neįprasti, tačiau išbandyti verta
Sostinės senamiestyje pusantrų metų veikiantį restoraną 
galima sveikinti - neseniai “Kineret” tapo “Laisvalaikio” klubo 
nariu. Nuo šiol visi “Laisvalaikio” nuolaidų kortelės turėtojai 
galės mėgautis gardžiais patiekalais su 25proc. nuolaida!

Keptas upėtakis 
patiekiamas su 
granatų padažu

Andriaus Zeigio nuotr.

Restoranas “Kineret”

Pareng  Raminta SKRIPKAIT

Restorano adresas: 
Raugyklos g. 4A, Vilnius

“Laisvalaikio” projektų 
vadovė Jurgita 
Griciūtė (kairėje) ir 
“Meniu lt” direktorė 
Elena Pipiraitė-
Zimblienė sakė, jog 
bendras projektas 
maitinimo įstaigoms 
padės pritraukti 
klientų, o pastarieji 
pramogaus pigiau

Sauliaus Venckaus nuotr.

Restoranas “Kineret”: 

Su “Laisvalaikio” kortele

25%
nuolaida sąskaitai

Naujas "Laisvalaikio" partneris - 
restoranas "Kineret"
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Kalėdų koncertas su 
R.Ščiogolevaite bus 

transliuojamas pasauliui

Kalėdų koncerte “Happy Christ-
mas from&Rome” Italijos sos-
tinėje Romoje pirmą kartą 
dalyvaus ir Lietuvos atlikėja 
- dainininkė Rūta Ščiogolevaitė, 
atliksianti giesmę “Stille Nacht” 
(“Tyli naktis”) pritariant Italijos 
simfoniniam orkestrui ir chorui.

Iškilmingas gruodžio 23-iosios 
koncertas Romoje, didingoje Ara 
Coeli bazilikoje ant Kapitolijaus kal-
vos, š met dedikuojamas Vilniaus 
miestui - 2009 met  Europos kul-
t ros sostinei, praneš  Baltijos ša-
lims skirtus kult ros renginius ren-
gianti ir remianti Baltijos šali  aso-
ciacija Italijoje.

Koncerte “Happy Christmas 
from&Rome” dalyvaus tokios pa-
saulio muzikos žvaigžd s, kaip ma-
estro Enijus Morikon  (Ennio Mor-
ricone), Maiklas Boltonas (Michael 
Bolton), Kiara (Chiara), Ami Siuart 
(Amii Stewart) ir kt.

Solistams akompanuos Italijos 
simfoninis orkestras, dalyvaus Um-
brijos regiono chor  asociacijos ly-
gi  bals  choras ir Šv.Petro Bazili-
kos Julijaus II koply ios choras. At-
lik jams diriguos amerikie i  diri-
gentas Stivenas Merkurijus (Steven 
Mercurio).

Šventin  koncert  globoja Popie-
žiškoji Bažny ios kult rini  verty-
bi  komisija prie Šv.Sosto ir Italijos 
Respublikos prezidentas.

Kal d  koncertas yra sukurtas 
ir pritaikytas televizijai ir televizijos 
kanalu RAI transliuojamas Italijoje 
ir visame pasaulyje. Koncerte skam-
b s ir kerin ios rinktin s vis  laik
bei žanr  arijos ir dainos, kurias sie-
ja universali taikos tema.

Baltijos šali  asociacijos Italijoje 
žiniomis,  koncert  Romoje iš Lie-
tuvos atvyks 14 žmoni  oficiali de-
legacija. Taip pat kvie iami atvykti 
visi, norintys pamatyti šventin  kon-
cert , susitikti su Lietuvos ambasa-
dos Romoje darbuotojais, lietuvi
bendruomene Italijoje, Baltijos šali
asociacija ir kartu pasidžiaugti Lie-
tuvos vardo pamin jimu Kal dinia-
me koncerte.

Rūta Ščiogolevaitė Kalėdų 
giesmę atliks Romoje

Vyginto Skaraičio nuotr.

Kal din  laikotarp  daininink
vadina šviesiu, nes tuo metu noras 
dalytis gerumu ir dovanomis yra la-
bai stiprus. “Kal dos - tai dovanos 
kitiems, tod l smagu t  pat  padary-
ti su muzika, pasidalyti ja”, - sak
koncertui besiruošianti Jurga.

Sensacingas ir ryškus daininin-
k s Jurgos albumas “+37 (Goal of 
Science)” šiuo metu yra vienas po-
puliariausi  ir perkamiausi  Lietu-
voje. Paskutin mis rugs jo dienomis 
pasirod s albumas sulauk  didelio 
publikos susidom jimo ir aukš iau-
si  kritik vertinim . Naujasis al-
bumas tapo vienu svarbiausi  ši
met  muzikos vyki  Lietuvoje!

Spal vyk  ilgai rengti ir repetuo-
ti Jurgos naujojo albumo pristatymo 
koncertai Vilniuje ir Kaune buvo sau-
sakimšai perpildyti. Gruodžio 19 d. 
klube “Combo” skamb s tiek naujojo 
Jurgos albumo dainos, tiek gerai žino-
mos dainos iš ankstesni  album .

Tradicinis šiltas Jurgos 
kalėdinis koncertas Kaune
Artėjančių kalėdinių švenčių proga Jurga muzikos gerbėjus kviečia į šventinį koncertą. Gruodžio 19 d. 
Jurga su savo grupe surengs didelį šventinį naujos programos “+37 (Goal of Science)” pristatymą Kauno 
klube “Combo”. “Jau kelerius metus tradiciškai apie Kalėdas susitinkame Kaune, tad negalėjome nepaisyti 
tradicijos ir šiemet”, - šypsojosi po ilgos pertraukos šiais metais naują albumą išleidusi dainininkė.

Kalėdinė Jurgos Šeduikytės dovana - muzika Organizatorių nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

50%
nuolaida 2 bilietams

Koncerto pradžia - 21 val. 
Bilietais prekiauja 
“BilietuPasaulis.lt” 
Su “Maestro Olialia” nuolaidų 
kortelėmis - 50 proc. pigiau 
(2 bilietams). 
Daugiau info www.combo.lt ir 
www.facebook.com/combo.lt
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Norintys unikali  regini  gal s
grož tis visais Vilniaus fejerverkais 
specialiai tam rengtoje terasoje, kur 

susirinkusi j  patogumui bus reng-
tas atskiras apšvietimas, šildytuvai 
ir minkštasuoliai.

Pasirodys Sasha ir John 
Digweed id jinis vadas

Dar ši  vasar  Jon Dasilva šoki
muzikos m g jai gal jo išgirsti Tra-
k  pilyje vykusiame festivalyje “Pu-
re Future”. Jis atvyko kaip garb s
sve ias, lydintis hauso muzikos pa-
triarchus Sasha ir John Digweed.

Jon Dasilva grojo “tech house” 
muzik  t kstantinei siš lusi  ži -
rov  miniai iki vidurnak io. Puikiai 
kaitino publik  prieš pasaulini  šo-

ki  muzikos žvaigždži  - Sasha ir 
John Digweed pasirodymus. B tent
Jon Dasilva prieš kelet  dešimtme-
i  tada dar jaunuosius John ir Ale-

xander (tikrasis Sasha vardas) išmo-
k vairiausi  diskžok jo amato sub-
tilybi . Susižav j  jo išskirtine gro-
jimo technika, abu vyrai šiandien 
yra šoki  muzikos aikšteli  lyderiai 
visame pasaulyje.

Genijus su “New Order”

Jon grojamos dr sios muzikos 
stili  dar 1988 metais nul m  jo pa-
sirodymai legendiniame Man este-
rio klube “FAC 51 Hacienda”. Kur-
damas abipusiškai naudingus santy-
kius su kompanija “Hacienda”, Jon 
Dasilva netrukus iškeliavo  Jungti-
nes Amerikos Valstijas. Tik nedau-
gelis žino, kad legendin  Man es-
terio elektronin s muzikos grup
“New Order” taip pat buvo dalis 
“Hacienda” jud jimo.

Tai vienas pirm j  diskžok j ,
kuriam yra tek  sugroti Kinijoje, jis 
taip pat aplank  Australij , Nauj j

Zelandij  ir dabar dažnai groja viso-
je Europoje, Rusijoje. Neseniai po 
Piet  Amerik  keliavo kaip “Haci-
enda” turo šeimininkas. Ir štai, Jon 
Dasilva 2010- j  sutiktuvi  švent -
je siaut s su visais, kurie Naujuo-
sius metus sutiks “Forum Palace” 
centro erdv se.

Klubo padang se - oro 
akrobat s

Oro akroba i  pasirodymas ne-
seniai pra žusiame “Grand Hallo-
ween Carnival” visiems ilgai išliks 
atmintyje. T syk klubo padang se
rodomi mergin  akrobatiniai nume-
riai stingd  krauj  net visko ma iu-
siems lankytojams. Be abejon s, tai 
yra naujiena Lietuvos klubiniame 
gyvenime.

Akrobatika šios dvi meistr s do-
misi ir užsiima nuo vaikyst s. Šven-
t je apsilank  lankytojai tur s už-
miršti, k  iki šiolei yra steb j  tea-
tre, ir pasinerti  kitomis spalvomis 
nušviest  nepakartojam  oro akro-
batikos žanr .

Atgabens daugyb
speciali j  efekt

Specialiai Nauj j  met  pasiro-
dymui Vilniuje taip pat bus sumon-
tuotos LED patrankos, galingi laze-
riai, iš padangi  virs konfeti. Speci-
aliai Naujiesiems metams dizaineri
sukurta gaublio formos scena. Gau-
blys, kurio skersmuo sieks 8 me-
trus, bus dekoruotas LED ekranais. 
Konstrukcinis gaublys, pakeltas ant 

keturi  kolon , stov s viduryje ren-
ginio sal s. “D muose sk stan iame 
klube užsidegus visiems ekranams 
susidarys sp dis, kad Naujieji metai 
vyksta aplink žem ”, - žada “Pure 
Culture” kompanijos atstovai.

Audringiausios met  švent s
reng jai “Pure Culture” taip pat pa-
sir pino, kad sutinkant 2010-uosius 
klubo lankytojai nelikt  be teigia-
mas emocijas sukelian io sniego, 
muilo burbul , konfeti ir šalto oro 
patrank .

“Laisvalaikio” inf. 
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“NYE Celebration: BOOM!” - didžiausia šventė Vilniuje

Gruodžio 31-osios vakarą Vilniuje, “Forum Palace” centre, veikiantis 
klubas “Balsas.lt” taps vienintele vieta mieste, kur vyks aukščiausio 
lygio šou su užsienio žvaigždėmis, o baro kainos leis švęsti nemąs-
tant apie pinigus.

Skaniausias 8 komponent  šventinis receptas garantuoja 
gerus Naujuosius metus:

1. Žvaigžd  iš Man esterio Jon Dasilva. (Anglija).
2. Ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje žymi diskžok j  pora Justin Xara 

ir Julia Fedotova.
3. Prodiuseris ir atlik jas Martynas M.
4. Oro akrobat s - naujiena Lietuvos klubin je padang je.
5. Special s efektai - b tinyb  aukšto lygio renginiui.
6. Videoinstaliacijos “Siena”.
7. Specialiai NYE dizaineri  sukurta gaublio formos scena, dekoruota 

LED ekranais. Ji primins žem  ir stov s sal s centre, ritmingai keis-
dama spalvas.

8. Specialios kainos bare: 40 cl degtin s - 2,90 Lt, 0,7 l butelis - 40 Lt 
ir putojan io vyno taur  - 2,90 Lt, butelis - 17 Lt.

Bilietai platinami “Bilietai LT” 
kasose. Pirmieji bilietai visada 
pigesni.

D l biliet  teirautis: 
ignas@pureculture.lt, 

tel. 8-603-48988

Facebook.com/NAUJIEJI METAI 
- tapk gerb ju, laim k bilietus. 

Parsisi sk video- ir audio-.

Jon Dasilva
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Ne taip seniai tarpukariu pasta-
tytos spaustuv s “Spindulys” patal-
p  sienos skleid  šalt  ir li des ...
Bet tai buvo praeityje. Dabartis ti-
krai kitokia - kupina šilumos, grožio 
ir džiaugsmo! Viešbu io “Europa 

Royale Kaunas” sve iai šaltus žie-
mos vakarus leidžia jaukiuose ir sti-
lingais meno k riniais puoštuose 
kambariuose - T.De Lempickos mie-
gan ios moterys dvelkia ramybe ir 
šiluma, o P.Mondriano geometrini
spalv  ir motyv  kompozicijos kuria 
šventin  nuotaik .

Viešbu io “Europa Royale Kau-
nas” klientai atvyksta su šypsena ir 
pakilios nuotaikos. Viešbutyje vy-
rauja šilta Kal d  dvasia - intensy-
viai ruošiamasi renginiams. Viešbu-
io vadov  Neringa Tumason

džiaugiasi, kad sunkmetis vis d lto
nepradangino šventini  nuotaik ,
visi pamažu ruošiasi, planuoja, re-
zervuoja patalpas ir užsisako maist .
Vadov  su džiaugsmu prid r : “O 
mes tikrai turime k  pasi lyti, vieš-
butis erdvus ir maistas labai skanus. 
Mes netgi kepame šventinius kala-
kutus ir antis išsinešti, nes norime 
per šventes suteikti džiaugsmo vi-
siems ir visur!”

Restorano direktor  Aušra Ka-

žukauskien  džiaugiasi savo “skrai-
dan io kalakuto” id ja, kuri greitai 
išgars jo tarp kaunie i . Direktor
juokauja: “Keli kalakutai jau išskri-
do iki savo šeiminink , ir gr žo pa-
d kos bei pagyrim  laiškeliai už r -
pestingai priži r tus paukš ius”. 
Anot restorano direktor s, daug kli-
ent  ateina ne tik d l puikaus vieš-
bu io aptarnavimo, bet ir išgird
apie viešbu io virtuv s daromus 
stebuklus, laiku ir gurmaniškai pa-
teikiam  maist . Žmon s ir mon s
jau nuo spalio rezervuoja viešbu io
erdves, staliukus, derina meniu 
šventiniams vakarams ir Nauj j
met  sutikimui. Ponia Aušra atvirai 
džiaugiasi, kad nesivaržydama gali 
didžiuotis savo virtuve, o paklausta, 
kok  maist  virtuv  ruošia, trumpai 
ir aiškiai pasak : “Pat  skaniausi  ir 
tik aukš iausios kokyb s”.

Viešbutyje yra 8 konferencij
sal s, ta iau susitikim  kambario 
“Spindulys” durys varstomos ypa
dažnai, teigia viešbu io vadov  Ne-

ringa Tumason . Verslininkai mielai 
savo reikalus aptaria šiame jaukia-
me kampelyje, alsuojan iame “Spin-
dulio” spaustuv s išleist  ir garbin-
gai lentynose surikiuot  knyg  dva-
sia. Viešbutyje vakarojantys sve iai
ia ar “Lobby” bare mielai stumdo 

šachmat  fig r les prie taur s vis-
kio arba tiesiog smagiai šneku iuo-
jasi prie taur s vyno, pasakoja di-
rektor . O kam norisi atpalaiduoti 
k n  ir mintis, mielai renkasi pir i
kompleks  su s kurine vonia. Vieš-
bu io vadov  labai džiugina faktas, 
kad pamažu miesto gyventojai ir 
kaimynyst je gyvenantys miestel -
nai atranda viešbut  kaip pramog
viet .

“Europa Royale Kaunas” vadov
Neringa Tumason  užtikrino, kad 
viešbutyje sve iai tikrai ras visus 
Europos S jungos šali  4* viešbu-
iams prastus patogumus ir sve-
iais pasir pins draugiškas bei r -

pestingas kolektyvas.
“Laisvalaikio” inf.

Karališka Kalėdų dvasia viešbutyje “Europa Royale Kaunas”

10% “A la carte” meniu

25% apgyvendinimo paslaugoms

Su 
“Laisvalaikio” 
kortele

Šį rudenį duris atvėrusiame vieš-
butyje “Europa Royale Kaunas” 
- jau šventinės nuotaikos. Apsi-
lankančius svečius čia pasitinka 
ne tik Kauną laiminanti skulptū-
ra “Šviesos nešėja” ir paslaugūs 
darbuotojai, bet ir skambančios 
kalėdinės melodijos, papuoštos 
eglutės bei malonus gvazdikėlių 
ir karšto vyno aromatas restora-
ne. Šventiniu laikotarpiu viešbu-
čio gyventojų laukia ir kitos ma-
lonios staigmenos.

Pastaruoju metu akademijoje 
pastebimas susidom jimas šoki
pamokomis. Lietuviai m gsta šo-
kius. Tik dažniausiai šoka ne patys, 
o ži ri vairiausius šoki  projektus 
per televizij  ir svajoja, kad nor t
šokti taip pat kaip Deividas Meš-
kauskas su Šorena.

Deividas yra ne tik profesio-
nalus šok jas, bet ir “Top Fun” 
akademijos sportini  šoki  moky-
tojas, per savo karjer  tap s ne 
vien  sportini  šoki  varžyb  nu-

gal toju bei prizininku, dalyvav s
bei gerai pasirod s populiariuose 
televizijos projektuose “Šoki  de-
šimtukas”, “Šoki  Eurovizijos” 
prizininkas, o dabar yra projekto 
“Šok su žvaigžde” favoritas. “Sa-
vo pamokose tiek poras, tiek ne-
turin ius partneri  mokau popu-
liariausi  sportini  šoki . Pagal 
klient  pageidavim  vedu ir indi-
vidualius užsi mimus. Individua-
l s užsi mimai ypa  populiar s
tarp jaunavedži , - šypsosi Deivi-

das. - Sportiniai šokiai šiuo metu 
itin populiar s, nes tai puikus 
laisvalaikio praleidimo b das, o ir 
lavina žmoni  laikysen , koordi-
nacij  bei muzikalum . Su savo 
mokiniais stengiuosi susidraugau-
ti, kad šilti santykiai leist  jiems 
labiau atsipalaiduoti, nebijoti da-
ryti klaid  ir geriau jaustis šoki
aikštel je. Po mano pamok  tikrai 
žmon ms nebus g da šokti drau-
g  vakar liuose ar renginiuose”.

