
LAURYNĄ ANUSEVIČIŪTĘ (23) 
drąsiai galima pavadinti 
“Olialia” mergaičių bose. Ji ne 
tik joms vadovauja, bet ir yra 
“Vakaro žinių” kalendoriaus 
projektų vadovė, viena iš 
“Olialia Party” organizatorių. 
Pati sulaukusi daugelio merginų 
išsvajoto pasiūlymo - papuošti 
“Vakaro žinių” kalendorių - at-
sisakė, nes norėjo likti už kadro. 
Jai pavyko. Dvejus su puse metų 
ji dirba vadovaujamą darbą ir, 
kaip pati sako, padeda žmonių 
svajonėms išsipildyti.

Laima KARALIŪTĖ

- Naujo “Vakaro žini ” kalen-
doriaus reklama skelbia: “Ge-
riausia dovana draugui”. Kod l?

- Pagrindiniai jo pirk jai - vyrai. 
Negi vienas kitam per Kal das do-
vanos kojines ar kvepian ias žva-
kes? Juk yra puiki alternatyva - ka-
lendorius su gražuol mis.

- Ar pati savo draugui teik-
tum toki  dovan ?

- Aš jau padovanojau, bet at m
jo brolis. (Juokiasi.)

- Ar nepavyduliautum myli-
majam, kad jis ži ri erotiškas 
gražuoli  nuotraukas?

- Juokaujate. Juk aš dirbu su gra-
žuol mis. Man net smagu, jei drau-
gas pastebi graži  mergin  gatv je.
Tada pradedu m styti, ar nereik t
jos užkalbinti ir pakviesti  “Olialia” 
mergai i  atrank . (Šypsosi.)

- K  atsakytum “Olialia” 
skeptikams?

- Si lau ateiti  m s  vakar lius
“Olialia Party”, kur susirenka gra-
ž s žmon s, vyrauja gera nuotaika. 
Apskritai “Olialia” n ra tik blondi-
n s. Apie m s  renginius, produk-
tus rašo visa spauda, nes tai unika-
lus ir patrauklus prek s ženklas. 
Beje, artimiausiu metu žadame iš-
leisti net por  saldži  “Olialia” pro-
dukt . Žodžiu, einame  priek , nors 
kriz  lipa ant kuln .

- Esi viena iš “Olialia Party” 
organizatori . Kokia šio vakar li
ciklo populiarumo priežastis?

- Stengiam s nesikartoti, gal-
voti naujas temas, kviesti vis kit
atlik j . M s  išskirtinumas - šil-
ta, erotiška atmosfera, graž s k -
nai ir šypsenos. Gruodžio 11- j
kvie iame  pat sp dingiausi
ši  met  “Olialia Party” sostin s
klube “Pacha”. Jis skirtas naujo 
“Vakaro žini ” kalendoriaus pri-
statymui. Pakviet me tokius ži-
nomus atlik jus, kaip Mant , Sas-
ha Son(g), “69 danguje”, YVA, 
“Olialia pupytes”. Vakar lyje gros 
visas b rys diskžok j , dizainer
Jurgita Statkut  pristatys specia-
liai kalendoriui sukurt  apatinio 
trikotažo kolekcij . Publika gal s
išvysti visas kalendoriaus mergi-
nas ir gauti kalendori  su j  pa-
rašais. Praleisti tok  vakar l  b -
t  nuod m , o per Kal das j  da-
ryti nevalia. (Šypsosi.)

- “Olialia” mergai i  labai 
daug. Kaip manai, kod l b tent
Oksana Pikul tapo garsiausia?

- Ji fenomenali, nes turi visk ,
ko reikia žvaigždei: graži  išvaizd ,
charizm , prot  ir t.t. Ji moka tuo 
pasinaudoti ir atsirasti tinkamoje 
vietoje tinkamu laiku. Be to, ji žino, 
kaip neleptel ti ko nors, kas pa-
kenkt  bet kuriai žvaigždei.

- Kiek šiemet mergin  pre-
tendavo  “Vakaro žini ” ka-
lendori ?

- Apie tris t kstan ius. Patik -
kit, atsirinkti dvylika - labai sunkus 
darbas.

- Atrodo paprasta - turi b ti
stulbinanti gražuol .

- Kategoriškai ne. Be fizinio gro-
žio, ji dar turi b ti charizmatiška. 
Niekada  kalendoriaus puslapius ne-
pateks kvailut  blondi-
n . Juk jos darbas ne 
tik fotografuotis, bet ir 
atstovauti “Olialia” šei-
mai. “Olialia” mergina 
privalo tur ti savo nuo-
mon , išskirtinum .

- Kod l ignoruojate brunetes?
- Blondin s - m s  išskirtinu-

mas. Turb t nerasite pasaulyje kito 
kalendoriaus, kuriame b t  tik švie-
siaplauk s. Gal ateityje išleisime du 
kalendorius - vien  su blondin mis,
kit  su brunet mis.

- Ar  tave kreipiasi vyrukai 
prašydami, kad j  merginos pa-
tekt  tarp kalendoriaus gra-
žuoli ?

- Buvo viena istorija, kai man 
paskambino mergina ir paklaus ,
kiek ji tur t  sumok ti, kad jos ge-

riausios draug s nuotrauka atsidur-
t  ant kalendoriaus viršelio. Galiu 
pasakyti, kad d l patekimo  kalen-
doriaus fotosesij  vyksta arši kova.

- Kuo ji pasireiškia?
- Pavydu, intrigomis tarp mergi-

n . Gal iau papasakoti ne vien  is-
torij , kai geriausios draug s išsisky-
r  d l to, kad viena buvo pakviesta 
fotografuotis kalendoriui, o kita ne.