“Kadangi art ja didžiosios met

švent s, žmon s kaip išprot j  ieš-
ko kal dini  dovan , si lau nesuk-
ti galvos ir padovanoti “Top Fun” 
akademijos dovan ek  mano pa-
mokas,  kolegos Deivio dainavimo 
pamokas,  Just s iš grup s “Šoko-
ledas”, “Lietuvos talent ” finalinin-
k  Pauliaus Šink no ir Bboy Vykio 
šiuolaikini  šoki  pamokas,  Ma-

riaus Ma iulio aktorinio meistriš-
kumo užsi mimus”, - kvie ia Dei-
vidas Meškauskas.

Visi norintys tapti “Top Fun aka-
demijos” nariais gali registruotis te-
lefonu (8 5) 276-26-89, elektroniniu 
paštu info@idejulinija.lt ar atvykti 
tiesiai  “Top Fun” akademij , esan-
i  Ukmerg s g. 234A, Vilniuje. Dau-

giau informacijos apie “Top Fun” 
akademij  galima rasti internetinia-
me puslapyje www.topfun.org.

“Laisvalaikio” inf.

Kalėdinės dovanos 
pagal Deividą Meškauską

Vilniuje jau trečius metus veikia “Top Fun” aka-
demija, kurioje vaikus ir suaugusiuosius daina-
vimo subtilybių moko Deivis, Daina Bilevičiūtė, 
Rūta Ščiogolevaitė, aktorinio meistriškumo ir 

oratorinio meno paslapčių - Audrius Bružas, Marius Jampolskis, 
Marius Mačiulis bei Aušra Štukytė, pramoginių ir gatvės šokių meno 
- Justė Mozolytė, Paulius Šinkūnas, Deividas Meškauskas.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida visoms pamokoms

Jaukus ir stilingas poilsis viešbutyje 
“Europa Royale Kaunas”

Viktoro Purio nuotr.

Virtuvės šefas Nerijus Kunkulis

Antienos krūtinėlė, kimšta 
kaštainiais, su ryžių paplotėliu ir 
spanguolių padažu

Sūdytos lašišos suktinukas su 
erškėtinės žuvies ikrais ir vasabio 
padažu

Traški sezamo dūdelė su 
maskarponės sūrio kremu ir 
braškių užpilu

Deividas Meškauskas
Vyginto Skaraičio nuotr.
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Elena NIKONOVAITĖ

Nuo papuošalo iki brilianto

“Auksin s dovan l s” vitrinose - didel  mo-
terims ir vyrams, vaikams skirt  juvelyrini  dir-
bini vairov . “Stengiam s, kad m s  parduo-
tuv se išsirinkt  kiekvienas - ir ieškantis nedi-
del s, palyginti nebrangios dovan l s, ir jau iš-
skirtinio juvelyrinio dirbinio pageidaujantis kli-
entas”, - pasakojo “Auksin s dovan l s” rinko-
daros direktorius Elanas Šmuilovi ius.

Parduotuv se rinksit s iš naujausi  papuoša-
l  kolekcij , sujungian i  ištikimyb  klasikai ir 
originalias id jas.

“Auksin je dovan l je” ypa  didžiuojamasi 
“Giorgio Visconti” juvelyriniais dirbiniais iš auk-
so ir brangakmeni . “Ši iš kartos  kart  tik šei-
mos nariams perduodama ital mon  - viena ta-
kingiausi  juvelyrini  dirbini  srityje. Ji gamina 
riboto tiražo, galima sakyti, meno dirbiniams pri-
lygstan ius papuošalus, tod l b gant laikui j  ver-
t  tik did ja”, - apie aukso dirbinius, kaip patiki-
m  investicij , pasakojo E.Šmuilovi ius.

Individual s užsakymai

“Auksin je dovan l je” klientams si lomas
parduotuv se esantis asortimentas, o esant indi-
vidualiam užsakymui, parduotuv s atstovai susi-
siekia su deimant  pardavimo centrais. mon
bendradarbiauja su didžiausiais pasauliniais juve-
lyriniais dirbiniais ir brangakmeniais prekiaujan-
iais centrais, tod l apsiima už optimali  kain

atrasti kliento pageidaujam  papuošal  ar bran-
g j  akmen , tapsiant  patikima investicija.

“Kad ir kok  gamin  išsirinktum te, garantuo-
jame aukšt  jo kokyb . Kiekvienas  m s  par-
duotuves atkeliaujantis brangakmenis turi visame 
pasaulyje pripaž stam  jo kokyb  liudijant  doku-
ment  - vadinam j  brangakmenio pas ”, - pasa-
kojo E.Šmuilovi ius.

“Auksinėje dovanėlėje” - laiko nebijančios dovanos
Juvelyriniais dirbiniais ir deimantais prekiaujantis Vilniaus parduotuvių tinklas “Auksinė dovanėlė” kviečia apsilankyti ir išsirinkti 
dovanas jūsų artimiesiems. Šventiniu laikotarpiu, nuo gruodžio 20 iki 24 dienos, “Auksinėje dovanėlėje” bus taikomos ypatingos 
nuolaidos - visus juvelyrinius dirbinius ir deimantus įsigysite net 30 proc. pigiau.

Daugiau informacijos www.auksinedovanele.lt



Išlaisvins nuo 
prieškal din s karštlig s

Pasak Geradovana.lt vadovo 
Ernesto Ka erausko, universalus 
dovan  rinkinys išlaisvina nuo 
prieškal din s pirkimo karštli-
g s, kuri pasižymi blaškymusi po 
parduotuves ir dažnai baigiasi 
spontaniniais bei neapgalvotais 
pirkiniais.

“Si lome dovanoti pasirinkimo 
laisv  - dovan  gav s žmogus rin-
kinyje ras daug kruopš iai atrink-
t , skirting  pramog  ir paslaug
pasi lym . Beliks išsirinkti vien ,
labiausiai patinkan i  pramog .
O dovanotojas gali b ti tikras, 
kad vienas iš d žut je esan i  pa-
si lym  bus tas, kuris labiau -
siai pradžiugins artim  žmog ”, - 
sak Geradovana.lt vadovas E.Ka-
erauskas.

Šventiniai rinkiniai, apimantys 
nuo 20 iki 30 skirting  pramog  pa-
si lym , platinami dovan  stenduo-
se 20 didžiausi  MAXIMA prekybos 
centr , veikian i  9 šalies miestuo-
se. Rinkinius pirk jai ras ir 4 di-
džiausiuose RIMI prekybos cen-
truose Vilniuje bei Kaune.

Tereikia parinkti 
pramog  krypt

Geradovana.lt si lo penkis 
skirtingus, pagal pramog  pob d
suskirstytus, dovan  rinkinius, 

kuri  kaina svyruoja nuo 99 iki 
599 lit . “Ieškantiems dovan  te-
reikia nuspr sti, kokia pramog  ar 
paslaug  kryptis labiausiai tikt
dovanos gav jui”, - sak  E.Ka-
erauskas.

Dovan  rinkin  “Pramogos” ga-
v s žmogus gal s rinktis vandens 
pramogas, skryd  l ktuv , pasivaži-
n jim  kartingais, šoki , golfo pa-
mok , vyno ar šokolado degustacij .
“Malonus pasilepinimas” skirtas 
neabejingiems vairioms SPA pro-
ced roms ir masažams, atlieka-
miems Vilniuje, Kaune ir kurorti-
niuose šalies miestuose.

“Ypatingas atsipalaidavimas” 
kvies išsirinkti ne tik masaž , bet ir 
nakvyn  viešbutyje ar romantišk
vakarien . Vis  savaitgal  m gautis
poilsiu vairiuose viešbu iuose ir 
SPA malonumais leis brangiausio 
dovan  rinkinio “Atitr k nuo kas-
dienyb s” pasi lymai.

Tarp domiausi  “Išskirtini
pramog ” rinkinio pasi lym  - pa-
sivažin jimas legendiniu motociklu 
“Harley-Davidson”, ekstremaliu 
“Drifto” bolidu, keturra iais ar li-
muzinu, kaitavimo ant sniego, šau-
dymo iš lanko kursai ar profesiona-
li fotosesija.

Universali  dovan  gav s žmo-
gus rinkinyje ras iki 30 skirting
pramog  pasi lym  ir viz  atsiskai-
tymui. Jau netrukus Geradovana.lt
ketina pristatyti dar kelet  nauj  do-
van  rinkini .

Dovana verslo 
partneriams

“Tikim s, kad pramog  rinkiniai 
taps populiaria verslo dovana klien-
tams, partneriams ar motyvacine 
priemone darbuotojams. Bendro-
v ms si lome dovan  rinkinius pa-
puošti pageidaujama atributika, lo-
gotipais”, - teig  E.Ka erauskas.

MAXIMA prekybos centruose 
kurtuose dovan  stenduose taip pat 
si loma ir daugiau nei 30 skirting
Geradovana.lt dovan  korteli  van-
dens park , viešbu i , SPA centr ,
masažo salon  paslaugoms. Korteli
kainos svyruoja nuo 50 iki 200 lit .

Prekybos centruose “Akropo-
lis”, “Panorama”, w“Europa”, BIG 
Vilniuje ir “Saul s miestas” Šiau-
liuose taip pat veikia automatizuota 
dovan eki  prekybos ir aptarna-
vimo sistema Geradovana.lt. Siste-
ma leidžia pirk jams sigyti preky-
bos centr  dovan ekius, skirtus 
centruose veikian i  parduotuvi
prek ms ir paslaugoms.

Dovan ekius galima sigyti ne 
tik pa iuose prekybos centruose 
veikian iose dovan eki  pardavi-
mo vietose, bet ir interneto svetai-
n je www.geradovana.lt. Tai pirmo-
ji Lietuvoje elektronin s komercijos 
parduotuv , prekiaujanti dovan e-
kiais, kuriuos galima sigyti inter-
netu ir pa iam atsispausdinti pa-
prastu spausdintuvu.

“Laisvalaikio” inf.
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Lengviausias būdas pradžiuginti artimą - dovanų rinkinys

Ką padovanoti artėjančių Šv. Kalėdų proga? Atsakymą žino 
dovanų čekių prekybos ir aptarnavimo sistema Geradovana.lt, 
pasiūliusi Lietuvoje dar nematytą dovanų idėją. Geradovana.lt 
pradėjo siūlyti gražiai įpakuotus dovanų rinkinius, suteikiančius 
galimybę dovaną išsirinkti patiems gavėjams.

Ernestas Kačerauskas 
sako, jog “Dovanų 
pirkinys” išgelbės 
nuo blaškymosi po 
parduotuves
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ia galyb  dovan , id j , tem
švent ms, sveikinimo žodži . Dova-
nos draugams ir verslui, dovanos ak-
tyviems ir romantikams, moterims, 
vyrams ir vaikams, dovan ekiai...

Kod l verta dovanas rinktis 
ia? Nes ia Jums nereikia bijoti 

virus , dovan  išrinksite, užsaky-
site, atsiskaitysite ir gausite prie 
nam  dur  slenks io net neišk l
kojos pro duris. Susitar  su drau-
gais J s galite dovanoti dovan e-
kius. Tur damas daugiau eki
žmogus pats išsirinks jam patin-
kan i  dovan , o ir pasinaudos ja 
tuomet, kai tur s po ir laiko.

Nustebinkite savo 
darbuotojus

Norite pasveikinti savo darbuo-
tojus, ta iau neturite laiko organi-
zuoti šven i  ar kolektyvo pramo-
g ? Žinoma, ankstesniais metais 
buvo madinga samdytis id j  gene-
ratorius, bet dabar juk visi taupo. 

Jeigu taupote ir J s, leiskite neišdil-
domais šven i sp džiais pasir -
pinti interneto parduotuvei.

Jeigu darbuotojus apnikusios ni -
rios mintys, sodinkite juos  šun
kinkin  ir smagiai lekiant mišk  take-
liais visas blogas mintis iš galvos iš-
p s v jai. Ir visai nesvarbu, jeigu 
gamta pašykšt s sniego. Organizato-
riai tokiam atvejui yra paruoš  roges 
su ratukais.

Pageidaujate dar aktyvesni  pra-
mog ? Ilgai nepamiršite, kaip karia-
vote žaisdami dažasvyd , lenktynia-
vote kartais ar buriavote mini rega-
tose. Nemažesn sp d  paliks šau-
dymo varžybos, vakar liams skirtas 
autobusas ir daugelis kit  pramog ,
kurias rasite aplank  internetin  par-
duotuv www.dovanumanija.lt. Ge-
ros nuotaikos užtaisas garantuotas!

Mažiems ir dideliems

Turite vaik ? Didelius ir mažus 
kvie iame  Kal d  pasak  pilyje. 

ia dainuosime, žaisime, dovanas 
dalinsim s, kal dinius stebuklus 
riešku iomis pilstysime, o kai išalk-
sime - pilies vaišes ragausime. Jums 
tik reikia pasirinkti labiausiai tin-
kan i  dien .

Norite artimam žmogui ar paž s-
tamai porai padovanoti romantišk
adrenalino doz ? Tuomet užsakyki-
te siaubo pirt . O jei norisi ramyb s,
užsisakykite taikos pypk s r kymo 
ritual . Dovanumanija.lt svetain je
rasite ir solidži  meno album , Vil-
niaus peizažo k rini , knyg . Žo-
džiu, ia visko tiek daug, užsukite ir 
patys pamatysite. Gražiai supakuo-
tus dovan  kuponus gal site pado-
vanoti ne tik draugams, bet ir vers-
lo partneriams, bendradarbiams bei 
garbingiems sve iams.

Sveikinim  biblioteka

Užsakydami dovanas “Dovan
manijos” internetin je parduotuv -
je gal site patys rašyti sveikinimo 
tekst , išsirinkti patinkant  atviru-
k . Taip pat tur site galimyb  pasi-
naudoti sveikinim  biblioteka, jei 
pristigsite sveikinimui žodži .

Papildom  informacij  apie paslau-
gas, užsakym  vykdym  ar kitus klau-
simus rasite internetin je parduotu-
v je www.dovanumanija.lt arba pa-
skambin  telefonu (8-5) 277-88-38.

“Laisvalaikio” inf.

Geriausia dovana kino mėgėjams
Kino centrai “Forum Cinemas” siūlo dovanų idėją artėjančioms šventėms. Jau dabar didžiuosiuose prekybos centruose, 
“Lietuvos spauda” kioskuose, “R-kioskuose” ir “Forum Cinemas” centruose rasite šventinių kino bilietų pakuočių. 
Patrauklaus dizaino šventiniai kuponai galioja dviem bilietams (Šiaulių ir Panevėžio “Forum Cinemas” - trim bilietams) 
į pasirinktą kino filmą. Bilietai galioja nuo švenčių iki kitų metų birželio mėnesio. Beje, šventiniu bilietu bus galima 
pasinaudoti ir renkantis naujausius 3D filmus. Pakuotės kaina - 36 Lt.

“Dovanumanija.lt” - dovanokite 
taupydami laiką ir sveikatą
Kalėdos ne už kalnų, o Jūs dar neturite dovanų? Ir, žinoma, 
neturite noro bėgioti po žmonių pilnas parduotuves, nes bijote 
pasigauti gripą. Bet labai labai trokštate artimiesiems padaryti 
staigmeną? Taip ir padarykite! Užsukę į internetinę parduotuvę 
dovanumanija.lt sutaupysite laiko, tausosite sveikatą, o staigmenų 
rasite daugiau, nei tikėjotės.

Trūksta idėjų dovanoms? 
Su Dovanumanija.lt visada 
būsite originalus

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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VESTA. Dovana draug ms - 
“Himalaya” plauk
prieži ros priemon s

“Himalaya” - tai nat rali, 
veiksminga ir saugi kosmetika. Pa-
ti jau seniai naudoju “Himalaya” 
plauk  prieži ros priemones - jos 
tinka mano plaukams, o ir kaina 
gera. Apsidžiaugiau radusi “Hima-
laya” dovan  pakuotes, kuriose 
yra šamp nas ir kondicionierius, 
bet to, medinis šepetys plaukams 
- dovan . Puikesn s dovanos savo 
geriausioms draug ms nesurasiu. 
Juk visos r pinam s ir puosel ja-
me savo plaukus, tod l per Kal -
das draug ms palink siu grožio.

Dovana draugui - 
tonizuojantis preparatas 
“Gerimax Ginseng” ir 
“Gerimax” kramtomoji 
guma

“Eurovaistin je” išrinkau do-
van  ir draugui, kad nepritr kt
j g  dirbdamas, mokydamasis, 
sportuodamas, o svarbiausia - kad 
nepritr kt  energijos man! Pado-

vanosiu jam dvigub  ženšenio do-
z , nes dabar, pirkdama “Geri-
max” maisto papildus, dovan
gaunu “Gerimax” kramtom j  gu-
m . Tai ne paprasta, o tonizuojan-
ti kramtomoji guma. Tinka vairuo-
jant, jei juntamas nuovargis ar 
mieguistumas. Man tai - visiška 
naujiena.
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“Eurovaistinėje” - kalėdinių dovanų idėjos

Dovana sau - 
“Uriage”
rank
kremas ir 
l p  pieštukas

Šaltuoju met  laiku 
ypatingos prieži ros reikia l -
poms ir rank  odai. Tod l apsi-
džiaugiau, kad dabar “Uriage” 
l p  pieštuk  ir rank  krem  ga-
liu sigyti su 40 proc. nuolaida. 
Juk žiem  nuo šal io saugantis, 
od  puosel jantis rank  kremas 
ir l p  pieštukas visada turi b -
ti rankin je.

AUST . Dovana kambario 
draugei - “Bioderma” 
kosmetikos produktai

“Bioderma” kosmetik  man re-
komendavo dermatologas. Anks iau 
mano oda buvo labai jautri, bet pra-
d jus naudoti ši  kartu su gydytojais 
dermatologais sukurt  kosmetik
problemos dingo. Poky ius netruko 
pasteb ti ir mano kambario draug ,
ji sak  pati norinti išbandyti “Bio-
derma” kosmetik . Slap ia aš jau 
išpildžiau draug s nor  - po eglute 
pad siu kelet  produkt  iš “Bioder-
ma” kosmetikos linijos. Juolab kad 
dabar ir pirkti verta - visi “Bioder-
ma” produktai kainuoja 20 proc. ma-
žiau. Ar gali b ti geriau?!

MINDAUGAS. Dovana 
mamai - “Biocell” maisto 
papildai

Kasmet tenka pasukti galv ,
kuo per Kal das pradžiuginti ma-
m . Ji man labai brangi, bet k
padovanoti moteriai, aš apskritai 
nelabai nutuokiu. Laimei, “Euro-
vaistin s” konsultant  pasi l
rinktis “Biocell” maisto papildus, 
skirtus brandžiai odai priži r ti.
N  nežinojau, kad toki  produk-
t  b na! Esu praktiškas, tod l
man labai patiko, kad dabar vi-
siems “Biocell” produktams 
“Eurovaistin je” taikomos nuo-
laidos iki 25 procent .

ROBERTAS. Dovana 
draugei - šildomieji 
žv reliai ir “Eurovaistin s”
dovan  kuponas

Merginoms patinka šveln s
daiktai, tod l miel  žv rel  išrin-
kau dovan  savo draugei. Jis ypa-
tingas - kimštas nat raliais lin
s menimis ir kvepia levandomis, 
o tai, kad žv rel  galima šildyti 
mikrobang  krosnel je ir naudo-
ti kaip šildykl , man pa iam buvo 
netik ta. Tikiu, nustebinsiu ir 
draug . Prid siu ir “Eurovaisti-
n s” dovan  kupon . Tikrai išsi-
rinks tinkam  kosmetikos prie-
moni  - juk j  merginoms neb -
na per daug, o “Eurovaistineje” 
j  - didžiausias pasirinkimas.

JULIJA. Dovana šeimai - vitaminai ir maisto papildai

Aš visada stengiuosi išrinkti naudingas dovanas. Tai ypa  svarbu 
šiemet, kai šeimoje susitar me pernelyg neišlaidauti dovanoms. Tod l
artimiesiems išrinkau maisto papild . Tetai ir d dei - skirt  širdžiai ir 
s nariams, mamai, kad b t  graži, - speciali  maisto papild  odai ir 
plaukams, t iui - organizm  stiprinan i  vitamin . Išsirinkti tai, kas 
geriausia, man pad jo “Eurovaistin s” konsultantai. Pad s ir jums, kad 
artimieji b t  sveiki ir graž s.

Kalėdų rytas, kai sveikinsim vieni kitus ir nekantriai vyniosime dova-
nas, išauš jau kitą savaitę. Tiems, kurie dar ieško dovanų savo draugams 
ir artimiesiems, galbūt padės “Eurovaistinėje” pakalbinti pirkėjai bei jų 

idėjos. “Eurovaistinėje” išrinksite dovanas visiems šeimos nariams ir my-
limiems draugams. O kai kurių dovanų ir pakuoti nebereikės, ant “Euro-

vaistinės” lentynų - daugybė jau paruoštų, gražiai įvyniotų, rinkinių. Kad 
ateinančiais metais jūs ir jūsų artimieji būtumėte sveiki ir gražūs!

Elena NIKONOVAITĖ

Austė jai patikusios 
“Bioderma” kosmetikos 
padovanos ir draugei... 
...o “Uriage” produktais 
palepino save

Savo merginai Robertas 
padovanos mielų šildomų žaislų ir 
“Eurovaistinės” dovanų kuponą

Mindaugas pasirūpino, 
kad mama atrodytų 
jauna ir graži

Vesta 
“Eurovaistinėje” 
apipirko 
drauges ir 
vaikiną

Praktiškoji Julija po eglute 
padės maisto papildų

“Eurovaistinės” lankytojai dalijasi 
savo dovanų idėjomis, kuo per 
Kalėdas pradžiuginti draugus ir 
artimuosius

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Mažiausios kainos - 
internetu

Jei autostrada atvažiuojate iš 
Vilniaus ar Kauno, “Reval Inn Klai-
p da” nepasteb ti ne manoma. Nuo 
ia netoli iki miesto centro, greta - 

keli prekybos centrai ir Naujoji per-
k la, tad apsistojus šiame viešbuty-
je patogu gyvendinti vairius vieš-
nag s paj ryje tikslus.

“Reval Inn Klaip da” puosel ja 
tai, ko dažnai pasigendama svetin-
gumo srityje. Tai - paprastumas ir 
patogumas, šiltas, draugiškas po-
ži ris  sve ius ir kokyb  už priei-
nam  kain . “Tai jaukus, nebrangus 
viešbutis, galintis pasi lyti visk ,
kas svarbu apsistojant, nakvojant, 
ilsintis”, - trij  žvaigždu i  apgy-
vendinimo staigos specifik  api-
bendrina jos vadovas Robertas Lu-
košius.

Geriausias lanks ios viešbu io
kainodaros rodymas - kambari  už-

sakymo internetu sistema. Apsilan-
kius interneto svetain je www.re-
valinn.com visuomet galima išsi-
rinkti tinkamiausi  pasi lym  na-
kvynei. O didžiausia tikimyb  dau-
giau sutaupyti - kambar  užsisakyti 
kaip galima anks iau.

Kal dini  staigmen
metas

“  mažiausi  kain  buvo galima 
pretenduoti kambar  užsisakius ne 
v liau nei prieš 21 dien . Pasitikda-
mi didžiausias met  šventes š  lai-
kotarp  sutrumpinome iki savait s”, 
- viešbu io sve iams parengtas ka-
l dines staigmenas pristato R.Lu-
košius. Dabar užsakym  internetu 
pateikus ne mažiau nei prieš 7 die-
nas iki suplanuoto atvykimo, tiek 
vienvie iame, tiek dvivie iame 
kambaryje bus galima apsistoti tik 
už 86 Lt. 

Kal diniais stebuklais manoma
patik ti ir kelion  uostamiest  su-
planavus spontaniškai. Viet  vieš-

butyje rezervavus net ir išvykos 
dien , vienvietis arba dvivietis 
kambarys atsieis už ypating  kain
- 97 Lt. 114 Lt viešnag  kainuos 
pageidaujant nakvyn s ir pusry i ,
per kuriuos bus galima m gautis 
atnaujintu švediško stalo asorti-
mentu.

Šventiniams ir dalykiniams 
renginiams

“Nepamirškime artim  žmoni
ar kolektyvo - sunkmetis praeina, o 
šiltos akimirkos išlieka ilgam”, - ti-
kina “Reval Inn Klaip da” vadovas 
ir kvie ia  viešbut  sutikti gražiau-
si  met  šven i . Tokiam tikslui 
si loma erdvi kavin , skanus mais-
tas ir draugiškas aptarnavimas. 
Viešbutyje organizuojami banketai 
ir furšetai asmeniui kainuoja nuo 50 
Lt. Šventin  parengtis jau iama ir 
viešbu io rengini  sal se.

“Reval Inn Klaip da” galimybi
pravartu nepamiršti ir žiemos šven-
i  šurmuliui nutilus. Mokym  ir 

seminar  organizatoriams ia gali 
b ti pasi lytos dvi rengini  sal s.
Teatro stiliumi “Smiltyn s” sal je
galima susodinti apie 80 žmoni ,
“Juodkrant je” tokiu pat b du su-
s st  iki 50 dalyvi . Abi patalpos 
kondicionuojamos, ia veikia bevie-
lis interneto ryšys. Automobilius 
sve iai gali palikti greta viešbu io
esan ioje erdvioje nemokamoje 
aikštel je.

“Reval Inn Klaipėda”: anksčiau suplanuosi, pigiau apsistosi
Romantikai pajūryje metų laikai neegzistuoja. O pasidžiaugti ban-
gų mūša per šventes bus galima be ypatingos skubos: laukia il-
gieji švenčių savaitgaliai ir kaip niekada mažos nakvynės kainos. 
Per šventes uostamiesčio viešbutyje “Reval Inn Klaipėda” nakvynė 
dviem nekainuos ir 100 Lt. O labiausiai sutaupyti pavyks išvyką su-
planavus iš anksto. 

30% apgyvendinimui iki 24 val. 
ir pusryčiams dviem asmenims,

50% apgyvendinimui po 24 val. 
ir pusryčiams dviem asmenims,

15% sąskaitai kavinėje, 
pasinaudojus specialiais šventiniais 
pasiūlymais, pasitikimo gėrimas - 
nemokamai

Su 
“Laisvalaikio” 
kortele

“Reval Inn Klaip da”
ypatumai

n Nakvynei si lomi 84 numeriai 
su šiuolaikiniais vonios kamba-
riais.
n Sve iai gali rinktis vienvie ius, 
dvivie ius, jungiamuosius nume-
rius ir erdvius verslo klas s kam-
barius.
n Vaikai iki 16 m. t v  kamba-
ryje gyvena nemokamai.
n Vaikiška lovyt  - nemokama.
n Naminio gyv no apgyvendini-
mas šeiminink  kambaryje - 35 Lt.
n Kavin je “Cafe@Bar” si lomi 
švediško stalo pusry iai, piet  ir 
vakarien s meniu.
n Vaikai iki 16 m. pusry iauja
nemokamai.
n Nemokamas  interneto ryšys.
n rengtas verslo kampelis, ap-
r pintas interneto paslaug  turin-
iu kompiuteriu.
n Vieta automobili  aikštel je
viešbu io sve iams nemokama.

“Laisvalaikio” klubo 
narių sutiktuvėms - 
skanios staigmenos

“Reval Inn Klaipėda” archyvo nuotr.

Pajūrio viešbutyje švenčių 
dvasia jau apsigyveno

Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

 skoni  kelion

Pasak “Pegasus” bendratur io 
Donato Kero, skambu iai rodo, kad 
per Naujuosius bus šurmulinga vi-
same restorane.  65 viet  didži j
sal  kvie iamos bi iuli  kompanijos, 
jaukiai sitaisyti prie staliuk ia bus 
pasi lyta ir šeimoms bei porel ms.
45 viet  mažesn je sal je gal s
linksmintis daugiau privatumo pa-
geidaujanti draugija.

Penkt  kart  Nauj j  švent  or-
ganizuojantys šeimininkai puikiai ži-
no, ko tikisi “Pegasus” pam gusi sti-

linga, skon  ir išskirtinum  vertinanti 
publika. “Esame modernios klasikos 
restoranas ir šios krypties laikom s
tiek ruošdami maist , tiek si lydami 
linksmybes”, - aiškina D.Keras.

Tarp Vilniaus restoran  “Pega-
sus” išsiskiria “fusion” virtuve. Kie-
kvienas patiekalas ia - savotiška 
skonio improvizacija, atsirandanti 
derinant geriausias Europos, Toli-
m j  Ryt , Azijos, Piet  Amerikos 
gastronomijos tradicijas.

 skoni  kelion  leisis ir naujame-
t s švent s sve iai. Jiems bus pasi -
lyta trij  patiekal  vakarien , kiekvie-
n  skan st  bus galima rinktis iš trij
variant . Štai karštajam ruošiamasi 

patiekti su rozmarinais marinuot
up taki , m lynuoju pel siniu s riu 
ir špinatais daryt  vištienos kr tin -
li , argentinietišk  jautienos kepsni .
Švent  gomuryje žada ir saldžioji va-
karien s dalis: maskarpon s tortas, 
šiltas pranc ziškas šokolado pyragai-
tis, klasikinis “Creme Brulee”. Taip 
pat visiems bus pasi lyta užkandži ,
vaisvandeni  ir putojan io vyno. Kitus 
g rimus sve iai rinksis iš meniu.

Durys bus atviros visiems

“Vakar  nuspalvins muzikos fo-
no metamorfoz s”, - žada restorano 
šeimininkas.

21 val. prasid sian ios švent s
sve ius pasitiks saksofonininkas Ei-
noras Džebrailovas, v liau nuotaik
kurs švelnus atlik jos Lorenos Paš-
kevi i t s vokalas. Po vidurnak io
disko ir fanko muzikos ritmais  šo-
ki  aikštel  sukvies DJ Komka.

Viena smagiausi  renginio dali
bus ir organizatori  žadamas aukci-
onas, kuriame bus galima sigyti nuo 
meno k rini  iki “Pegasus” paga-
mint  tort . “Manau, kad tokia pro-
grama tiks ir 25 met  jaunuoliams, 
ir solidaus amžiaus publikai”, - anks-
tesni  met  patirtimi kliaujasi res-
torano šeimininkas.

Vakarien  ir šventin  programa 

asmeniui didžioje sal je kainuos 250 
Lt, mažojoje - 199 Lt.  “Pegasus” 
naujamet  vakar  bus galima užsuk-
ti ir tik pavakarieniauti arba prat s-
ti linksmybi  po vidurnak io. “Res-
torano durys bus atviros visiems”, 
- teigia D.Keras.

Priminsime, kad pro antrame 
aukšte esan io “Pegasus” langus ir 
balkon  - visa Didžioji gatv  ir Ro-
tuš s aikšt  it ant delno. Ir antroji 
pagal svarb  miesto egl  - visai ia
pat. Tad b nant restorane smagumo 
suteikia puikiai jau iamas šventinis 
miesto ritmas ir galimyb  bet kuri
akimirk  prisid ti prie naujame io
Vilniaus š lsmo.
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Restorane “Pegasus” - smagios
ir stilingos Naujųjų sutiktuvės

“Fusion” virtuvės improvizacijos, subtili tikro garso muzika, šmaikštus vakaro 
vedėjas, azartiškas aukcionas, kaklaraiščių kilpas atpalaiduojanti diskoteka 
ir galimybė bet kurią akimirką įsisukti į šventinį miesto siautulį. Tokį kontekstą 
2010-ųjų sutiktuvėms bus galima rasti sostinės restorane “Pegasus”.

Tarp naujamečių desertų bus ir 
prancūziškų šokolado pyragėlių

Su “Laisvalaikio” kortele
naujametė vakarienė 

ir programa 
as me  niui didžiojoje 

salėje kainuos 
199 Lt, mažojoje 149 Lt,

įprastu metu sąskaitai taikoma

15%
nuolaida

Mykolo Ambrazo nuotr. 

Iš restorano balkono bus galima stebėti 
šventinius Rotušės aikštės įvykius

“Pegasus” archyvo nuotr.
Restorano patiekalai - išradingos 
“fusion” virtuvės improvizacijos
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 “Borjomi” mineralinis vanduo bu-
vo atrastas 1840 m. Boržomio sl nyje, 
Gruzijoje. Iki ši  dien  už š  minera-
lin  vanden  turime b ti d kingi tyrai 
ir nepaliestai Boržomio nacionalinio 
parko gamtai. Kaukazo regione yra 
daug r ši  mineralinio vandens, ta iau 
n  vienas iš j  neturi panašios sud -
ties kaip “Borjomi”. Daugyb  met
“Borjomi” mineralinis vanduo buvo 
tyrin jamas geolog  ir chemik , kol 
jie patvirtino šio vandens temperat -
ros, chemini  savybi  bei mineralin s
sud ties pastovum .

“Borjomi” mineralinio vandens su-
d tis yra unikali. Nenaudojant joki
siurbli , vanduo, prisisotin s nat ralios
angliar gšt s, kyla iš pusantro kilome-
tro gelmi . Pakeliui  žem s pavirši
“Borjomi” prisipildo 60 vairi  minera-
l , esan i  Kaukazo kalnuose.

1890 m. prad ta “Borjomi” mine-
ralin  vanden  išpilstyti  butelius. Da-
bar tai vienas didžiausi  mineralinio 
vandens gamintoj  Ryt  Europoje, tu-
rintis atstovybes Gruzijoje, Ukrainoje 
ir Rusijoje bei tiekiantis savo produk-
tus visam pasauliui. Šiais metais “IDS 
Borjomi Europe” atstovyb  buvo ati-
daryta ir Lietuvoje. “Labai vertiname 
lietuvi  param  Gruzijai. Tiekdami 
“Borjomi” ne tik atvežame legendin
g rim , bet kartu pareiškiame savo 
d kingum  bei šilum . M s  nedide-
li , bet dr si  šali  ryšiai yra unikal s
ir patikrinti laiko”, - sako Iraklis Bo-
kuchava, “IDS Borjomi Europe” gene-
ralinis direktorius.

Pareng  Vaida ANDRIKONYT

Unikali mineralų kompozicija iš Boržomio slėnio
Pasak legendų, Gruzijos Boržomio regione gyvena 
daugiausiai ilgaamžių pasaulyje. Nors tokių 
teiginių neįrodysime, dėl “Borjomi” mineralinio 
vandens galime būti tikri - tai gruzinų 
vizitinė kortelė, kuriai kitąmet 
sukaks 170 metų.

VIKTORINA

Visi kviečiami dalyvauti “Borjomi” viktorinoje ir laimėti puikių prizų. 
Viskas, ką jums reikia padaryti, tai iki 2010 m. sausio 1 d. elektroniniu paštu 
konkursas@borjomi.lt atsiųsti teisingą atsakymą į klausimą:
 “PRIEŠ KIEK METŲ PRADĖTA “BORJOMI” IŠPILSTYTI Į BUTELIUS?”
Teisingai atsakiusiųjų laukia 10 “BORJOMI” MINERALINIO VANDENS DĖŽIŲ.
Taip pat atsitiktiniu būdu išrinktas dalyvis gaus dovanų klasikinį, gydomąjį 
poveikį turintį VISO KŪNO MASAŽĄ pačiame sostinės 
centre įsikūrusiame 
“SPA Vilnius DIA” centre 
(www.spa-vilnius.lt, tel. (8-5) 262-92-00, Gedimino pr.49A).