- Vadovauji kr vai mergin .
O su kuo geriau sutari - su vy-
rais ar su moterimis?

- Asmeniniame gyvenime visada 
geriau sutariau su vyrais. (Šypsosi.) 
Bet savo darb  labai m gstu, tod l
teko pamilti ir moteris. (Juokiasi.)

- Ar vyrai dažnai prašo ko-
kios nors “Olialia” mergait s te-
lefono numerio?

- Pasitaiko, bet šiuo klausimu 
esu kategoriška. Niekada nesklei-
džiu konfidencialios informacijos.

- Pati prieš kelet  met  da-
lyvavai “Olialia” atrankoje ir bu-
vai pakviesta fotografuotis ka-
lendoriui. Kaip nutiko, kad tavo 
fotografijos neišvydome, o v -
liau tapai projekt  vadove?

- Tuo metu ieškojau darbo ir apie 
tai užsiminiau tuometinei “Vakaro 
žini ” kalendoriaus vadovei. Ji ir pa-
kviet  dirbti kartu. O fotografuotis 
atsisakiau, nes nor jau likti už kadro. 

Nesigailiu, nes dabar galiu pad ti iš-
sipildyti kit  žmoni  svajon ms.

- Kod l moteriai verta apsi-
nuoginti prieš fotoobjektyv ?

- Ne paslaptis, kad išpopuliar ti 
moteriai yra keletas b d . Vienos ište-
ka už žinom  vyr , kitos dalyvauja TV 
konkursuose, o tre ios fotografuojasi. 
Aš ir pati neatmetu galimyb s dalyvau-
ti erotin je fotosesijoje ir papuošti kok
nors leidin . Man gražu, kai moteris 
subtiliai apsinuogina. Nesutikau dar n
vienos moters, kuri nenor t , kad gra-
ži jos nuotrauka pakli t  ant žurnalo 
viršelio. Juk mes, moterys, norime, kad 
mumis žav tusi, girt , norime save 
gražiai pateikti. Kod l  vakar lius nei-
name apsivilkusios treningais?

- Kas, tavo nuomone, mote-
riai svarbiau - graži išvaizda ar 
išmintis?

- Nors daugelis gal-
voja, kad graži  ir iš-
minting  moter  ne-
b na, aš taip nemanau. 
Apsidairykite aplinkui. 
B t  kvaila neigti, kad 
graži išvaizda nieko 
nereiškia. Paži r kite 

 žinomas pramog  pasaulio moteris 
- nerasite negražios. Jei esi gražus, 
prot  galima nusipirkti. (Šypsosi.)

- Gal žinai kur?
- Tikrai ne “Akropolyje”. (Juokia-

si.) O jei rimtai, fizinis grožis yra 
gamtos dovana, o visa kita galima iš-
mokti. Juk niekas negimsta mok da-
mas. Gražiai moteriai visada bus len-
gviau, ji sulauks daugiau d mesio.

- O k  tada daryti moterims, 
kuri  gamta neapdovanojo gra-
žiais fiziniais duomenimis?

- Atrasti savo pranašumus. Gal 
jos gražios ne ilgomis kojomis, bet 
vidumi, pasiekimais. Manau, kad 
besišypsanti moteris visada bus 
graži.

- Kokia tau moteris graži?
- Kurios akyse žybsi ugnel s. 

Labai nem gstu tuš i , be humoro 
jausmo moter . Ideali fig ra dar ne 
viskas.

- O koks vyras tau žavus?
- Dirbu pramog  pasaulyje, to-

d l dažnai b nu tarp graži  vyr ,
tod l kreipiu d mes  vyro išvaiz-
d . Dar  laikrod  ir batus. Ta iau 
saldainiukai man nepatinka, nes iš 
patirties žinau, kad dauguma j
neintelektual s. Stebiu, kaip vy-
ras bendrauja, koks jo intelektas, 
humoras, atsakingumas, siekiai. 
Negal iau savo gyvenimo sieti 
su vyru, kuris padovanot  man vi-
s  pasaul , bet galvot , kad d l to 
turiu s d ti namie ir auginti jo 
vaikus. Pati siekiu tiksl , užsidir-
bu pinig .

- Tai nemanai, kaip kai ku-
rios, kad už vakarien  privalo 
mok ti vyras?

- Oi, ne. Kartais net pati pasisi -
lau užmok ti.

- O gal tum išlaikyti vyr ?
- Tikrai nenor iau.

- “Olialia pupyt s” neseniai 
pasididino kr tines. K  tu manai 
apie plastines operacijas?

- Esu šimtu procent  už. Jei man 
kada reik s, nesivaržysiu ir kreip-
siuosi  plastikos chirurgus. Jei ope-
racija gali pad ti pamiršti apie tr -
kum , kam kent ti?

“Dėl patekimo į 
“Vakaro žinių” kalendorių 

vyksta arši kova”
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“Olialia” bosė: “Jei esi gražus, protą galima nusipirkti”
Lauryna Anusevičiūtė neatmeta 
galimybės ir pati dalyvauti 
erotinėje fotosesijoje

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
Fotografuota restorane “Crystal Lounge”



4 Veidai

TAIPNE

Pareng  Laima KARALI T

TAIP sakome MER NUI 
VITULSKIUI už dr s  dalyvauti jau-
n j  atlik j  konkurse garsiajame 
Milano operos teatre “La Scala”.

TAIP sakome ATOSTOGOMS
šiltuose kraštuose.

NE sakome save “tautos di-
dvyriu” pavadinusiam choreografui 
JURIJUI SMORIGINUI. Jei tokie 
b t  m s  didvyriai, toli nenuei-
tume...

NE sakome JUOZUI STATKE-
VI IUI už vienos firmos iužini
reklamavim . Aukšt j  mad  pil-
kiems tarsi cepelinai, kaip pats tei-
g , lietuviams demonstrav s dizai-
neris tapo buities prek s reklami-
niu veidu.

NE sakome plastikin ms 
KAL D  EGLUT MS.

Kompanija “Silence” į sa-
vo muzikinę šeimą priėmė 
du vokalistus. Tai Belgijoje 
šiuo metu gyvenantis ADO-
MAS ir klaipėdietė MONIKA 
LIU. Abu jie drauge su ki-
tais “Silence” atstovais šiuo 
metu intensyviai ruošiasi 
renginiui “Silence Family”, 
gruodžio 4-ąją vyksiančiam 
sostinės Ūkio banko teatro 
arenoje.

Muzikin s Adomo kelion s
iš Vilniaus  Briusel

Muzikant  šeimoje išaugusio 
Adomo Laurinai io bals  galima 
išgirsti neseniai “Silence Mu-
sic” išleistame Leono Somovo 
albume “No Batteries No Toys”. 
Trejus metus Belgijoje gyvenan-
tis atlik jas taip pat yra dalyva-
v s projektuose su grup mis 
“Pieno lazeriai” ir “Dublicate”, 
ilg  laik  dainavo gospel muzi-
kos kolektyve “Sounds in G”. 
Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demij  baig s Adomas  Belgij
pirm  kart  nuvyko pagal “Eras-
mus” program , šiuo metu ten 
muzikuoja trijuose projektuose. 
Vienas j  skirtas elektronikai - 
jame ir tekstus, ir muzik  rašo 
pats Adomas. Fanko grup je 
“The KMGs” lietuvis yra pa-
grindinis vokalistas, taip pat ra-
šo tekstus ir muzik , o dar vie-
name projekte su kolege voka-
liste atlieka džiazo standartus.

Monika Liu - nuo “Dain
dainel s” iki techno vakar li

Klaip diet  Monika Liubinait ,
kuri nuo šiol vadinsis Monika Liu, 
muzikin  karjer  prad jo penkeri ,
kai m  mokytis griežti smuiku. 
Dainavim  ji atrado tik po dešimties 
met  ir iškart triumfavo konkurse 
“Dain  dainel ”. Baigusi mokykl
Monika pasirinko džiazo muzikos ir 
vokalo studijas Klaip dos universi-
teto Muzikos fakultete.

Pra jusi  met  vasar  Monika 
sulauk  kvietimo pasitobulinti vasa-
ros stovykloje vienoje prestižiškiau-
si  muzikos mokykl  pasaulyje - 
Berklio koledže Bostone. Itin s -
kminga kelion  baig si tuo, kad Mo-
nikai buvo skirta dalin  stipendija 
nuolatin ms studijoms koledže. 
JAV vokalist  studijuoti išvyks kit
met  ruden .

Naktiniam gyvenimui artimesn
Monikos karjeros dalis prasid jo
prieš kelet  met . Tuomet ji kopda-
vo  naktini  klub  scenas, kur im-

provizuodavo pritardama diskžok -
jams. Prieš penkerius metus su 
elektronikos k r ju IJO ir kitais klai-
p die iais k r  projekt  “8 Marš-
rutas”, jis tapo Lietuvos hiphopo 
apdovanojim  laureatu. Monikos 
balsas girdimas ir dviejuose “Silen-
ce Family” nario Few Nolder albumo 
“New Folder” k riniuose. Šiuo me-
tu Monika studijoje kuria su prodiu-
seriu Mario Basanovu.

Pasirodymas - gruodžio 4- j

Monika Liu ir Adomas rengia 
solinius albumus, o gruodžio 4- j

kio banko teatro arenoje pasiro-
dys kartu su Jazzu, Leonu Somovu, 
Few Nolder, Vidžiu ir b riu kvies-
tini  instrumentinink . “Silence 
Family” komand  scenoje papildys 
ir vaizdo projekcijos bei speciali 
scenografija. Trij  valand  trukm s
elektroninio orkestro pasirodymas 
tur t  tapti originaliausiu tokios 
muzikos renginiu 2009-aisiais.

“Laisvalaikio” inf.

Monika Liu ir Adomas - 
du nauji “Silence” vokalistai

“Laisvalaikis”, 2009 m. gruodžio 3 d.

Nauja scenos žvaigždė - 
Monika Liu

Raimundo Adžgausko nuotr.

Adomas Laurinaitis  
sėkmingai muzikuoja 
Belgijoje

“Silence Family” nuotr.
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Vizažistės Vaidos Venckutės modeliu 
tapo Ingrida Martinkėnaitė

Sauliaus Venckaus nuotr.

Grožio receptai iš garsių moterų lūpų

Grup s “Yva” lyder
Natalija ZVONK

Svarbiausia makiažo priemon  - 
blakstien  tušas.

Pati gal iau pamokyti dauge-
l  vizažist . Dažytis išmokau iš sa-
vo klaid  - prieš koncertus gri-
muojam s pa ios. Gal iau pirkti 
ir pirkti vairius blizgu ius. Dabar 
esu pam gusi raudonus matinius 
l p  dažus.

Vadybinink  Oksana 
ZLATKOVAIT

Svarbiausia makiažo priemon  - 
rudinamoji pudra.