“Borjomi” gamyba praeito amžiaus pradžioje
Redakcijos archyvo nuotr.

Jonas Simutis, pieno pramonei 
paskyr s daugiau nei 50 met , yra 
vadinamas vienu geriausi  pieno ži-
nov  net tik Lietuvoje, bet ir Baltijos 
šalyse. Ir nors pieno degustavimas 
toli gražu n ra pagrindin  šio ilgame-
io AB “Pieno žvaigžd s” gamybos 

eksperto veikla, jo sitikinimu, išskir-
tin  produkt  vartotojui gali pateikti 
tik tas, kuris apie j  žino visk .

“Degustuoti gali kiekvienas no-
rintis, ta iau atskirti ger , verting
pien  pasiseks tik retam bandytojui, 
nes norint tiksliai j vertinti ir iš-
skirti bei tiksliai apib dinti bent vie-
n  vertinam  pavyzd , reikia tur ti
ne tik teorin , bet ir pakankam
praktin  suvokim ”, - dalijasi patir-
timi ekspertas.

Ir ne tik teorin s ar praktin s ži-
nios, anot p.Simu io, yra viena iš b -
tin  s lyg , norint tapti profesionaliu 
pieno žinovu. “Vis  pirma, norint s -
kmingai degustuoti, daugiau galimybi
ir sugeb jim  tam tur s ner kantis, 
stipri j  alkoholini  g rim  nevarto-
jantis žmogus”, - pasakoja J.Simutis.

domu tai, kad pieno degustacijos 

yra išties šiek tiek panašios  kit  g -
rim , nes per jas yra vertinami trys 
pagrindiniai pateikiamo produkto pa-
vyzdži  aspektai - skonis, spalva ir 
kvapas. “Vertinant pien  pagal išvaiz-
d , d mesys pirmiausia atkreipiamas 
 pavyzdžio spalv , nes pagal j  galima 
nustatyti net riebum  - kuo pienas 
riebesnis, tuo jo atspalvis yra gelsves-
nis, o jei pienas labai liesas, jis tur s
jau baltesn  ar net ir pilkšv  atspalv .

Pagal kvap  bene lengviausia b t
atskirti virint  ar aukštoje temperat -
roje pasterizuot  pien  - jis turi tikrai 
specifin  salsv  skon  ir kvap . Deja, 
toks pienas jau yra prarad s ir pagrin-
dines savo naudingas maistines savy-
bes ir yra laikomas prastu. Labiausiai 
pienas vertinamas už savo nat ralu-
m , išsaugot  vert , o tokiomis savy-
b mis pasižymi tik žemoje tempera-
t roje pasterizuojamas pienas”, - at-
kreipia d mes  pieno žinovas.

Anot p.Simu io, pieno vertinimas 
pagal skon  yra bene domiausia, dau-
giausiai susikaupimo ir žini  reikalau-
janti degustavimo dalis. “Pienas n ra 
geriamas ir nuryjamas, o palaikomas 

burnoje tam, kad joje esantys recepto-
riai surinkt  vis  informacij  apie pro-
dukt . V liau jis yra išspjaunamas ly-
giai taip pat, kaip tai galime matyti ir 
per vyno degustacijas. Norint, kad pa-
vyzdži  skoniai nesimaišyt  tarpusa-
vyje, pakanka burn  praskalauti lengva 
kmyn  arbata”, - pieno degustavimo 
subtilybes atskleidžia J.Simutis.

Jo teigimu, geras degustuotojas 
gali gana tiksliai nusakyti pagrindines 
vertinamo pieno savybes, ta iau eili-
niam vartotojui labai svarbu renkantis 
pien  yra žinoti jo sud t  ir tikr j  ver-
t . “Kaip skiriasi pieno spalva, skonis 
ar kvapas, taip skiriasi ir jo vert  bei 
teikiama nauda m s  organizmui. Ne 
kiekvienas pienas, kur  kasdien galime 
nusipirkti prekybos vietose, yra išsau-
goj s pakankam  verting j  medžiag
kiek  po pasterizacijos, nes ypa  svar-
bi jo savyb ms yra temperat ra, ku-
rioje jis kaitinamas. Pavyzdžiui, paste-
rizuojant pien  žemesn je temperat -
roje, yra išsaugoma svarbiausia jo dalis 
- išr g  baltymai, kurie pien  kaitinant 
aukštoje temperat roje suyra”, - at-
kreipia d mes  žinovas.

J.Simutis pataria, kad geriausia 
rinktis tok  pien , kur  rekomenduot
ir patyr s pieno žinovas, vertinantis 
estetines jo skonio bei kitas savybes, 
ir mitybos specialistas, kuris pirme-
nyb  teikia vert  išsaugojusiam ir 
m s  organizmui naudingam pienui.

“Laisvalaikio” inf.
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Reta profesija - pieno someljė
Apie rinktinių vynų, alaus ar šokolado degustacijas greičiausiai jau 
esate girdėję, o gal panašioje jau teko ir dalyvauti, tačiau nustebsi-
te sužinoję, kad itin skrupulingai tiriamas ir klasifikuojamas yra net 
ir pienas. Vienas nuo kito pienas skiriasi ne tik skoniu, kvapu, spal-
va, o ir verte, tvirtina visas jo paslaptis žinantys ekspertai.

Jonas Simutis teigia, kad pienas geras 
tik tada, kai yra išsaugojęs savo vertę

“Pieno žvaigždžių” nuotr.

Žiemos pūgoje pražydę apdarai
Vėsų, drėgną 

vakarą žvakelių 
šviesoje, mažyčiais 
užkandžiais ir kava 

kvepiančioje Kauno 
senamiesčio ka-

vinėje “Vero Cafe” 
įvyko jaukus ir

 šiltas dizainerės
 Vilijos Tumasonie-

nės kurtų nėrinių 
kolekcijos “Žiedų 

pūga” pristatymas.

Akimirkos iš kolekcijos 
pristatymo, kuriame 
žėrintį sniegą barstė 

dizainerės V.Tumasonienės 
kurtais drabužėliais 

aprengtos mergaitės
Viktoro Purio nuotr.

Jurgita RANCEVIENĖ

Vos prieš metus surengusi savo 
pirm j  kolekcijos pristatym , dizai-
ner  V.Tumasonien  džiaugiasi, kad 
j  atranda vis daugiau jos rankomis 
nert  meno k rini  m g j : “Mote-
rys mane susiranda pagal vard  ir pa-
vard . Anks iau jos užsakydavo šali-
kus, skraistes, skaras, o dabar vis daž-
niau prašo drabuž li ”. Šiemet auto-
r s pristatyta drabuži  ir aksesuar
kolekcija “Žied  p ga” nustebino 
sluoksniuot , minkšt , pieno putos 
purum  primenan i  sukneli , sijon
ir skrais i  plevenimu. Balta kolekci-
jos aprangos detali  gama pan š jo
šaltyje p psan ias, cukraus pudra sal-
dintas pusnis, margintas g l mis.

V.Tumasonien  s kmingai žen-
gia k rybos keliu. “Vienos užsako-

v s leidžia kurti ir interpretuoti man 
pa iai, ir daugelis j  pasitiki tik ma-
nimi. Kitos atsiveža aksesuarus, prie 
kuri  nori priderinti drabuž . Spalv
gamoje dominuoja juoda spalva, ta-
iau šiemet moterys kur kas dr ses-

n s. Jos jau nori m lyn , žali , balt
ir netgi chaki spalv ”, - besiple ian-
ti gama džiugina k r j . “Mane ma-
loniai stebina nuotak  mamos. Jos 
nori ir užsako išskirtines sukneles 
savo dukroms, - naujovi  trokštan-
i j  dr sa žavisi autor . - Brandaus 

amžiaus moterys nori paryškinti ar 
pasl pti linijas. Priklausomai nuo j
dr sos, nuo gyvenimo b do ir sti-
liaus. Kai moteris d vi mano kurt
drabuž , jis atrodo lyg kiauras, len-
gvas apdaras. Ta iau visos labai nu-
stemba, kaip su juo šilta. Vasaros 
metu, v siems vakarams paj ryje 

moterys užsisako tunikas ar lengvas 
skaras, gaubian ias pe ius”.

“Viena užsakov  atvyko net iš 
Šilut s. Ji užsak  skraistes  iškil-
ming  pokyl  Tokijuje pakviestai 
dukrai. Kal diniame “Black tye” 
(“Juodasis kaklaraištis”) aprangos 
kodu pažym tame vakar lyje Lie-
tuvos ambasadoje Japonijoje dirban-
ios moters pe ius papuoš ir lietu-

višk  rank  darb  reprezentuos ma-
no kurta skraist ”, - apie malon
netik tum  užsimena autor .

Kavin je “Vero Cafe” dirban-
ios merginos demonstravo ne tik 

V.Tumasonien s kolekcij , bet ir 
Giedr s Leš inskien s papuošalus 
bei Kristinos Baškien s sages. 
“Šios puikios autor s prie mano 
drabuž li  priderino savo gami-
nius”, - džiaug si dizainer .

Iš Vilijos Tumasonienės kolekcijos
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Vienas iš populiariausių laikinojo-
je sostinėje “Entry” biliardo klubas 
(Kaunas, Kęstučio g.71) sveikina 
kauniečius su artėjančiomis gražiau-
siomis metų šventėmis ir kviečia ne-
praleisti progos pasinaudoti ypač pa-
traukliais ikišventiniais pasiūlymais.

moni  kolektyvams - biliardo 
turnyrai

“Miesto centre sik r s biliardo klu-
bas - puiki vieta praleisti vakar , šventi-
nes pramogas savo darbuotojams planuo-
jantiems moni  kolektyvams, - pasakoja 
klubo direktorius Nerijus Paškevi ius. - 
Mes pasiruoš  juos supažindinti su šio 
žaidimo taisykl mis ir kitomis pulo sub-
tilyb mis bei suorganizuoti biliardo tur-
nyrus, kuri  nugal tojams bus suteikta 
išskirtin  galimyb ia pat išbandyti j gas 
su Lietuvos pulo empionu!”

Jauki ir šilta klubo aplinka, nebrang s
puikaus skonio patiekalai ir g rimai, ma-
lonus aptarnavimas biliardo turnyro daly-
viams suteiks dar daugiau žaidybinio 

azarto, o šventiniam kolektyvo susib ri-
mui - nepamirštam sp dži  ir graži
prisiminim .

Neseniai buvo pakeistas visas biliardo 
žaidime naudojamas inventorius ( sigytos 
naujos lazdos, nauju audiniu aptraukti bi-
liardo stalai ir t.t.), tod l tikr j  biliardo 
žaidimo malonum  gal s pajausti tiek pri-
siek  šios aktyvios pramogos gerb jai, 
tiek naujokai, prie biliardo stal  j gas iš-
bandysiantys pirm  kart .

Nuolaid  metas

Turintieji “Laisvalaikio klubo” korte-
les “Entry” klube pramogauja pigiau, o 
šiuo metu biliardo žaidimui jiems taikoma 
net 30 proc. nuolaida. Tokia akcija “Lais-
valaikio” klubo nariams galios iki met
pabaigos.

Darbo dienomis nuo 11 iki 15 va-
landos klubo bare visiems patiekalams 
taikoma net 30 proc. dienos piet  nuo-
laida.

Daugiau informacijos apie “Entry” bi-
liardo klubo veikl , organizuojamus tur-
nyrus galima sužinoti klubo internetinia-
me tinklalapyje adresu www.entry.lt.

“Laisvalaikio” inf.

 “Entry” biliardo klubo šventiniai pasiūlymai
Su “Laisvalaikio” kortele

30%
nuolaida iki metų pabaigos 

biliardo žaidimui

“Entry” nuotr.



Atas. 1. Jei Mer nas ir Radži 
gal t  sulaukti bendro vaiko, tai 
b t  Atas. Tarp operinio repertu-
aro ir vestuvin s estrados klai-
džiojantis atlik jas tikrai patinka 
pagyvenusioms ponioms, kurios 
nepagail s keli  lit  skambu iui. 
2. Atui iki šiol išsilaikyti pad jo jo 
šeima, nuolat balsuojanti už j . Jei 
iki Kal d  jie išleis visus pinigus 

dovanoms, Atui - galas.
R ta. 1. Ji laim s tuo atveju, jei 

 superfinal  d l ligos neatvyks Atas, 
Egl  ir Kafka. 2. R tel  - puiki dai-
ninink , ta iau jai tr ksta charizmos 
arba žvaigždiškumo.

Kafka. 1. Jis man primena dai-
nuojant  Kal d  meškut . 2. Norint 
laim ti, reik t  iš mešku io tapti 
povu.

Nerijus. 1. Jis yra geriausiai pa-
saulyje dainuojantis robotas. Ma-
nau, kad tai yra veiksnys, kuris nu-
lems jo pergal  varžantis su žmo-
niškai judan iais dalyviais. 2. Pate-
k s  scen  jis jau iasi lyg žmog -
dr  nelaisv je: akyse - siaubas, 
rankos ir kojos tabaluoja  skirtin-
gas puses.

Egl . 1. Ji yra viena iš favori i ,

tod l jos galimyb s laim ti - didžiu-
l s. Dievas jai dav  talent , o ar 
žmon s duos bals  - pamatysime. 
2. Egl  nelaim s, nes tokiuose šou 
laimi vyrai.

Onsa. 1. Jis yra profesionaliau-
sias dalyvis, tai jam pad s laim ti.
2. Onsos s kmei sutrukdys jo t vu-
ko išverstas šviesoforas.

Rokas. 1. Jis - maloni MA staig-

mena, o staigmen  prieš Kal das 
bus nemažai. 2. Rokas neatsiskleid
kaip asmenyb , tod l daug kas jo 
net neatsimena.

Diamond. 1. Ji laim t  tik tada, 
jei pasaul  ištikt  apokalips , ir ji 
likt  vienintel  žem je. Kas pa-
neigs, kad tokia tikimyb  egzistuo-
ja? 2. Žmon s,  projekt  at j  pa-
v luotai, pasmerkti iškristi.

- penktadieniais, 20.10 val., per LNK!

“Laisvalaikis”, 2009 m. gruodžio 17 d.

Kas laimės auksą?

“Muzikos akademija” sparčiai artėja prie finalo. Didžiosios šou kovos vyks gruodžio 25, gruodžio 28 ir gruodžio 30 dienomis. Tuomet paaiškės 
“Muzikos akademijos” bronzos, sidabro ir visų išsvajotojo aukso laimėtojas. Projekte liko aštuoni dalyviai, ir visi jie nori, tiki bei siekia pergalės.
Kone geriausiai jaunuosius dainininkus pažįsta sarkastiškasis komisijos pirmininkas Mindaugas Stasiulis. Jo ir paklausėme: 
1. Kodėl kiekvienas iš jų turėtų nugalėti? 2. Kodėl jis/ji pasmerktas/a pralaimėti?

Kalėdų svajonės - įrašų studija ir princas ant balto žirgo!
Kalėdinė stebuklų 
nuotaika jau gaubia 
miestus ir miestelius, 
o “Muzikos akademijos” 
dalyviai ruošiasi didžio-
sioms šventėms - puo-
šia eglutes ir svajoja... 
Tos svajonės - vienų 
žemiškos, kitų - ne
tokios paprastos.

Paklaus me šou 
dalyvi , k  šiemet 
Kal doms jie 
nor t  gauti 
dovan .

Atas

Nor iau gauti klavia-
t r , kuri  prisijung s prie 
kompiuterio gal iau groti. 
Vienas paž stamas sak , kad 
turi nenaudojam , tad labai 
viliuosi, kad jis man j  pa-
dovanos.

R ta

Nor iau išleisti savo dai-
n  album . Ta iau nežinau, 
ar Kal doms tai - reali dova-
na. Gal šiek tiek v liau, nes 
dar neturiu tiek daug dain .

Onsa

Laim jimo “Muzikos akademi-
joje” nepaprašysi Kal d  Senelio, 
reikia prašyti LNK ži rov . (Juo-
kiasi.) Jei rimtai, man svarbiau - 
gera kompanija, o ne dovanos.

Egl

Didžiausia Ka-
l d  dovana b t ,
jei tap iau “Muzi-
kos akademijos” 
nugal toja.

Kafka

Oi, Kal d  Se-
neli, padovanok 
man nuosav raš
studij ... A i !

Nerijus

Tai, ko noriu, visada 
stengiuosi sigyti pats, o ne 
prašyti dovan . Per Kal das
man svarbiau šilti link ji-
mai.

Diamond

Nor iau balto žirgo, ant ku-
rio s d t  manasis princas. Arba 
bent jau tik princo... Kaip b t
šaunu - atsikeliu ryte, o po eglu-
te s di it zuikutis mano princas.

Rokas

Puiki Kal d  dovana 
b t  laim ti “Muzikos aka-
demij ”. Nesaky iau, kad ši 
dovana visai jau nereali... 
Bus matyt.

Daugiau nei pusė milijono litų - tiek 
pinigų suaukojo Lietuvos gyventojai 
skurstantiems ir vienišiems seneliams. 
Praėjusį penktadienį tris valandas 
trukusiame koncerte “Mums reikia tavęs” 
per LNK pasidalyti gerumu ir aukoti
ragino per 200 dainininkų, tarp kurių - 
ir “Muzikos akademijos” dalyviai.

Koncertas sujung  skirtingus muzikos 
žanrus ir skirtingas kartas. Gerumu dali-
josi Stasys Povilaitis, Vytautas Juozapaitis, 
Kastytis Kerbedis, “Liepai i ” choras, 
taip pat Atas, Egl , Onsa ir Kafka.

“Mums, jaunimui, sunku sivaizduoti,
kad visai šalia, gal net tame pa iame name, 
gyvena senelis, kuris negali ne tik išeiti 
lauk , bet ir pasigaminti valgyti, o toki , kas 
jam pad t , papras iausiai n ra. Privalome 
suprasti, kad toki  žmoni  - daug, ir jiems 
pad ti - kiekvieno pareiga”, - sak  Kafka.