Be pudros jau iuosi kaip nuo-
ga. O iš liaudišk  kosmetikos 
priemoni  - kartais vietoj pirkti-
nio k no šveitiklio renkuosi ka-
vos tirš ius. Celiulitin ms vie-
toms - užpakaliukui, kojoms - la-
bai gerai.

Konkurso “Mis žem ”
dalyv  Ingrida 
KAZLAUSKAIT

Svarbiausia makiažo priemon  - 
blakstien  tušas.

Jei vyk iau  negyvenam  sal ,
pasiim iau tris priemones - blaks-
tien  tuš , aki  pieštuk  ir l p
balzam . (Šypsosi.) Šias priemo-
nes visada turiu mini kosmetin je, 
kuri  nešiojuosi su savimi.

Stilist  Egl
MICKEVI IEN

Svarbiausia makiažo priemon  - 
tonin  pudra.

Man patinka rožin s l pos, 
permatoma rožin  pudra. Daž-
niausiai mano pasitelkiama ma-
kiažo gudryb  - baltu pieštuku 
paryškinu vidinius aki  kampu-
ius,  kuriuos dar galima prid ti

melsvo, žalsvo šeš lio.

Vadybinink
Aida ŽILI T

Svarbiausia makiažo priemon  - 
l p  blizgis.

Paprast  dien  dažausi retai, 
nebent blakstienas - jei turiu su-
sitikim . Vasar  išsitrinu veid
agurkais - labai atgaivina. Makiažo 
gudryb s? Nuostabus dalykas yra 
priklijuojamos blakstienos aki
kampu iams pakelti.

Grup s “Yva” nar
Gintar  VALAITYT

Svarbiausia makiažo priemon  - 
blakstien  tušas.

M gstamiausias makiažas - 
veido kremas ir paryškintos 
blakstienos. Pudr  naudoju tik 
koncertuodama. Mano makiažo 
mokytoja - Natalija Zvonk . Ji 
padar  mano pirm j  scenos ma-
kiaž .

Grup s “69 danguje” nar
Nijol  PAREIGYT

Svarbiausia makiažo priemon  - 
kompaktin  pudra.

Graži, skaisti oda yra didžiulis 
pliusas. Tai svarbiau nei blakstie-
n  ilgis. Iš liaudiškos kosmetikos 
naudoju agurko žieveles, mamos 
užaugintas braškes. Rytin  patini-
m  gerai nuima ramun li  nuovi-
ro ledukai.

Grup s “69 danguje” nar
Ingrida MARTINK NAIT

Svarbiausia makiažo priemon  - 
biri pudra.

Namie nesidažau. Vyras sako, 
kad aš be makiažo gražiausia. Bet 
prieš išeidama iš nam  palyginu 
pudra veiduk , perbraukiu blaks-
tienas, pasirausvinu skruostu-
kus, manau, tai mergaitiška. 
(Šypsosi.)

Neseniai žinomos Lietuvos 
moterys gavo progą patobu-
linti žinias makiažo srityje 
- Vilniuje, kosmetikos par-
duotuvėje “Make Up Store”, 
joms buvo suengta vieša 
makiažo pamoka. Vizažistei 
Vaidai Venckutei teko nelen-
gva užduotis - kuo galima 
nustebinti pramogų pasaulio 
žmones, profesionalaus viza-
žisto kėdėje praleidžiančius 
valandų valandas? Televizijo-
je visad ryškioms “Rožių kerų” 
merginoms V.Venckutė pade-
monstravo tvarkingą dieninį 
makiažą, kurį vos keliais štri-
chais galima transformuo-
ti į vakarinį. “Laisvalaikis” 
pakalbino “studentes” apie 
dažymosi įpročius, paslap-
tis, liaudiškas odos priežiūros 
priemones ir išsiaiškino, kuri 
makiažo priemonė kiekvienai 
yra svarbiausia.

Elena NIKONOVAITĖ 
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Knygos pristatymas vyko Kaune - mieste, kuriame daini-
nink  išgars jo, kur prasid jo jos kaip solist s karjera. Savo 
artimuosius daininink  sukviet  išskirtin  viet  - kavin
“Vero Cafe” ir knygyn  “Knyg  namai” viename. Gintar s
gerb jai gal jo vienu metu ir skaityti, ir m gautis išskirtinio 
skonio kava. Sumiš s knyg  ir kavos aromatas popiet s lan-
kytojus perk l  Gintar s išgyventus laikus: vaikyst  be t t s, 
meil  garsiam dainininkui, atkakli  kov  siekiant tikslo, san-
tuok  be meil s, baisios avarijos išgyvenimus. 

Knygos pristatyme dalyvavo knygos leid jas leidyklos 
“Laisvos valandos” vadovas Jaunius Lingys, Gintar s draugai 
ir artimieji. “Nebaigtas romanas”, anot pa ios Gintar s, kny-
ga - mokanti myl ti save pa i .

“Laisvalaikio” inf.

Gintarės Karaliūnaitės “Nebaigtas romanas”
Neseniai dainininkė Gintarė Karaliūnaitė pristatė savo 
biografinę knygą “Nebaigtas romanas”.

Gintarė Karaliūnaitė pristatė 
savo biografinę knygą

Teodoro Biliūno nuotr.
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“Auksin s
blykst s”
ved ja Živil
Vaškyt

“Auksin s
blykst s”

ved jas
Kristupas

Baublys

Pareng  Laima KARALI T

1. Kuriam 2009- j  pašnekovui 
teiktum met  blykst ?

2. Geidžiamiausias pašnekovas?
3. Didžiausias komplimentas 

ved jui?

4. Trys labiausiai patinkan ios
K.Baublio/Ž.Vaškyt s savyb s?
5. Labiausiai nepatinkan ios?
6. Kas tur t  nutikti, kad 

sutiktum vesti kriminalin  laid ?
7. Koki  turi talent ?

8. Kaip tave veikia panika 
d l vadinamojo kiauli  gripo?
9. Geriausias laisvalaikis 

šiuo metu?
10. Jei kas nors apmok t  savait s
atostogas, koki  šal  pasirinktum?

1. Kristupui Baubliui.

2. Dar laukia savo eil s.
3. Kai pašnekovas papasakoja daugiau, 

nei tikiesi.

4. Protingas, apsiskait s, vyras.

5. Tyl siu, neišduosiu...
6. Pasi lyti beprotiški pinigai 

arba badas.
7. Jie netilpt  vien  eilut .
8. Saugausi, bet nepanikuoju.

9. Tapyba, sportas, teatras, knygos ir 
gera kompanija..

10. Ten, kur šilta, saul , j ra ir sm lis.
Žiaurus klausimas pirmosiomis žiemos dienomis.

1. Pup  D dei. Ir ne tik blykst , bet daug šamp no bei muilo. 
Jo šunims taip pat.
2. Nijol  Pareigyt . D l išminties, žinoma.
3. Tu energingas kaip prodiuseris Dominykas Kubilius, žvalgus kaip 
prodiuseris Laurynas Šeškus, s mojingas kaip Mindaugas Stasiulis, 
gabus kaip Aistis Mickevi ius ir gražus kaip Živil  Vaškyt ..
4. Akys.

5.  Ji tobula.
6. Joje tur t  dirbti Ž.Vaškyt .

7. Galiu valand  valandas nieko neveikti ir vis tiek išleisti kr v  pinig .
8. Kriuksiu sau tyliai ir tiek.

9. Dienraš io “Respublika” priedas, kur  j s leidžiate. 
Jis toks vienintelis.
10. Nesvarbu kur, kad tik su Ž.Vaškyte.

Redakcijos archyvo nuotr.     Sauliaus Venckaus nuotr.
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 TV3 laidoje “Lietuvos talentai” ne tik dalyviai neriasi iš kailio mėgindami pelnyti publikos simpatijas - 
staigmenomis ir pokštais nuo jų neatsilieka ir komisija. Štai praeitą sekmadienį iš dviejų pretendentų į finalą 
Marijus Mikutavičius rinkosi... išmesdamas monetą. Galimybę toliau kovoti dėl 10 000 eurų laimėjo 
šiauliečiai šokėjai “Real Time Modify”. Teisėjų verdikto išvengė daugiausia publikos balsų surinkę ir tiesiai į 
“Lietuvos talentų” finalą išėję “Kaprex” vyrukai - akrobatiniais triukais jie papasakojo bare nutikusią istoriją.

Kitų dalyvių pasirodymai ir nauji komisijos pokštai - tiesioginėse “Lietuvos talentų” pusfinalių transliacijose 
sekmadienio vakarais per TV3.

Elenos NIKONOVAITĖS ir Mykolo AMBRAZO fotoreportažas

“Lietuvos talentų” finalininką lėmė moneta
Marijus Mikutavičius 
konkurso laimėtoją 
išrinko išmetęs 
monetą

Praeito sekmadienio 
publikos favoritai - 

moksleiviai “Kaprex”

Šansą patekti į 
“Lietuvos talentų” 

finalą turėjo 
sportinių šokių 

pora Gytė ir 
Vykintas

Antru numeriu 
į finalą pateko 
breikeriai “Real 
Time Modify”

Broliai “Timohi” 
užkrėtė optimizmu

Šeimyninis 
duetas Džefris ir 

Marija
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Aprangos idėjų artėjančiam šventiniam 
periodui galima buvo pasidairyti Madride 
pristatytoje dizainerės Sitos Murt 
(Sita Murt) drabužių kolekcijoje.

EPA-Eltos nuotr.
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- Kod l, trejus metus pasimo-
kiusi kostiumo dizaino Vilniaus 
dizaino kolegijoje, sugalvojote 
mokytis grimo akademijoje Pa-
ryžiuje?

- Ir iki išvažiavimo dirbau grimo 
srityje, bet man tr ko žini  - norimo 
grimo dailinink s išsilavinimo tuo me-
tu Lietuvoje nebuvo. Man to tr ko, 
jau iau, kad b tinai turiu išvažiuoti. 
Save ma iau tobul jan i , besise-
mian i  nauj  id j  kurioje nors iš 
mados sostini : Niujorke, Londone, 
Milane arba Paryžiuje. Pasirinkau pas-
tar j  miest , man jis artimiausias, 
prieš pusantr  met .

- Ar j s  pa ios stilius pakito 
po moksl  Paryžiuje?

- Manau, kad ne... Paryžiuje bu-
vau labiau steb toja ir naujai neeks-
perimentavau su savo vaizdžiu. 
Daug laiko skyriau mokslams, mies-
tui, žmon ms pažinti, muziejams. 
Rinkausi domi  form  aprang , pa-
tiko žaisti su proporcijomis, aksesu-
arais. Ir anks iau, ir dabar labai ver-
tinu patogum .

- Kokie, j s  nuomone, pary-
žie i  dažymosi ypatumai?