Skurstan i  seneli  nepamiršti ragino 
ir Radži, Sasha Song, Violeta ir Vilius Ta-
rasovai, YVA bei kiti.

LNK televizija šiuo koncertu užbaig
Maltos ordino kal din  maraton  - “Kal din s
sriubos” akcij . Ne tik paaukoti, bet ir už bi-
lietus surinkti pinigai taip pat bus skirti Mal-
tos ordino pagalbos tarnybos globojam
skurstan i  pagyvenusi  žmoni  fondui.
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Paskutinę “Muzikos akademi-
jos” transliaciją prieš didžiuo-
sius finalus teks paprakaituoti 
trumpiausiai projekte dainuo-
jančiai Diamond.

Seksuali , erotiškose fotose-
sijose m gstan i  pozuoti klaip -
diet  kovoti d l išlikimo šou pa-
siunt  kolegos - karšt sias natas 
ji gavo iš R tos, Egl s, Kafkos ir 
Ato. Jie argumentavo, kad Dia-
mond - vienintel  dalyv , dar ne-
dainavusi  karšt j  mikrofon , o 
tai - tarsi privalomas kiekvieno 
dalyvio krikštas.

Kas kausis su Diamond, nu-
spr s radijo stoties “Lietus” 
klausytojai, vis  savait  balsuo-
dami internetu, ir šou komisija 
transliacijos metu.

Parlamentarė A.Baukutė: 
“Pakabink, pakabink mane!”

Seimo narė aktorė Asta Baukutė prisipažino nuolat stebinti savo vyro 
Kęstučio Rupulevičiaus sūnaus Onsos pasirodymus “Muzikos akademijoje”
ir mokanti beveik visas jo dainas atmintinai.

Vienišiems seneliams - ir “Muzikos 
akademijos” studentų dainos

Ji su vyru, kaip ir didžiulis b rys 
Onsos artim j  bei gerb j , savait-
gal  sveikino šou dalyv  su art jan-
iu gimtadieniu ir klaus si tikro gar-

so jo k rybos dain  koncerto sosti-
n s klube “Brodv jus”.

Nors tikrasis Onsos gimtadie-
nis, kai jam sukaks 21-eri, bus gruo-
džio 22- j , vaikinas nutar  švent
surengti anks iau - mat v liau juk 
reik s ruoštis didiesiems “Muzikos 
akademijos” finalams, tad šv sti ne-
bus kada.

Apie valand  trukusiame kon-
certe klausytojai išgirdo Onsos pa-
auglyst je kurtas dainas ir jau 
brandesnes, patekusias  muzikos 

album , ir naujausias, gird tas 
“Muzikos akademijoje”. ia išgar-
s jus  hit  “Pakabink” trauk  visas 
klubas. “Pakabink - kambary, 
gatv j, vonioje”, - pl š  A.Baukut
ir gestais rod , kur ji norinti b ti 
“pakabinta”.

Džiazo improvizacijomis Ons
pasveikino ir muzikinio šou kolegos 
R tel  bei Kafka - jis šia proga net 
užgrojo trimitu.

“A i , tikiuosi, buvo smagu, gal 
kai kas susitiko su sena kompanija, 
o kai kas šauniai prad jo vakar ”,
- po trumpos programos sak  Onsa. 
Po koncerto jis su draugais art jan-
t  gimtadien  atšvent  pirtyje.

Prieš žiūrovų teismą stos 
erotiškoji Diamond

Asta Baukutė ir 
Kęstutis Rupulevičius

Koncertas sujungė 
skirtingus muzikos žanrus 

ir skirtingas kartas
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Jeronimas Milius: „Jėzus Kristus – mano svajonių vaidmuo“
Gruodžio pabaigoje Lietuvą 
sudrebins grandiozinės sero 
A.L.Vėberio ir sero T. Raiso ope-
ros „Jėzus Kristus superžvaigž-
dė“ gastrolės. Pirmą kartą le-
gendinį kūrinį lietuvių kalba 
atliks gausybė ryškiausių šalies 
scenos žvaigždžių, o Jėzų vai-
dins charizmatiškasis daininin-
kas Jeronimas Milius. Roko kla-
sikai neabejingas atlikėjas pri-
sipažino, jog vaidinti pagrindinį 
veikėją šioje kultinėje operoje 
buvo sena jo svajonė.

Simonas KUPRYS 

Vaidinti sutiko 
nedvejodamas

J zaus vaidmen  roko operoje 
„J zus Kristus superžvaigžd “ at-
liekantis J.Milius neslepia, jog pirm
kart   A.L.V berio ir sero T.Raiso 
k rin  išgirdo dar paauglyst je. Vos 
ženg s pirmuosius žingsnius muzi-
kos pasaulyje, jis svajojo sudainuo-
ti J zaus arba Judo partijas šioje 
roko operoje, tod l gav s pasi lym
atlikti pagrindin  vaidmen , dabar 
jau žinomas muzikantas apstulbo ir 
iš karto sutiko. Kelet  savai i  ak-
tyviai repetuojantis J.Milius jau tu-
ri aiški  savo personažo vizij  ir 
tiki, jog j  pavyks gyvendinti prem-
jer  metu.

„Didžiausias išš kis bus per-
teikti tikr , originalaus k rinio dva-
si , sudainuoti taip gerai, kaip 
1970-aisiais tai padar  Janas Gilanas 
(Ian Gillan – roko grup s „Deep 
Purple“ vokalistas – aut. past.). Ne-
noriu sav s pervertinti, ta iau sce-
noje tikrai negail siu j g  ir 
padarysiu visk , kad šis miuziklas 
b t  toks pat sp dingas, kok  j  su-
k r  auksiniais roko laikais, – pasa-
koja J. Milius. – Mano personažas 
labai ekspresyvus ir sud tingas, ži -
rovui noriu perteikti kuo daugiau jo 
charakterio spalv ... Turiu aiški  sa-
vo herojaus vizij , žingsnis po žings-
nio jos siekiu ir tikiu, kad scenoje 
J zus Kristus taps tikra „superž-
vaigžde“ – pasirodys maksimaliai 
emocionalus ir taigus“.

Scenoje – su buvusiu 
mokytoju V.Juozapai iu

J.Milius džiaugiasi, kad Lietuvo-
je bus parodytas miuziklas, o ne pa-
prasta koncertin  operos „J zus 
Kristus superžvaigžd “ versija. „Eu-
rovizijos“ konkurse j gas išband s

atlik jas turi nemažai patirties ir ti-
ki, jog miuziklo pastatymai taps pui-
kia proga tobulinti ne tik vokalinius, 
bet ir aktorinius sugeb jimus. Miu-
ziklo žanras J.Miliui n ra naujiena. 
Dar pernai dainininkas pasirod  gar-
siajame Ri ardo Ko iant s miuzikle 
„Paryžiaus katedra“. Milžiniško po-
puliarumo Lietuvoje sulaukusiame 
projekte J.Milius dirbo kartu su ma-
estro Vytautu Juozapai iu. Šis daini-
nink  tandemas pasirodys  ir gruod
startuosian iose sero A.L.V berio ir 
sero T.Raiso operos „J zus Kristus 
superžvaigžd “ gastrol se. J.Miliui 
teko b ti ne tik maestro V.Juozapai-
io kolega, bet ir mokiniu.  

„Kai studijavau Vilniaus kolegi-
joje man teko mokytis dainuoti pas 
V. Juozapait , taip pat dalyvavome ir 
projekte „Triumfo arka“. Ta iau 
„Triumfo arkoje“ maestro man s
smarkiai nekritikavo, tod l nesi-
pykstame, – juokauja dainininkas. 
– Iš tikr j  su maestro V. Juozapai-
iu vaidinu ne pirmame miuzikle. 

Kiekvienas muzikantas turi savo po-

ži r  dainavim  ir k ryb , taip pat 
nuomon  apie kitus. Ta iau scenoje 
mes esame kolegos, o ne konkuren-
tai ar mokytojai, tod l visuomet 
stengiam s dirbti konstruktyviai“.

Dainuos lietuviškai

Šiemet roko opera „J zus Kristus 
superžvaigžd “ bus pirm  kart  pa-
statyta lietuvi  kalba. J zaus vaidmens 
atlik jas prisipaž sta, kad iš pradži
id j  „J z  Krist  superžvaigžd “ dai-
nuoti lietuviškai vertino atsargiai, ta-
iau jo nuomon  pasikeit , perskai ius 

jau išverstus operos tekstus. 
„Tai n ra literat rinis sero Timo 

Raiso tekst  vertimas, ži rovai ne-
išgirs nugludintos, taisyklingos kal-
bos. Net lietuviški operos arij
žodžiai skamba pakankamai taigiai
ir pakankamai tiksliai perteikia ori-
ginali  tekst  dvasi  su jiems b -
dingu maištingumu, grubumu. Tai 
yra gerai, nes „J zus Kristus su-
peržvaigžd “ yra roko, o ne popmu-
zikos k rinys. Taip pat lietuviški 

operos vaidinimai tur t  ypa  pa-
tikti angl  kalbos nemokantiems 
ži rovams. Tai puiki proga iš ar iau
pažinti š  legendin  k rin  – supras-
ti ne tik muzik , bet ir žodžius, ku-
rie yra ypa  prasmingi“, – teigia 
dainininkas Jeronimas Milius.

Operos premjeros Kaune, 
Vilniuje ir Šiauliuose

Jau netrukus legendin  sero 
A.L.V berio ir sero T.Raiso roko 
opera „J zus Kristus superžvaigž-

d “ pirm  kart  suskamb s lietuvi
kalba. Grandioziniuose koncertuose 
Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose pasi-
rodys garsiausi Lietuvos atlik jai:
J.Milius, A.Grigorian, J.Didžiulis, 
V.Juozapaitis, E.Sipavi ius, D.Auže-
lis, I.Misi ra.

Operoje „Jėzus Kristus 
superžvaigždė“ J.Milius pasirodys 
kartu su garsiausiais Lietuvos 
atlikėjais: A.Grigorian, J.Didžiuliu, 
V.Juozapaičiu, E.Sipavičiumi, 
D.Auželiu, I.Misiūra

Organizatorių nuotr.

Gruodžio 23 d. Sporto halėje Kaune

Gruodžio 28 d. Pramogų arenoje Vilniuje 

Gruodžio 30 d. Šiaulių arenoje Šiauliuose

  Šventiniai „Jėzus Kristus superžvaigždė“ pastatymai vyks:

Bilietus į roko operos „Jėzus 
Kristus superžvaigždė“ 
pastatymus galima įsigyti 
visose BILIETAI LT kasose ir 
internetu.
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Naujųjų metų išvakarėse į 
šventinius pasirodymus mūsų 
žiūrovus pakvies garsieji Mas-
kvos baleto meistrai „Moscow 
City Ballet“. Pasaulinį pripaži-
nimą pelniusi trupė klasikinį 
baleto spektaklį „Spragtukas“ 
pristatys net šešiuose Lietuvos 
miestuose. Šiemet Didžiojoje 
Britanijoje šis Piotro Čaikovs-
kio baletas įtrauktas į jaunimo 
mėgstamiausių klasikinių kūri-
nių penketuką.

Simonas KUPRYS

Populiariausi  s raše – 
net trys P. aikovskio
kompozicijos

Ne tik Lietuvoje, bet ir visame 
pasaulyje klasikinis P. aikovskio ba-
letas „Spragtukas“ yra vienas popu-
liariausi  šventini  vaidinim ,
kiekvien  žiem  pritraukiantis t ks-
tan ius ži rov . Šiemet Didžiojoje 
Britanijoje transliuojanti radijo stotis 
„Classical FM“ sureng  labiausiai jau-
nimui patinkan i  klasikos k rini
rinkimus. Juose P. aikovskio kom-
pozicija „Saldumyn  f jos šokis“ iš 
baleto „Spragtukas“ už m  ketvirt -
j  viet ,  populiariausi j  dvidešim-
tuk  pateko dar du rus  kompozitoriaus 
k riniai iš garsiojo baleto „Gulbi  eže-
ras“. M gstamiausiu klasikiniu k ri-
niu Didžiosios Britanijos paaugliai 
išrinko Džono Viljamso (John Wil-
liams) kompozicij  iš filmo apie Har
Poter  garso takelio.

„Vien tai, kad šie rinkimai vyko, 
rodo, jog klasikin s muzikos klau-
sytojui negalioja amžiaus barjeras. 
Džiugu, kad net XXI amžiuje klasi-
ka išliko svarbia m s  gyvenimo 
dalimi“, – teigia rinkimus organiza-

vusios radijo stoties „Classical FM“ 
vadovas Darenas Henlis (Darren 
Henley). „Classical FM“ yra viena 
populiariausi  klasikin  muzik
transliuojan i  radijo sto i  Didžio-
joje Britanijoje, turinti daugiau nei 
pus  milijono jaunesni  nei aštuo-
niolikos met  klausytoj .

Klaip doje – papildomas 
pasirodymas

Gruodžio pabaigoje gars j
P. aikovskio balet  „Spragtukas“ 
Lietuvoje pristatys pasaulin  pripa-
žinim  pelniusi trup  „Moscow Ci-
ty Ballet“.  Maskvos baleto meistr
pasirodymuose publikos laukia ne-
priekaištingas šokis, klasikin  mu-
zika, sp dinga scenografija ir 
mantr s kostiumai. Pastatytas pa-

gal žinom  E.T.A.Hofmano (Ernst 
Theodor Amadeus Hoffmann) pasa-
k , P. aikovskio „Spragtukas“ yra 
vienas žinomiausi  spektakli  kla-
sikinio baleto istorijoje, d l puikios 
muzikos ir paslaptingo siužeto išli-
k s populiariu iki ši  dien .

Gražia Nauj j  met  tradicija 
Lietuvoje tap  „Moscow City Bal-
let“ baleto spektakliai nuolat pri-
traukia daug ži rov , ta iau šiemet 
sulauk  ypa  didelio publikos akty-
vumo. Pirm  kart  visame pasauly-
je gars s Maskvos baleto meistrai 
aplankys net šešis m s  šalies 
miestus, o Klaip doje surengs net 
du pasirodymus. Gruodžio 25-30 die-
nomis „Moscow City Ballet“ trup
koncertuos Utenoje, Klaip doje, 
Šiauliuose, Panev žyje ir Kaune, o 
Nauj j  met  išvakar se, gruodžio 
31 dien , gastroles užbaigs grandio-
ziniu pasirodymu Vilniuje.

Pasaulin  pripažinim
pelniusi trup  iš Maskvos

„Moscow City Ballet“ kolektyv
sudaro daugiau nei 50 profesionali
šok j , baigusi  geriausias Ukrai-
nos ir Rusijos baleto mokyklas. 

P. Čaikovskio baletą „Spragtukas“ jaunimas mėgsta labiausiai 
1988 metais garsaus choreografo 
Viktoro Smirnovo–Golovanovo ir jo 
žmonos, primabalerinos Liudmilos 
Narubasenko, kurta „Moscow City 
Ballet“ iki šiol puosel ja gilias ru-
siško baleto tradicijas ir nesiliauja 
žav ti savo šokio precizija ir jaus-
mingumu – tai viena s kmingiausi
baleto meistr  trupi  pasaulyje.

Nors „Moscow City Ballet“ buvo 
kurta Maskvoje, nuo 1991 met , kai 
pristat  „Gulbi  ežer “ keliolikoje 
Britanijos scen , ši trup  užsienyje 
praleidžia daugiau laiko negu gimti-
n je. Vien Didžiojoje Britanijoje dau-

giau nei 2 t kst. pasirodym
surengusi „Moscow City Ballet“ lai-
koma viena daugiausiai gastroliuojan-
i  Rusijos baleto trupi , kurios 

kelioni  maršrutai driekiasi per vis
pasaul . Per ilgiau nei 20 gyvavimo 
met  garsieji rus  baleto meistrai šo-
ko Kor joje, Belgijoje, Egipte, Kipre, 
Vokietijoje, Olandijoje, Honkonge, 
Airijoje, Izraelyje, Japonijoje, Kinijo-
je, JAV ir daugelyje kit   šali .

Bilietus  naujametinius  „Mos-
cow City Ballet“ baleto spektaklius 
Utenoje, Klaip doje, Šiauliuose, 
Kaune ir Vilniuje platina BILIETAI 

LT. Daugiau informacijos svetain je
www.bilietai.lt.

Bilietus  „Moscow City Ballet“ 
pasirodym  Panev žyje galima sigyti 
visose „Tiketa“ kasose ir internetu.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Šiemet pirmą kartą visame pasaulyje 
garsūs Maskvos baleto meistrai 
aplankys šešis mūsų šalies miestus, 
o Klaipėdoje surengs net du 
pasirodymus

„Moscow City Ballet“ jau du 
dešimtmečius puoselėja gilias 
rusiško baleto tradicijas ir yra 
viena sėkmingiausių baleto 
meistrų trupių pasaulyje

Pasaulinį pripažinimą 
pelniusios Maskvos baleto 
trupės „Moscow City 
Ballet“ gastroles Lietuvoje 
organizuoja pirmaujanti 
Vidurio ir Rytų Europoje 
koncertinė agentūra 
„Makroconcert“.
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Kalėdiniai „Domino“ teatro linkėjimai
Jaukios žiemos šventės jau visai čia pat... Šia proga „Domino“ teatras savo žiūrovams linki būti arčiau savęs, savo įsitikinimų, vertybių, arčiau brangiausių žmonių. 
Atidžiau klausykitės savo mūzų, padedančių įgyvendinti visus kūrybinius sumanymus, atlikti gerus, prasmingus darbus.  Juk gyvename, visų pirma, tam, kad kur-
tume, siektume, mylėtume visa širdimi. Ir tegu Jūsų siekių nepažaboja jokios kliūtys. Būkite išradingi!  „Domino“ teatras, skubėdamas praskaidrinti prieškalėdines, kupi-
nas laukimo teatro mėgėjų nuotaikas, siūlo smagių komedijų repertuarą, kuris į Lietuvos  miestus ir miestelius atkeliauja paskutinį šių metų mėnesį. Šaunių įspūdžių!