- Tiek Lietuvoje, tiek Paryžiuje 
sutiksi vairiausio tipo mergin . Ne-
tiesa, kad Paryžiuje visos tik saikingai 
sugeba pabr žti savo pranašumus. Ti-
krai ir ia galima pamatyti visko - tiek 
labai rafinuot , išdidži  dam , tiek at-
sainesn vaizd  m gstan i  mergin .
Paryžius n ra tikroji Pranc zija, tai 
meno ir mados sostin ,  kuri  sugu-

ža meninink  iš vairiausi  pasaulio 
šali  semtis kv pimo, kiekvienas j
atskleidžia savit  poži r  kostium
ir grim . Atrasdavau beprotišk  id j
tiesiog gatv je.

- Kaip teisingai suprasti: 
saikingai pabr žti savo prana-
šumus?

- Mergina turi aiškiai žinoti, koki
save nori matyti. Akcentuodama akis 
ji gali sukurti romantišk  gili , paslap-
ting  aki sp d , akcentuodama l pas 
- priminti, kokia ji yra moteriška, an-
takius - griežtos, valdingos moters 
sp d . Pavyzdžiui, raudonojo vyno 

spalva dažytos l pos asocijuojasi su 
aristokratiškumu, moteriškumu. Turi 
atrasti, koks tipažas esi tikroji tu.

- Kaip išmokti modeliuoti vei-
d  - k  reikia pasl pti, susiaurin-
ti ar praplatinti?

- Veido modeliavimas, siekiant 
“iškelti” norimas vietas, pašviesinti, 
pagilinti, - tai tapyba.

- Kokios reikalingos priemo-
n s veidui modeliuoti?

- Modeliavimo palet s, kur yra dvi 
spalvos - šviesi ir tamsi. Su šiomis 
dviem spalvomis gali padaryti beveik 
vis  makiaž : formuoti akis, skruos-
tikaulius, nosyt , net ir antakius.

- Kaip žmogaus niekada nepa-
dažytum te?

- ...Priklauso nuo aplinkybi , su-
d tingas ia klausimas. (Juokiasi.)

- Kitaip tada paklausiu: koks 
makiažas bado jums akis?

- Nepatinka gausus makiažas, esu 

už nat ralum  kasdieniame gyveni-
me, d l to ir specializuojuosi ten, kur 
grimas yra b tinas: kinas, teatras, fo-
tosesijos.

- Kaip apib dintum te nauj
“Olialia pupy i ” muzikiniam 
vaizdo klipui sukurt vaizd  mer-
ginoms?

- Prie pasirinkt  prašmatni  “Ni-
jol s”, “Wolford” drabuži  ir aksesu-
ar  iš “Vilniaus vart ” sukurtas ati-
tinkamas kiekvienai merginai tinkan-
tis makiažas ir šukuosena. Džiaugiuo-
si, kad pavyko sukurti nauj , rafinuo-
t , seksual vaizd , diktuojant  ten-
dencijas ir atspindint  kiekvienos 
merginos skirting  charakter .

- Džiuginanti priemon ?
- “Perlin ” biri pudra, sigyta Pa-

ryžiuje, kuri  galima naudoti ir skruos-
tikauliams paryškinti, ir kaip aki  še-
š l , taip pat blizges . Toks universa-
lus dalyk lis. (Šypsosi.)

- Su kokiomis kosmetikos fir-
m  priemon mis daugiausia 
m gstate dirbti?

- “Make Up For Ever”, SLA - tai 
profesionali kosmetika, bet savo laga-
min lyje turiu vairiausi . Visada ieš-
kau nauj , geros kokyb s produkt .

- Ar profesionalams skirta 
kosmetika yra geresn  nei pa-
prasta dekoratyvin ?

- Filmavimui, fotosesijoms - taip, 
bet prastame gyvenime nepatar iau 
naudoti profesionalams skirtos kos-
metikos, nes tam skirtos priemon s
dažnai b na per intensyvios, stipriai 

maskuojan ios. Neverta 
kankinti savo odos.

- Koki  makiažo 
gudryb  naudoji 
sau?

- M gstu klasikin
juod  aki  apvad , pa-
br žiu pasirinkt  for-
m , optiškai praplati-
nu, prailginu ar norimu 
kampu pakeliu akis.

- Kaip greitai, ne-
mokant mantri  sušu-
kavim , susitvarkyti 
plaukus?

- Puiki išeitis - netvarkingas kuo-
dukas: keliose vietose šiek tiek pave-
li plaukus ir suimi  uodegyt . Su tokia 
šukuosena leidžiama pasirodyti tiek 
darbe, tiek vakar lyje.

- Kaip patartum te mergi-
noms kirptis plaukus, kokios šios 
žiemos kirpim  tendencijos?

- Nežinau. (Juokiasi.) Manau, turi 
atrasti, kas tinka b tent tau, tavo vei-
do formai. Tikrai neb tina tendencijas 
sekti aklai. Kad ir kokios spalvos, ko-
kio ilgio plaukai, svarbiausia, kad jie 
b t  puikiai priži rimi ir nenualinti 
plauk  daž .

- Kokia j s  nuomon  apie 
“pridedamus” dalyk lius: nagus, 
plaukus, blakstienas?

- Man tokie dalykai n ra gražu.
- Svajoni  darbo pasi lymas?
- Labai nor iau dirbti talentin-

go ispan  režisieriaus Pedro Alma-
dovaro filme.
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Apie ją žino ne visi - jaunos kylančios talentingos kūrėjos vardas dažniau skamba tarp teatro ir kino žmonių, čia ji daugiausia dirba. 
Merginos rankose tirpsta akių šešėliai ir šoka teptukai - stilistė intuityviai jaučia, kas žmogui tinka, o kas - ne, ir tai puikiai 
sugeba pabrėžti. Šviežiausias jos darbas - “Olialia pupyčių” naujajam muzikiniam klipui tinkamai parinktas augančių popmuzikos 
dainininkių įvaizdis. Prieš kamerą merginos puikavosi ryškiu tamsių akių makiažu. “Sceninis įvaizdis turi būti ryškus, - sako stilistė 
ir pabrėžia: - Tai, kas tinka teatrui, kinui, fotosesijoms, nebūtinai tiks kasdienai”. Stilistė E.ŠIDLAUSKAITĖ dalijasi atsivežtomis iš 
Paryžiaus “SLA Academy” grimo paslaptimis su “Laisvalaikio” skaitytojais.

Stilistė Emilija Šidlauskaitė Paryžiuje įgytas grimo žinias pritaikė Italijoje

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Genutė ŽALIENĖIrmanto Sidarevičiaus nuotr.

Susipažinkime:  
mėgstu 

gyvenimą, 
„Vakaro žinias“ 

ir meilę.

Emilija 
Šidlauskaitė

Akimirkos iš vaizdo klipo 
filmavimo

Gedimino Žilinsko nuotr.



Jūratė KLUMBIENĖ

“Man labai patinka šokoladas, ta-
iau pakuot s dizainas taip pat itin 

svarbus: juk jis yra mano vaizdžio da-
lis. Tod l aš labai ilgai galvojau, kaip 
turi atrodyti ši  solidžia prabanga kve-
pian i  saldaini  pakuot . Viskas bu-
vo svarbu - ir d žut s siluetas, ir spal-
vos, ir tai, kaip išd lioti ir  k vynio-
ti skan stai. Nor jau, kad pakuot s
elementai, kaip ir saldainiai, b t  kuo 
originalesni, ir svarbiausia - geros ko-
kyb s. Išragav s visus saldainius, nu-
sprendžiau, jog juos b tina vynioti
pranc zišk  šilkin  popieri , o d žut
apjuosti juodojo šokolado spalvos kas-
pinu”, - pasakojo Mantas Petruškevi-
ius. Beje, stilistas buvo puikiai ver-

tintas šokolado eksperto iš Belgijos.
Ypatinga ne tik pakuot . Pranc -

zišku kaspinu perrištoje stilingoje d -
žut je esantys saldainiai taip pat iš-
skirtiniai - visi pagaminti tik iš belgiš-

ko kolekcinio šokolado, kuriame kaka-
vos produkt  ne mažiau nei 71 proc. 
Šilkiniame popieriuje vynioti rinkinio 
saldainiai yra pagaminti tik iš geriau-
si , specialiose plantacijose užaugint
Ekvadoro kakavos pupeli , o vienas 
saldainis net puoštas valgomojo aukso 
dulk mis. Pastarasis priklauso bran-
giausi  pasaulyje šokolad  trejetukui. 
To iki šiol Lietuvoje dar nebuvo!

Manufakt ra “AJ šokoladas” ska-
n stus pagal geriausias belgiškas tra-
dicijas gamina rankiniu b du. Dau-
gelis saldaini  recept  yra sukurti 
manufakt ros meistr  arba paties sa-
vininko A.Jablonsko. “Nusprend  su-
kurti išskirtin  pakuot , siek me ir 
pat  šokolad  kilstel ti  dar aukštes-
n  lyg . domu, kad pakuot  yra net 
brangesn  už d žut s viduje esan-
ius saldainius, skai iuojant ir rank

darb . Iš pradži  šiek tiek nuog sta-
vome d l to, ta iau Mantas nenusi-

leido. Ir tai iš jo tik  gera. Prabangi 
pakuot  reikalavo ir ypating  saldai-
ni . Tada nutar me, jog toje d žut -
je turi gul ti pa ios aukš iausios ko-
kyb s šokoladas. Taigi šiandien Man-
to Petruškevi iaus dizaino pakuot je 
esantis triufeli  rinkinys yra vienas 
kokybiškiausi  ne tik Lietuvoje, bet 
ir Europoje. Galime tuo dr siai di-
džiuotis, nes tai vienetiniai, visiškai 
naujos formos gaminiai”, - sak
A.Jablonskas.

Renginio Klaip doje metu buvo 
vaišinamasi saldainiais, taip pat pri-
statyta verslininko Me islovo Subelio 
atvežta prabangi  kailini  kolekcija. 
J  demonstravo Jolantos Sadauskie-
n s vadovaujamos modeli  agent ros 
“Modilina” maneken s. “Džiaugiuo-
si, kad Mantas šio vakar lio metu pa-
si l  pristatyti ir naujausi  modeli
kolekcijas. Juk už lango siau ia žvar-
bus v jas! Kita vertus, kailiniai, kaip 
ir geros kokyb s šokoladas, yra pra-
bangos prek : jie puikiai dera”, - ti-

kino šinšil , l ši  ir aukš iausios ko-
kyb s “Black-Glamma” juod  audini
kailinius pristat s M.Subelis.

Grakš ius manekeni  kaklus bei 
liaunus riešus puoš  juvelyrikos ir 
aksesuar  dizainer s Jurgos Kar-
iauskait s-Lago kurtos apyrank s

bei karoliai, pagaminti iš itin geros 
kokyb s kristalizuota mase dengto 
optinio “Swarovski” stiklo.

Manto pasveikinti, saldaini  pa-
skanauti ir naujosios kaili  kolekci-
jos paži r ti susirinko Klaip dos 
apskrityje gyvenantys stilisto bi iu-
liai, elegantiškos viešnios ir jas ly-
dintys ponai.