Ona Kolobovait
(„Ugnies medžiokl  su 
varovais“)

Šventos Kal dos yra gerumo, 
šilumos ir harmonijos gimimo 
simbolis. Tai laikas, primenantis 
jautrumo ir siklausymo svarb .
Menas yra nepakei iamas vedlys 
 kiekvieno žmogaus sielos pasau-
l , kur nukeliavus galima atskleis-
ti pa ias gražiausias spalvas ir 
dalinti jas pasauliui. Kiekvienam 
iš m s  linkiu patirti švent  Ka-
l d  džiaugsm , kuris užpildyt
kiekvien  nauj  dien .

Vytautas Šapranauskas 
(„Mano žmonos vyras“, 
„Vilnius – Dakaras“)

Sulauk  šven i  skub kime 
pasidžiaugti „prast m “ dar vie-
nerius metelius. O jei rimtai, laim
– tik m s  rankose. Pasidalinkime 
ja ir b kime laimingi sulauk  nau-
jos pradžios, nauj  met .

Juozas Gaižauskas 
(„Striptizo ereliai“, „Radijo 
ereliai“, „Mano žmonos 
vyras“)

Graži  šven i , gerumo, nuo-
širdaus juoko ir vairiaspalvi sp -
dži  su „Domino“ teatru!

Inga Jankauskait
(„Vilnius – Dakaras“)

Linkiu jauki  nam , sielos ra-
myb s ir gyvenimo džiaugsmo šir-
dyje. Dažniau pažvelkime  save 
ir savo artimiausius. B kime lai-
mingi!

Gytis Ivanauskas 
(„Striptizo ereliai“, „Radijo 
ereliai“)

Linkiu smagi  nuotyki , juo-
ko ir k rybingumo kuriant laimin-
g  rytoj . Šven i  belaukdami 
daug juokim s! Receptas: „Strip-
tizo ereliai“ ir „Radijo ereliai“. 
Visada veikia!

Regimantas Adomaitis 
(„Kazanova“)

Linkiu, kad dienos pailg t  ir 
kad žiem  b t  vasara... Sutaup
šilumos ir elektros, gal tume dar 
šviesiau šv sti šv. Kal das!

Kostas Smoriginas („Melo 
detektorius“, „Domino“ 
teatro programos 
vadovas, režisierius)

Sulaukime šven i  kuo rames-
ni , kuo gražesni ! Tikiuosi, „Do-
mino“ teatras yra reikalingas m s
ži rovams, ir pažadame Jiems daug 
nauj  projekt  kit met. Teatras gy-
vena kaip gyvas žmogus. Palaiky-
kime teatro gyvyb  nepamiršdami 
jo ir visi b kime sveiki! 

Deivis  („Paryžiaus 
katedra“)

Brang s ir labai laukiami „Do-
mino“ teatro m g jai bei visi „pri-
jau iantys“, linkiu Jums kuo 
dažniau ži r ti ger  ir kokybišk
spektakl , ir kuo re iau – Seimo 
nari  šou per televizij . Tegu Ka-
l d  Senelis kit met  J s  širdis 
atneša daug graži  spektakli .

Jolanta Dapk nait
(„Mano žmonos vyras“)

Išmokime b ti laimingi! Nesi-
savinkime – mes visi mirtingi. 
M styti, jausti, kurti – tik tai ver-
ta gyvenimo! To link iau sau ir 
visiems „Domino“ teatro sve iams 
ateinan i  šven i  proga!

Naglio Bieranco nuotr.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

R. Vilimo nuotr.

D. Matvejevo nuotr.

D. Matvejevo nuotr.

D. Matvejevo nuotr.

D. Matvejevo nuotr.

D. Matvejevo nuotr.



Sekmadienio vidudien , 12 va-
land , teatro gerb jai - nuo pa i
jauniausi  iki vyriausi  - laukiami 
miuzikle “Juozapas ir jo svajoni  ap-
siaustas”, kuris pastatytas pagal vie-
no žymiausi  šiuolaikini  kompozi-
tori  A.L. Veberio (A.L.Webber) ir 
Timo Raiso (Tim Rice) sukurt  miu-
zikl , s kmingai rodom  daugiau nei 
10-yje pasaulio šali . Tai sp ding
nuotyki  kupinas pasakojimas, at-
skleidžiantis žmogiškuosius tarpu-
savio santykius, mokantis atleisti, 
tik ti svajon mis bei j  išsipildymu. 
Biblin  istorija apie Juozap  miuzi-
kle pateikiama moderniai, domiai
ir patraukliai ši  dien  paaugliams.

Juozap , t vo numyl tin , jo pa-
ties broliai pardav  vergij . Pate-
k s  Egipt  d l savo sugeb jimo 
aiškinti sapnus Juozapas tapo fara-
ono patar ju ir draugu. Galiausiai jo 
broliai, šal  ištikus badui, atkeliavo 
pas Juozap  prašyti pagalbos. Juoza-
pas jiems papasakojo, kas es s, ir 
atleido broliams už j  skriaudas.

Miuzikle gyvai groja ir vaidina Ai-
das Giniotis, Darius Auželis, Dalius 
Skamarakas, Dominykas Vaitiek nas, 
Ieva Stundžyt , Agn  Kaktait  ir kt.

Gruodžio 27-osios vakar , 19 va-
land , - Aido Ginio io režisuota ko-
medija “Karalius Elnias”. Pjes s au-
torius - Karlas Gocis (Carlo Gozzi, 
1720-1806), suk r s ir nauj  teatri-
n  žanr  - “comedia dell’arte”. “Ka-
ralius Elnias” - puiki  atsiliepim
sulaukusi kauki  komedija suaugu-
siems, kurios veiksmo pagrindas - 
improvizacija: aktorius nesusaisto-
mas dramaturgo tekstu. Svarbiausia 
- nenukrypti nuo siužeto linijos ir 
netrukdyti vaidinti partneriams. 
Nuobodžiauti neteks, nes visa, kas 
li dna ir ne domu, atmetama, o sce-
noje lieka tai, kas patinka publikai.

Nuolat stebina šmaikšt s intar-
pai, ironizuojantys šiandienes Lie-
tuvos politikos, reklamos, pramog
aktualijas, nesvarbu, ar tai naujov ,
ar patikrinta seniena. Vaidina Auri-
mas Meliešius, Aidas Giniotis, Agn
Sunklodait , Darius Auželis, An-
drius Kaniava ir kt.

Tiems mažiesiems ži rovams, 
kurie n ra nusiteik  Kal d  laukti 
taip ilgai, “keistuoliai” skiria naujau-
si  savo muzikin  spektakl  “Mamul
M ”.

“Laisvalaikio” inf.
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Kalėdas 
“keistuoliai” 
kviečia 
pratęsti teatre

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Visi, kurie dar nespėjo 
pamatyti Kalėdų premjeros, 
kviečiami į papildomus 
spektaklius gruodžio 20 dieną 
12 val., 21 ir 22 dienomis - 
15 val.

Ilgąjį Kalėdų savaitgalį be tea-
tro gyventi negalinčius žiūro-
vus “keistuoliai” mielai kviečia 
į svečius - gruodžio 27-ąją bus 
rodomi du spektakliai.

“Juozapas ir jo svajonių apsiaustas” 
patiks ir dideliems, ir mažiems

“Keistuolių” teatro nuotr.

32 met  brit  grup s “Cold-
play” dainininkas Krisas Martinas 
yra didelis Arturo Konan Doilio 
(Arthur Conan Doyle) roman  apie 
Šerlok  Holms  gerb jas. T  teko 
patirti ir amerikie i  aktoriui Ro-
bertui Dauniui (Robert Downey) 
jaunesniajam, vaidinan iam gar-
siausi  vis  laik  detektyv  reži-
sieriaus Gajaus Ri io (Guy Ritchie) 
filme “Šerlokas Holmsas”.

Kaip praneša brit  laikraštis 

“The Sun”, R.Daunis jaunesnysis 
nuolat gaudavo verting  patarim
iš “Coldplay” lyderio. Aktorius sa-
ko, kad “Krisas yra tiesiog pamiš s
d l Šerloko Holmso. Prieš pat fil-
mavim  jis man pasak : “Tau reikia 
mesti svor . Tu turi b ti kuo lie-
sesnis, jei nori vaidinti Šerlok
Holms ”. Kiekvien  kart , kai ma-
no ranka siekdavo gardaus kekso, 
prisimindavau Kriso žodžius ir su-
sitvardydavau. Tai buvo žiaurus iš-
bandymas”.

G.Ri io sukurtas Šerlokas Holm-
sas - šiuolaikiškesnis, platesni  pa-
ži r  ir labiau link s rizikuoti. Film
apie gangsterius film  režisierius 
nusprend  s moningai nusigr žti 
nuo tradicijos ir pasukti nauja lin-
kme. Sumanymo esm  - klasikin
heroj  pristatyti naujajai kartai.

“Gars  pasaulio raš ” inf.
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“Šerloko Holmso” konsultantai - “Coldplay”

Pagrindinius vaidmenis filme atlieka Robertas Daunis (kairėje, 
vaidina Šerloką Holmsą) ir Džiudas Lo (daktaras Vatsonas)

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Šerlokas Holmsas” - kino 
teatruose nuo sausio 1 d. 

Nuotyki  ir veiksmo komedija. 
JAV 

Režisierius Guy Ritchie 
Vaidina: Jude Law, Robert Dow-

ney jaunesnysis, Rachel McA-
dams, Marc Strong ir kiti



Specialiai “LAISVALAIKIUI” 
Jonas GRAŽVYDAS

“Švyturio” taverna 
Ispanijoje - neformali 
Lietuvos ambasada

“Taberna Švyturys” - tipiškas 
nedidelis, jaukus Madrido baras, ša-
lia lietuviško alaus si lantis ir tapas 
bei saldumynus. Ispanijos sostin s
lankytojai gali m gautis pilstomu 

“Švyturio” tradicin s kolekcijos 
alaus asortimentu - “Ekstra”, “Bal-
tijos” ir “Baltas”, o iš šaldytuvo gau-
ti ir kit  lietuviško alaus r ši  bu-
teliuose. Pasak “Taberna Švyturys” 
savinink  ispan , jau dabar bare par-
duodama apie 500-600 litr  alaus 
per savait .

“M s  šalies aludariai turi ne 
tik stiprius prek s ženklus, bet ir 
yra pavyzdys kitiems šalies gamin-

tojams, ieškantiems niš  naujose 
rinkose. “Švyturys” visada buvo 
vertinamas kaip diplomatinis alus. 
Malonu, kad lietuviai atidar  “ne-
formali  Lietuvos ambasad ” dabar, 
kai Ispanija kit  met  saus  prad s
pirmininkauti Europos S jungos Ta-
rybai”, - sak  “Švyturio” tavernoje 
per vizit  Ispanijoje apsilank s Lie-
tuvos užsienio reikal  ministras Vy-
gaudas Ušackas.

Eksportas s kmingai auga 
skirtingose šalyse

Pernai “Švyturio” alaus parda-
vimai Ispanijoje išaugo daugiau kaip 
10 proc. Aludariai savo alaus s km
sieja ne tik su lietuvi  turist  ar 
krepšinio m g j  srautais  saul t -
j  Ispanij , bet ir g rimo kokybe, 
išskirtiniu skoniu, tinkama alaus r -
ši  pasi la.

Pasak “Švyturio-Utenos alaus” 
eksporto vadovo Raimundo Lau-
rik no, ši  met  pirm j  pusmet ,
nepaisant pasaulin s ekonomin s
kriz s, “Švyturio” pardavimai au-
go tokiose skirtingose šalyse kaip 
Didžioji Britanija, Rusija, Baltaru-
sija ar Izraelis. Kaliningrado srity-
je “Švyturys” jau vadinamas po-
puliariausiu importuojamu alumi. 
Maskvoje jo paragauti galima dau-
giau kaip 120 restoran , bar  ir 
kavini .

Amerikos baruose šiemet pra-
d tas pilstyti “Ekstra” ir “Baltas” 
alus, buteliais parduodamas “Švytu-
rio Gintarinis” (“Švyturys Amber”) 
ir “Švyturio Stipriausias” (“Švytu-
rys Maximum”). Susidom jimas lie-
tuvišku alumi s kmingai auga, tod l
teikiama ir nauja paslauga - nuomo-
jama pilstymo ranga ir lietuviškas 
“Švyturio” alus pilstomas vestuv -
se, pokyliuose, jaunimo vakar liuo-
se. Dabar “Švyturio” alumi yra pre-
kiaujama 26 JAV valstijose.

Kitais metais aludariai planuoja 
prad ti prekiauti pilstomu alumi ir 
Bulgarijoje, Italijoje, dar prieš Kal -
das specialios “Švyturio” pakuot s
iškeliaus ir  Brazilij .
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“Švyturio” baras per savaitę parduoda 
kelis šimtus litrų lietuviško alaus, kurį 
ispanai vertina dėl kokybės ir skonio

Jono Gražvydo nuotr.

Ispanijos sostinės centre įsikūrusi Plaza Mayor - Didžioji miesto aikštė - 
yra ta vieta, kur savaitgaliais suplūsta iš klubų ir kitų pasilinksminimo 
vietų grįžtantys madridiečiai ir turistai. Tačiau dar nedaugelis žino, 
kad vos už vienos minutės kelio jaukioje Senamiesčio gatvėje 
Calle Cuchilleros nuo šio rudens veikia baras, pavadintas “Švyturio” vardu.

Trumpai

 “Taberna Švyturys” adre-
sas Madride: Calle Cuchilleros, 
viena minut  kelio nuo Plaza Ma-
yor aikšt s

 2008 metais Ispanijoje ap-
silank  27 300 lietuvi

 “Taberna Švyturys” si lo-
mas trij  r ši  pilstomas alus - 
“Ekstra”, “Baltas” ir “Baltija”

 “Švyturio” alaus dabar galima 
nusipirkti 23 pasaulio šalyse

Madride duris atvėrė “Švyturio” taverna

Pastebėjus Madrido Calle Cuchilleros 
gatvėje “Švyturio” taverną, galima 
pasijusti kaip Lietuvoje

Aukcione Londone už rekordin
sum  parduotas oland  tapytojo Rem-
branto (Rembrandt, 1606-1669) pa-
veikslas “Vyro portretas”. “Christie’s” 
aukcion  nam  duomenimis, už j  pa-
klota 20,2 mln. svar . Iki šiol n  vie-
nas Rembranto paveikslas n ra par-
duotas už toki  didel  sum . “Vyro 
portret ” Rembrantas nutap  1652 
metais, kai j  buvo ištikusi finansin
kriz . Paveikslas nuo 1958- j  pri-
klaus  Niujorko Kolumbijos univer-
siteto kolekcijai. Pastar j  kart  jis 
parduotas 1930 metais, taip pat Lon-
done. Tada už paveiksl  sumok ta
18 t kst. 500 svar .

Vyriškos kojin s ir moteriš-
kos p dkeln s yra dovanos, kuri
vokie iai labiausiai nenor t  gau-
ti per Kal das, praneš  žurnalas 
“Focus”, remdamasis sociologi-
n s apklausos rezultatais.

Kal d  ryt  p dkelni  ir ko-
jini  nenor t  gauti atitinkamai 
69 proc. apklaust  moter  ir 63 
proc. vyr .

Tarp nepopuliari  dovan  yra 
ir naktiniai ar pižamos (atitinka-
mai 62 proc. moter  ir 57 proc. 
vyr ), apatinis trikotažas (55 proc. 
moter  ir 60 proc. vyr ), parfu-
merija ir kosmetika (28 proc. mo-
ter  ir 39 proc. vyr ), pinigai (36 
proc. moter  ir 31 proc. vyr ), do-
van ekiai (20 proc. moter  ir 27 
proc. vyr ), savo rankomis pada-
rytos dovanos (16 proc. moter  ir 
25 proc. vyr ) bei knygos (16 
proc. moter  ir 22 proc. vyr ).

Tuo tarpu vairios Vokietijos 
žiniasklaidos priemon s vardija 
dovanas, kuri  vokie iai nor t .
Tai vair s elektronikos prietaisai 
- nešiojamieji kompiuteriai, mobi-
lieji telefonai ar MP3 grotuvai. Mo-
terys labiausiai nor t  gauti dova-
n  drabuži  ar turistin  kelion .

Per Kalėdas nuolaidos uošvėms
Kad sumažint  Kal d  stres ,

vienas viešbu i  tinklas Didžio-
joje Britanijoje per šventes si lo
palankius tarifus uošv ms. Per 
didži sias žiemos šventes uošv s
“Holiday Inn” viešbu iuose gal s
apsigyventi su 25 proc. nuolaida. 
Speciali kaina visuose 194 tinklo 
viešbu iuose Didžiojoje Britani-
joje galios nuo gruodžio 23 iki 
gruodžio 29 dienos.

Prasčiausios dovanos - 
kojinės, pižamos, kosmetika
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Už Rembranto 
“Vyro portretą” - rekordinė suma

EPA-Eltos nuotr.



Kas?
Mezgimo reikmen  pardav jai

“Lion Brand Yarn”.

K  daro? 
Dukart per savait  leidžia 

garso rašus (angl. podcast), ku-
riuose kalbama apie mezgim  ir 
n rinius. Š  garso raš  platina 
per tam skirt  tinklarašt , taip 
pat - “iTunes” muzikos parduo-
tuv  ir net kompaktin mis plokš-
tel mis, skirtomis klausytojoms, 
kurios nelabai išmano technik .
Be to, tinklaraštyje organizuoja 
“mezgim  kartu” - kai projektas 
pristatomas žingsnis po žingsnio, 
kad sek jos sp t  megzti t  pat ,
kas ten pristatoma.

Kod l veikia? 
Priešingai nei manyta, mezg -

jos irgi domisi ir aktyviai naudo-
jasi interneto galimyb mis. Užsa-
k  tyrimus, šie pardav jai inter-
nete atrado ištisus socialinius tin-
klus, skirtus keistis mezgini  raš-
tais ir patarimais. Vadinasi, toki
paslaug  poreikis buvo, beliko tik 
j  atrasti ir patenkinti.

Rezultatai?
2 milijonai lankytoj  kas m ne-

s . Garso rašus nuolat atsisiun ia
iki 20 t kstan i  klausytoj  ir 83 
proc. išaug s vartotoj  lojalumas, 
pabendravus su šiuo preki  ženklu 
internete.

Kas?
Automobili  lenktyni  organiza-

torius “Nascar”.

K  padar ?
Sub r  12 t kstan i  entuziast

 gerb j  taryb . Šie gerb jai, kaip ir 
kitur, dalijasi nuomon mis, diskutuo-
ja, dalyvauja apklausose ir tyrimuose. 
Ta iau visai kitaip nei kitur ia j  nuo-
mon s... klausoma. Pavyzdžiui, nese-
niai “Nascar” pakeit  taisykles tie-
siog viduryje sezono: lenktyn se au-
tomobiliai startavo dviem eil mis, o 
ne viena, kaip anks iau. Nes taip no-
r jo gerb jai.

Kod l veikia? 
Smagu, kai tavo balsas eina  dan-

g , ar ne? Be to, šiuo metu “Nascar” 
gerb j  taryba yra tarytum uždaras 

klubas, nes nebepriima nauj  nari .
Taip apsisaugoma nuo atsitiktini  už-
klyd li  ir sek j  bandos, kuri visada 
seka tai, kas madinga. Vadinasi, ia
jau patek  entuziastai gali jaustis ypa-
tingi, patys geriausi ir svarbiausi. Nes 
jie tokie ir yra.

Rezultatai?
2008 metais “Nascar” atliko tris-

kart daugiau tyrim  80 proc. mažes-
n mis s naudomis - entuziastai visk
daro nemokamai ir dar jau iasi pa-
gerbti.

El. reklama: 3 karšti gerbėjų projektai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Kompanijoms vietoj išvad

Kur renkasi j s  gerb jai? Kas tie žmon s, kurie d l j s  preki  ženklo galv  guldyt ? Jei absoliu iai visi j s  vartotojai ir yra tik “daugmaž patenkinti” vartotojai, 
tai n ra gera žinia. Raskite, kuo gal tum te paker ti kad ir t  nedidel  grupel  savo gerb j . Jie nuneš j s  v liav  ten, kur paprasta reklama nepasiekia.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

Setas Godinas yra pasak s - jei jau turi gerb j  b r , duok jiems mega-
fon . Juk gerb jai ir taip nori garsinti tai, k  dievina. Jiems tereikia šiek tiek 
pad ti, ir jie bus geriausi j s  pardav jai. Trys dom s pavyzdžiai.
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Gerbėjų taryba
www.nascarfancouncil.com

Kas?
“Symantec” populiarios anti-

virusin s programos “Norton” 
platintojai.

K  daro? 
Apklausdami savo vartotojus, 

nustato, kurie iš j  b t  labiausiai 

link  rašyti atsiliepimus ir apžval-
gas “Norton” produktams bei re-
komenduoti juos draugams. To-
kiems aktyviems vartotojams pa-
si lo tapti preki  ženklo advoka-
tais ir padeda jiems skelbti savo 
atsiliepimus tokiuose portaluose 
kaip CNET ir “Amazon”.

Kod l veikia? 
Iš vis  “Norton” produkt

vartotoj  gal t  atsirasti daugyb
nuomoni , ta iau kalb ti garsiau 
skatinami b tent tie, kuri  nuo-
mon  apie preki  ženkl  yra ge-
riausia. Toks filtravimas sustipri-
na bendr sp d , kad patenkint
produktais žmoni  yra daugiau nei 
nepatenkint .

Rezultatai?
Per metus advokatais tapo 

daugiau nei 10 t kstan i  varto-
toj . Galb t atrodo ir ne daug, bet 
to užteko - preki  ženklo verti-
nimas vairiuose puslapiuose pa-
kilo nuo dviej  žvaigždu i  iki ke-
turi . Pardavimai internetu išaugo 
26 milijonais JAV doleri .

Prekių ženklo advokatai
www.nortonbrandadvocates.com

Mezgėjų klubas
www.lionbrand.com
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“Lietuvos talentų” pusfinalyje - grojimas dantimis
Praėjusį sekmadienį “Lietuvos talentų” žiūrovai galėjo ne tik pasiklausyti dainuojančiųjų ir pasižiūrėti į šo-
kančiuosius, bet ir išvysti įvairesnių numerių. Scenoje dresuotų gyvūnų sugebėjimus demonstravo cirko 
artistės Agnė ir Monika, o Vladas ant dantimis laikomo peilio ašmenų vieną po kitos dėjo taures. Tačiau 
labiausiai publikai patiko į “Lietuvos talentų” finalą patekęs neįprastais instrumentais išgaunamos muzi-
kos atlikėjas Mikas: vaikino talentas - grojimas dantimis. Komisijai teko spręsti pianisto Klimento ir pagal 
klasikinę muziką šokančio breikerio Eimio likimą - pastarasis buvo išrinktas visais trimis komisijos narių 
balsais. Miką ir Eimį finalinėje “Lietuvos talentų” kovoje pamatysite gruodžio 27 dieną per TV3.
Elenos NIKONOVAITĖS ir Sauliaus VENCKAUS fotoreportažas

Į Ūkio banko teatro areną susirinkusią publiką 
pasveikino “Lietuvos talentų” komisija Marijus 
Mikutavičius, Rūta Ščiogolevaitė ir Adolfas Večerskis

Kitų konkurso dalyvių 
“dantistu” pramintas 
Mikas į finalą pateko 

pirmu numeriu

Dėl 10 000 eurų kovos pagal klasikinę 
muziką šokantis breikeris Eimis

Cirko artistės 
Agnė ir 
Monika 
scenoje 
pasirodė su 
dresuotais 
gyvūnais

Pianistas Klimentas 
liko trečias ir į 

finalą nepateko
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Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Darbo savait�s pabaigoje 
b�kite diplomati�kesni tarnyboje, 
nekonfliktuokite su kolegomis, 
d�mesingai tvarkykite dokumentus. 
Savaitgal� ir pirmadien� tinka b�ti 
vie�umoje, bendrauti, galima i�bandyti 
laim� loterijose. Antradien�, tre�iadien� 
nevartokite svaigal�.

JAUTIS. Darbo savait�s pabaigoje tinka 
mokytis, susitikti su svarbiais �mon�mis, 
keliauti. Savaitgal� ir pirmadien� b�kite 
kantresni, diplomati�kesni. Antradienis, 
tre�iadienis gali padovanoti �vairi� 
netik�tum�.

DVYNIAI. Darbo savait�s pabai-
goje nerizikuokite pinigais. Savaitgal� 
ir pirmadien� tinka keliauti, bendrauti, 
i�bandyti laim� loterijose, �gyti nauj� 
�ini� ir �g�d�i�. Antradien�, tre�iadien� 
venkite svaigal�.

V��YS. Darbo savait�s pabaigoje 
nesiai�kinkite santyki� su partneriu, 
darbdaviais, vyresniais �mon�mis. 
Savaitgal� ir pirmadien� nerizikuokite 
pinigais, venkite azarto. Antradien�, 
tre�iadien� tinka mokytis, keliauti, 
bendrauti.

LI�TAS. Darbo savait�s pabaigoje 
patausokite sveikat�, nesinervinkite. 
Savaitgal� venkite gin�� �eimoje, su 
draugais, drausmingai vairuokite. 
Pirmadien� nepalanku tvarkyti juridinius 
reikalus. Antradien�, tre�iadien� neri-
zikuokite pinigais, venkite svaigal�.

MERGEL�. Darbo savait�s pabaiga 
pa lanki meilei, k�rybai, bendrauti. 
Savaitgal� ir pirmadien� patausokite 
sveikat�, venkite didesni� kr�vi�, nervin�s 
�tampos. Antradien�, tre�iadien� venkite 
svaigal�, drausmingai vairuokite.

SVARSTYKL�S. Darbo savait�s pabai-
goje daugiau d�mesio skirkite �eimai. 
Savaitgalis ir pirmadienis tinkami meilei, 
k�rybai, aktyvioms pramogoms su 
vaikais. Galima i�bandyti fort�n� loteri-
jose. Antradien�, tre�iadien� patausokite 
sveikat�, venkite svaigal�.

SKORPIONAS. Darbo savait�s pabaiga 
palanki vykti � komandiruotes, mokytis, 
susitikti su svarbiais �mon�mis. 
Savaitgal� ir pirmadien� daugiau d�mesio 
skirkite �eimai, t�vams. Antradienis, 
tre�iadienis tinkami meilei, netik�toms 
pa�intims.

�AULYS. Darbo savait�s pabaigoje 
b�kite prakti�kesni. Savaitgalis ir pir-
madienis tinkami i�vykoms, bendrauti, 
i�bandyti laim� loterijose. Antradien�, 
tre�iadien� daugiau d�mesio skirkite 
�eimai, venkite svaigal�.

O�IARAGIS. Darbo savait�s pabaiga 
palanki aktyviai veiklai, atkakliai 
siekti tiksl�. Savaitgal� ir pirmadien� 
nei�laidaukite, nesivadovaukite emoci-
jomis. Antradien�, tre�iadien� tinka vykti 
� keliones, komandiruotes, susitikti su 
draugais, siekti �ini�.

VANDENIS. Darbo savait�s pabai-
goje venkite konflikt�, nesivadovaukite 
gandais. Savaitgalis ir pirmadienis - 
aktyvios dienos. Galima i�bandyti laim� 
loterijose. Antradien�, tre�iadien� venkite 
svaigal�.

�UVYS. Darbo savait�s pabaigoje tinka 
b�ti vie�umoje, susitikti su solid�iais 
�mon�mis, prad�ti naujus darbus. 
Savaitgal� ir pirmadien� nuo darb� 
atitolkite, gerai pails�kite. Antradienis, 
tre�iadienis - aktyvios dienos, tik reik�t� 
vengti svaigal�.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti 100 lit� vert�s “Nuad Thai” 
dovan� kupon� masa�ui.

Atsakym� � kry�ia�od� iki gruod�io 22 d. si�skite SMS �inute, numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina - 1 Lt.

Praeito kry�ia�od�io laim�toja - Julija Jomantait� i� Vilniaus. 
Jai bus padovanotas “Nuad Thai” dovan� kuponas.

D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai laikomi tik dvi savaites.

Kry Ωia Ωo dΩio, iß spaus din to pra ∂ju sia me nu me ry je, at sa ky mai:
Vertikaliai: Karibus. Uluru. Soporas. Husas. Ivas. Tau. Net. Niksonas. 

Bora. Ciklonas. Orakulas. Sisi. Alka. “Opel”. Agrarin�. Tais.

Horizontaliai: Internacionalas. Skus. Aloha. Kaklaskar�. Rupus. Iros. Obojus. 
ORT. Buratino. Non. Liepia. Asa. Arakas. Eni. Osas. U�taisas. Si�l�s.

Pa�ym�tuose langeliuose: KELTUVAS.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 18-24 d. 10.30, 14, 17.40, 21.10 (24 d. 
17.40 ir 21.10 val. seansai nevyks).
“Viskas normaliai!”  (drama, JAV) - 17 d. 
20. 18-24 d. 11.20, 13.50, 16.20, 19, 21.20 
(24 d. 19 ir 21.20 val. seansai nevyks).
“Antikileris D.K.: meil�s kaina”  
(veiksmo f., Rusija) - 17 d. 11.30, 13.45, 16, 
18.15, 20.30. 18-24 d. 15.40, 17.50, 19.50, 
21.50 (24 d. 19.50 ir 21.50 val. seansai 
nevyks).
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 17 d. 14, 17.45, 21. 18-24 d. 10.40, 
14.10, 17.30, 20.50 (24 d. 17.30 ir 20.50 val. 
seansai nevyks).
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 17 d. 15.30, 18.30, 21.30. 18-24 d. 11.30, 
14.30, 17.20, 20.10 (24 d. 20.10 val. seansas 
nevyks).
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
17 d. 16.45, 19.15, 21.50. 18-24 d. 12.40, 
16.30, 19.10, 21.40 (24 d. 19.10 ir 21.40 val. 
seansai nevyks).
“Naci� eksperimentas”  (siaubo trileris, 
JAV) - 17 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 19.30, 
21.45. 18-24 d. 16, 18.30, 21 (24 d. 21 val. 
seansas nevyks).
“Zombi� �em�”  (siaubo komedija, JAV) - 
17 d. 16.30, 18.45, 20.45. 18-24 d. 15.30, 
18.10, 20.30 (24 d. 20.30 val. seansas 
nevyks).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 17 d. 17.15. 18-24 d. 11, 13.30.
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 18-24 d. 10.50, 13.20.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV) 
- 17 d. 15.45. 18-24 d. 10.15, 13.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 17 d. 
18, 20.15.
“Auk�tyn”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 17 d. 14.45.
“Ledynmetis”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 17 d. 14.15.

“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 17 d. 14.30.

FORUM CINEMAS VINGIS
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 18-24 d. 11, 14.15, 18, 21.30 (21 ir 
24 d. 18, 21.30 val. seansai nevyks).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 17 d. 22. 18-24 d. 11.45, 16, 
20.15, 21 (19, 22 ir 24 d. 20.15 val. seansas 
nevyks; 21 val. seansas vyks tik 19 ir 22 d.).
“Viskas normaliai!”  (drama, JAV) - 17 d. 
20.30. 18-24 d. 11.20, 13.45, 16.15, 18.45, 
21.15 (24 d. 18.45 ir 21.15 val. seansai nevyks).
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
17 d. 15.30, 18.50, 21.20. 18-24 d. 12, 14.30, 
17, 19.30, 22 (24 d. 19.30 ir 22 val. seansai 
nevyks).
“Antikileris D.K.: meil�s kaina”  (veiksmo 
f., Rusija) - 17 d. 11.20, 13.40, 16.15, 19, 
21.30. 18-24 d. 12.15, 14.15, 16.45, 19, 21.15 
(24 d. 19 ir 21.15 val. seansai nevyks).
“Asmeniniai Pipos Li gyvenimai”  (drama, 
JAV) - 17 d. 15.10, 19.20, 21.40. 18-24 d. 
12.45, 15, 17.15, 19.15, 21.30 (24 d. 19.15, 
21.30 val. seansai nevyks).
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV) - 
17 d. 11, 14.20, 17.40, 21. 18-24 d. 11.40, 15, 
18.15, 21.45 (24 d. 18.15 ir 21.45 val. seansai 
nevyks).
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 17 d. 11.40, 14.40, 18, 20.45. 18-24 d. 12, 
14.45, 17.45, 20.45 (24 d. 17.45 ir 20.45 val. 
seansai nevyks).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 17 d. 12, 14.50, 17.50. 
18-24 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21 (24 d. 18.30 
val. seansas nevyks; 19, 22 ir 24 d. 21 val. 
seansas nevyks).
“Naci� eksperimentas”  (siaubo trileris, 
JAV) - 17 d. 12.30, 15, 17.20, 19.30, 21.45. 
18-24 d. 16.10, 18.10, 20.30 (24 d. 18.10 ir 
20.30 val. seansai nevyks).
“Zombi� �em�”  (siaubo komedija, JAV) - 17 
d. 16.10, 18.10, 20.20. 18-24 d. 12, 16.30, 21 
(24 d. 21 val. seansas nevyks).
“Antikristas”  (siaubo drama, Danija, 
Vokietija, Pranc�zija) - 17 d. 18.10, 20.30. 
18-24 d. 14, 18.30 (24 d. 18.30 val. seansas 
nevyks).

“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 17 d. 16. 18-24 d. 12.20, 
14.20.
“Kinas@Trumpai.com”  (trumpametra�iai f., 
Lietuva) - 17 d. 18.15.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV, 
3D) - 17 d. 13
“Kelion� � vandenyno gelmes”  (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 17 d. 15.50.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 17 d. 
16.30, 18.40, 20.55.
“Auk�tyn”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 17 d. 14.30.
“Ledynmetis 3”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 17 d. 13.40.
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 17 d. 13.50.
“Hofmano pasakos”  (opera, originalo 
kalba) - 22 d. 19.30.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Frida”  (drama, JAV, Kanada) - 17 d. 16.50. 
21 d. 15.
“Man smalsu - geltona”  (drama, �vedija) 
- 17 d. 19.
“Negarbingi �unsnukiai”  (karinis 
veiksmo f., JAV, Vokietija) - 17 d. 21.15.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 18 d. 17.10. 
22 d. 17.10.
“Artimos �viesos”  (drama, Lietuva, 
Vokietija) - 18 d. 19. 19 d. 20.30. 20 d. 18.30. 
22 d. 21.30. 23 d. 21.
“�alti apkabinimai”  (drama, Ispanija) - 
18 d. 20.50. 19 d. 18. 20 d. 16. 21 d. 20.50. 
22 d. 19. 23 d. 18.30.
“Lietuvi�ka pal�p� 1”  (animacija, Lietuva) 
- 19 d. 11.
“Bjaurusis an�iukas ir a�”  (animacija, 
Danija) - 19 d. 13.
“Stiklainis uogien�s”  (drama, Lietuva) - 
19 d. 16.30. 21 d. 19.20. 23 d. 17.10.
“Lietuvi�ka pal�p� 2”  (animacija, Lietuva) 
- 20 d. 11.
“Karsteno ir Git�s kino i�daigos”  (ani-
macija, Danija) - 20 d. 13.
“Roma - atviras miestas”  (drama, Italija) 
- 20 d. 20.20.
“Han�”  (drama, Lenkija) - 21 d. 17.10.

OZO KINO SAL�
“I�narstytas Haris”  (komedija, JAV) - 
18 d. 18.

“Roko legendos”  (muzikinis f., JAV) - 
19 d. 16.
“Veidrodis”  (drama, Rusija) - 23 d. 18.
“Visi kalba, kad a� tave myliu”  
(muzikin� komedija, JAV) - 25 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 18-24 d. 10.30, 14, 17.45, 21.10 (24 d. 
17.45 ir 21.10 val. seansai nevyks).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 17 d. 22. 18-24 d. 11.45, 16, 20.15 
(24 d. 20.15 val. seansas nevyks). 18-19 d. 
23.59.
“Viskas normaliai!”  (drama, JAV) - 17 d. 
20.30. 18-24 d. 12, 14.30, 16.45, 19, 21.40 
(24 d. 19 ir 21.40 val. seansai nevyks). 18-19 
d. 23.45.
“Susipyn� i�gyvenimai”  (drama, JAV, 
Vokietija) - 18-19 d. 23.20.
“Kristaus kan�ia”  (Kitokio kino klubas) 
- 22 d. 17.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
17 d. 16.15, 19, 21.30. 18-24 d. 15.15, 18.15, 
20.50 (24 d. 18.15 ir 20.50 val. seansai 
nevyks).
“Zombi� �em�”  (siaubo komedija, JAV) - 
18-24 d. 13, 17.15, 22.10 (22 d. 17.15 val. sean-
sas nevyks; 24 d. 22.10 val. seansas nevyks).
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 17 d. 17.45. 18-24 d. 11.30, 16.15, 21.55 
(24 d. 21.55 val. seansas nevyks).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 17 d. 10.15, 12.45, 15.45. 
18-24 d. 10.15, 12.30, 14.45.
“Antikileris D.K.: meil�s kaina”  
(veiksmo f., Rusija) - 17 d. 13.45, 16, 18, 
20.15. 18-24 d. 17, 19.15 (24 d. 19.15 val. 
seansas nevyks).
“Asmeniniai Pipos Li gyvenimai”  (drama, 
JAV) - 17 d. 16.30, 18.30, 21.15. 18-24 d. 15, 
19.45 (24 d. 19.45 val. seansas nevyks).
“Naci� eksperimentas”  (siaubo trileris, 
JAV) - 17 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45, 
22. 18-24 d. 14.15, 19.30 (24 d. 19.30 val. 
seansas nevyks).
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 18-24 d. 11, 13.15.

“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 17 d. 15.30. 18-23 d. 21.25.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dub-
liuota lietuvi�kai, JAV) - 18-24 d. 10.45.
“Kinas@Trumpai.com”  (trumpametra�iai f., 
Lietuva) - 17 d. 18.15.
“Auk�tyn”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 17 d. 13.15.
“Ledynmetis 3”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 17 d. 14.30.
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 17 d. 13.30.

CINAMON
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 18-23 d. 11.15, 14.45, 18.15, 21.45. 
24 d. 11.15, 14.45.
“Naci� eksperimentas”  (siaubo trileris, 
JAV) - 17 d. 13.35, 15.30, 17.30, 19.45, 22. 
18-23 d. 13.30, 17.15, 19.45, 22. 24 d. 13.30, 
17.15.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
17 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21. 18-23 d. 
11.45, 14, 16.30, 19, 21.15. 24 d. 11.45, 14, 
16.30.
“Zombi� �em�”  (siaubo komedija, JAV) - 
17 d. 11.45, 14, 18.15, 20.15. 18-24 d. 11.30, 
15.15.
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 17 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45. 
18-23 d. 10.45, 13.05, 17.45, 20.30. 24 d. 
10.45, 13.05, 17.45.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 17 d. 10.50, 12.45, 16. 18-24 d. 11, 
13, 16.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 17 d. 14.45, 18, 21.15. 18-23 d. 15, 
18, 21. 24 d. 15.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 
17 d. 22.15.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dub-
liuota lietuvi�kai, JAV) - 17 d. 11.30.

KLAIP�DA

CINAMON
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 18-23 d. 11.15, 14.45, 18.15, 21.45. 
24 d. 11.15, 14.45.
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“Antikileris D.K.: meil�s kaina”  
(veiksmo f., Rusija) - 18 d. 16, 18, 20, 22. 
19-23 d. 11.45, 13.45, 16, 18, 20, 22. 24 d. 
11.45, 13.45, 16, 18.
“Viskas normaliai!”  (drama, JAV) - 17 d. 
19.30. 18-23 d. 12, 14.15, 16.30, 19, 21.05. 
24 d. 12, 14.15, 16.30.
“Naci� eksperimentas”  (siaubo trileris, 
JAV) - 17 d. 12, 13.45, 15.45, 17.45, 20, 22. 
18-23 d. 12.30, 19.30. 24 d. 12.30.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
17 d. 11.30, 14, 16.20, 18.45, 21.15. 18-23 d. 
14.30, 17, 21.30. 24 d. 14.30, 17.
“Zombi� �em�”  (siaubo komedija, JAV) - 
17 d. 13.15, 15.15, 17.15, 21.35. 18 d. 11.45, 
13.45, 16.15. 19-23 d. 16.15.
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 17 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45. 18-23 
d. 10.45, 13.30, 18.30, 21.15. 24 d. 10.45, 
13.30.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 17 d. 12.30, 14.30, 16.30, 18.30. 
18-24 d. 11, 13, 15.15.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 17 d. 11.45, 15, 18.15, 21.30. 18-
23 d. 17.15, 20.30. 24 d. 17.15.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 
17 d. 20.30.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dub-
liuota lietuvi�kai, JAV) - 17 d. 11.15.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
17 d. 18.30 val. - D�.Verd�io “Rigoletas”. 3 v. 
opera ital� k. Dir. M.Sta�kus.
18 d. 18.30 val. - H.Lovenskjoldo “Silfid�”. 
2 v. baletas. Dir. A.�ul�ys.
19 d. 18.30 val. - J.�trauso “Vienos kraujas”. 
3 v. operet� lietuvi� k. 
Dir. V.Vir�onis.
20 d. 12 val. - P.�aikovskio “Spragtukas”. 
2 v. baletas. Dir. M.Sta�kus.
22 d. 18.30 val. - “Rusi�kasis Hamletas”. 2 v. 
baletas (su fonograma).

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

18 d. 18 val. - D.Vasermano, J.Dariono, 
M.Leigho miuziklas “�mogus i� La Man�os”. 
Re�. A.Ve�erskis.
19 d. 18 val. - T.Dorsto, U.Ehler “A�, 
Fojerbachas”. Re�. V.Masalskis.
20 d. 12 val. - A.Lindgren “Pep� Ilgakojin�”. 
Re�. R.Jaras.

Ma�oji sal�
19 d. 16 val. - “Poet�” (Salom�jos N�ries 
poezijos ir dienora��i� motyvais). Re�. 
R.Garuolyt�.
20 d. 16 val. - L.Barfuso “Seksualin�s m�s� 
t�v� neuroz�s”. Re�. R.Kudzmanait�.

Vilniaus ma�asis teatras
17 d. 18.30 val. - Muzikin� improvizacija 
“�edevras”. Re�. S.A�kelavi�ius.
20 d. 18.30 val. - “Didysis Erlickas Ma�ajame 
teatre”. Juozo Erlicko programa.
22 d. 18.30 val. - B.Klarko “Palaukit, kieno 
�ia gyvenimas?” Re�. J.Vaitkus.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

17 d. 18 val. - P.Vai�i�no “Patriotai”. Re�. 
J.Vaitkus.
18, 19 d. 18 val. - M.Frayn “Triuk�mas u� 
kulis�”. Re�. P.E.Landis.
22 d. 18 val. - “U�sispyr�l�s tramdymas” 
(pagal V.�ekspyro komedij�). 
Re�. C.Grau�inis.

Sal� 99
19, 20 d. 12 val. - J.Erlicko “Bilietas i� dan-
gaus”. Re�. D.Jokubauskait�.
20 d. 18 val. - H.Ibseno “�m�klos”. 
Re�. A.Jankevi�ius.

Vilniaus teatras “L�l�”  
Did�ioji sal�

20 d. 12 val. - A.Griciaus “Daktaras Dolitlis” 
(pagal H.Lofting�). Re�. R.Drie�is, komp. 
F.Lat�nas.

Ma�oji sal�
19, 20 d. 14 val. - N.Indri�nait�s “Baltos 
pasakos” (pagal Hanso Kristiano Anderseno 
pasakas). Re�. N.Indri�nait�, dail. komp. 
F.Lat�nas.

Raganiuk�s teatras
Did�ioji sal�

19, 20 d. 12 val. - “Kal�d� Senelis Karlsonas 
gelb�ja Kal�das”. Pagal. A.Lindgrend.

Ma�oji sal�
19, 20 d. 14 val. - “Nauja Kal�d� pasaka”. 
Pagal. F.Baum�.

Keistuoli� 
teatras

17-19, 21-22 d. 12 val.; 18 d. 15 val. 
- Kal�d� premjera! Muzikinis spektaklis 
vaikams “Mamul� M�”. 
Re�. A.Sunklodait�. Po spektaklio linksmyb�s 
su Kal�d� Seneliu.
18 d. 19 val. - Andriaus Kaniavos gyvo garso 
koncertas “M + M = Muzika Mus(�)i�kiams”. 
Dalyvauja A.Kaniava, gitaristas A.Ten ir kom-
pozitorius S.Mickis.

“Domino” teatras
17 d. 19 val. - “Laukin� moteris”. 
Re�. K.Smoriginas.
18 d. 19 val. - “Kazanova”. Re�. S.U�davinys.
20 d. 19 val. - “Ugnies med�iokl� su varov-
ais”. Re�. G.Padegimas.
21 d. 19 val. - “Striptizo ereliai”. 
Re�. A.Jakubik.
22 d. 19 val. - “Mano �monos vyras”. 
Re�. K.Smoriginas.
23 d. 19 val. - Premjera! “Radijo ereliai”. 
Re�. O.�apo�nikovas.

Men� spaustuv�
17 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Marguerite 
Duras “Muzika 2”. Aut. P.Budrys, V.Kuodyt�, 
A.Liuga.
19 d. 19 val. Ki�enin�je sal�je - Performansas 
“You Think You Are Alive?..” Arkadijus 
Gotesmanas (perkusija) ir Andr� Pabar�i�t� 
(vokalas).
20 d. 12 val. Ki�enin�je sal�je - “Bala �ino”. 
Kal�dinis �okio spektaklis 3-6 m. vaikams. 
Choreogr. B.Banevi�i�t�.
22 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Premjera! 
“Hipokampas”. 
Re�. R.Barzd�iukait�.
23 d. 19 val. Juodojoje sal�je - 
H.Kun�iaus “Pijoko chrestomatija”. Re�. 
R.Garuolyt�.

OKT/Vilniaus miesto 
teatras

22 d. 19 val. - Premjera! Pagal P.Handke 
“Publikos i�pl�dim�” “Publika”. 
Re�. O.Generalova.

�kio banko teatro 
arena

21 d. 19 val. - �okio spektaklis “Moter� 
dainos” (pagal M.Dytrich dainas). Choreogr. 
A.Cholina.
23 d. 19 val. - “Romeo ir D�uljeta”. Re�. 
O.Kor�unovas.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Garsaus pranc z  restorano “La Tour 
D’Argent” pajamos iš kolekcini  vyn  aukciono 
atitiko aukciono reng j  l kes ius ir sudar  per 
milijon  eur . Iš viso aukcione, kuris prasid jo 
gruodžio 7 d., buvo pristatyta apie 18 t kst. vai-
ri  alkoholini  g rim  buteli . Pradin  daugelio 
j  kaina aukciono metu buvo padidinta net ke-
let  kart . Pavyzdžiui, 1788 m. konjako “Los du 
Griffier” butelis, kurio pradin  kaina siek  2,5 
t kst. eur , buvo parduotas už 25 t kst.

Dulkėti ir brangūs
Už šį butelį 

sumokėta 25 
tūkstančiai 

eurų
EPA-Eltos nuotr.

Spausdinimo mašin le rašytas 
laiškas, pasirašytas Soviet  S jun-
gos lyderio Josifo Stalino ir vyriau-
syb s vadovo Via eslavo Molotovo, 
aukcione Niujorke buvo parduotas 
už 12 t kst. 500 JAV doleri , pra-
neš  aukciono namai “Sotheby’s”.

Laiške, adresuotame Mongoli-
jos lyderiui oibalsanui, J.Stalinas 
ir V.Molotovas prašo t kstan i
ton  vilnos ir p k  aprengti Rau-
donajai Armijai mainais  param
Mongolijos Respublikai.

Nors “Sotheby’s” teig , jog do-
kumentas, pasirašytas J.Stalino ir 
V.Molotovo bei adresuotas kitos 
valstyb s vadovui, yra itin retas, 
jis buvo parduotas per aukcion  už 
perpus mažesn  sum . Tik tasi už 
laišk  gauti 25 t kst. JAV doleri .

2006 met  gruod  “Sotheby’s” 
aukcionas pardav  trump  J.Stalino 
ranka rašyt  raštel  savo artimam 
draugui Klimentui Vorošilovui. Jis 
buvo parduotas už 39 t kst. JAV 
doleri .

Už Stalino laišką pigiau nei tikėtasi
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Prie prekybos ir pramog  sosti-
n s “Kauno Akropolis” pastatyti r -
mai iš tikro ledo sudomino didžiau-
sias pasaulio televizijas. Reportažai 
apie “Olialia” ledo r mus “Kauno 
Akropolyje” pasirod  didžiausiame 
pasaulyje televizij  tinkle CBS, ku-
ris vienija 200 televizijos sto i , vie-
noje iš didžiausi  JAV televizij

“Fox”, JAV televizijos kompanijos 
NTDTV eteryje. Apie sp ding
“Kauno Akropolio” statin  iš ledo 
praneš  didžiausia Kinijos televizija 
CCTV.

“Lietuvoje statomi Kal d  Se-
nelio namai”, “Lietuviai pastat  Ka-
l d  Seneliui naujus namus”, “ sp -
dingi Kal d  Senelio namai Lietu-

voje, Kaune”, - skelb  didžiausi
pasaulio televizij  žini  ved jai. 
Prie “Kauno Akropolio” pastatyt
ledo r m  buvo nufilmuotas pagrin-
dinio pasaulio Kal d  Senelio (San-
ta Claus biuro vadovo) iš Rovanie-
myje Suomijoje esan io Santa Villa-
ge sveikinimas, jo link jimai iš Kau-
no pasiek  vis  pasaul .

R mai iš tikro ledo pastatyti pir-
m  kart  m s  šalies istorijoje. Tai 
- “Kauno Akropolio” dovana kaunie-
iams Kal d  proga. “Džiaugiam s,

kad m s  iniciatyva sukurti ypatin-
g  Kal d  dvasi  buvo pasteb ta vi-
same pasaulyje. “Kauno Akropol ”
ir Kaun  šiais metais pagrindinis pa-
saulio Kal d  Senelis iš užpoliarinio 
rato paskelb  Lietuvos Kal d  sos-
tine, ta iau po ši  reportaž  m s
miestas ir šalis tapo viso pasaulio 
Kal d  dalimi”, - sak mon s “Re-
solution Property Managament” ge-
neralinis direktorius Baltijos šalims 
Sigitas Jautakis.

“Olialia” ledo r mais galima bus 

džiaugtis iki sausio 6 dienos. Dešimt 
dien  “Olialia” ledo r mus k r  ledo 
specialistai iš Suomijos, Austrijos ir 
Latvijos. R mams pastatyti buvo pa-
naudota šimtai ledo luit , kuriuos 
Kaun  atgabeno net 20 sunkvežimi .
Ledo r m  svoris bus apie 70 ton .

“Olialia” ledo r muose sik r
“Olialia pizza” ledo baras, kuriame 
bus galima pasivaišinti “Olialia Co-
la”, “Olialia Cola” ledais ir specialiais 
kal diniais “Olialia” kokteiliais.

“Laisvalaikio” inf.

“Olialia” ledo rūmais bus galima 
džiaugtis iki sausio 6 dienos 

Redakcijos archyvo nuotr. 

“Olialia” rūmai iš ledo išgarsino Lietuvą visame pasaulyje
Didžiausios pasaulio televizijos “Fox”, CBS, CCTV, NTDTV rodė 
reportažus apie unikalų statinį Kaune.
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MARATONAS. Seule, Pietų Korėjoje, vyksta Kalėdų Senelių sporto festivalis.

“Laisvalaikis”, 2009 m. gruodžio 17 d.50 Beprotiškas pasaulis

PRAKARTĖLĖ. Las Palmo (Ispanija) paplūdimyje Las Kanteras iš 
smėlio sukurta prakartėlė. Jai prireikė 300 tonų smėlio. Prakartėlę 
kūrė skulptoriai iš Kanados, JAV, Olandijos, Airijos ir Rusijos.

DOVANOS. Londono Vestfildo prekybos 
centre “kukliai” apsirengusios Kalėdų 
Senelio padėjėjos kviečia užsukti į tik 
suaugusiems skirtą dovanų skyrių.

 Šios savaitės pretendentė - devyniolikmetė Indrė Braslauskaitė iš Vilniaus. “Esu pririjusi velnių, 
aktyvi kaip “energizer” triušiukas, stengiuosi visada šypsotis ir atstoti saulę niūriomis dienomis”, - 
save apibūdina charizmatiška mergina.

Raimundo Adžgausko nuotr.

PROTESTAS. Vienas verslininkas ant savo 
namo Lozanoje pastatė minaretą - taip jis 
protestuoja prieš lapkričio 29-ąją Šveicarijoje 
vykusio referendumo, kuriuo uždrausta šalyje 
statyti minaretus, rezultatus.

Parengta pagal Eltos inf. EPA-Eltos nuotr.