Jaukiam vakar liui baigiantis 
kiekvienai viešniai stiliaus guru tei-
k  po ištaiging  rož s žied  ir saldai-
ni  d žut , ant kurios puikavosi auk-
so raid mis išrašyti stilisto vardas ir 
pavard : “Mantas Petruškevi ius”.

Dalis pelno už šiuos saldainius 
bus pervesta  Almos Adamkien s
labdaros ir paramos fond .
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Kvapnus ir stilingas vakarėlis Klaipėdoje
Uostamiestyje Karoso g.9 veikianti jauki, šviežiu šokoladu ir kava 
kvepianti “AJ šokoladas” parduotuvėlė neseniai pamalonino savo 
gerbėjus. “Radisson Blu” viešbutyje “AJ šokoladas” manufaktūros sa-
vininkas Algimantas Jablonskas su verslo partnere Klaipėdoje Sona-
ta Tomkiene ir Mantu Petruškevičiumi pristatė kolekcinio šokolado 
triufelių rinkinį, kuriam išskirtinę pakuotę sukūrė pats stilistas.

Kiekvienas gavęs dovanų šokoladinių 

saldainių rinkinį prabangioje 

dėžutėje su ženklu “Mantas 

Petruškevičius” galės pasilepinti 

aukščiausios kokybės šokoladu

“AJ šokoladas” savininkas Algimantas 
Jablonskas su verslo partnere Klaipėdoje 

Sonata Tomkiene, “AJ šokoladas” komercijos 
direktore Ingrida Bertašiūte bei verslo 

partneriu Kaune Rimvydu Danilevičiumi
Viliaus Mačiulaičio nuotr.Ponai Daina ir Antanas Bosai

Pristatyta “Karališko tigro” 
savininko Mečislovo Subelio 
atvežtų kailinių kolekcija
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Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Mažiausias k snis - 
meno k rinys

“Išvažiuojam sias šventes ren-
giame ir privatiems asmenims, ir 
kompanijoms. Mums patiki organi-
zuoti gimtadienius, vestuves, mo-
ni  jubiliejinius renginius, atidary-
mus ir kal dinius vakar lius. Pob -
v  galime surengti biure, teatre, 
galerijoje, gamtoje. O jei užsakovai 
apie švent s viet  dar n ra pagal-
voj , galime pasir pinti ir patalp
nuoma”, - “Medinink ” galimybes 
pristato restorano vadov  Evelina 
Buzait .

Švent  “Medininkams” patik -
jusieji gal s b ti ram s ne tik d l
vaiši  ir aptarnaujan io personalo. 
Pareiškus pageidavim  restorano 
komanda papuoš patalpas, pasir -
pins baldais ir stal  dekoru. Ir ren-
ginio ved jas, ir muzikantai taip pat 
gali tapti “Medinink ” galvos 
skausmu.

“Užsakovai vardija renginio biu-
džet , tuomet ir deriname pob vio
meniu, jam galime pateikti labai 
daug variant . Išvažiuojam j  pob -
vi  kaina vienam asmeniui - nuo 50 
lit ”, - aiškina E.Buzait .

Pageidaujantiesiems tik užkan-
dži  švent  gomuriui bus surengta 
ir patiekus furšetini  vieno k snio
sumuštini , užkand li , salot .
“Net ir mažiausias sumuštinis bus 
panašus  meno k rin ”, - “Medinin-
k ” virtuv s meistr s, tarptautini
kulinarijos konkurs  laim tojos Al-
donos Ge ien s darbo stili  prime-
na restorano vadov .

Paklausta apie firminius sumuš-
tinius, A.Ge ien vardija tuos, ku-
ri  kart  išm gin  užsakovai užsi-
sako v l ir v l. Tokie yra su tigrin -

mis krevet mis ir ožk  s riu, su 
antienos put siais ir gervuogi  bei 
raudonojo vyno padažu, su putpel s
fil  ir karamelizuotais kaštonais. 
“Jie maži, bet kiekvienas iš j  pa-
ruošiamas per 7-8 etapus”, - šypso-
si virtuv s šef .

Patieks empionatini
skan st

Pob viams su karštomis vaiš -
mis A.Ge ien  gali pasi lyti ir pa-
prastesni , ir mantresni  patie-
kal . Furšeto sve iams gali b ti 
patiekta kept  karveli , bebrie-
nos, s dimo banketo publikai - 
putpeli , stirnienos medalion  ir 
kitoki domi  patiekal , atsklei-
džian i  “Medinink ” šventini
vaiši  estetik .

Užsakov  pageidavimu A.Ge-
ien  paruoš ir š  ruden  Maskvo-

je tarptautiniame Kremliaus kuli-
narin s taur s empionate medal
jai pelnius  banketin  šedevr  - 
kept  putpeli  kr tin li  su pista-
cij  plutele, portveino ir vyšni
padažu.

 Maskv  meistr  gabenosi ir di-
džiul  daugiasluoksn  vaisin  žel
tort . Tok  m s  kulinar  primiršt
skan st  virtuv s šef  gali paruoš-
ti ir užsakom j  rengini  saldžiam 
stalui.

“Smagu, kai m s  paslaugas gi-
ria. Bet daug svarbiau, kai užsakovai 
sugr žta”, - mano E.Buzait .

“Medinink ” paslaugomis atida-
rydamas naujus filialus nuolat nau-
dojasi kio bankas. Jo atstovai tei-
gia, kad š  restoran  renkasi d l pui-
kaus maisto, estetiško pateikimo, 
profesionalaus aptarnavimo. Kaip 
teigia banko atstovai, jiems “Medi-
nink ” pavadinimas yra tap s koky-
b s sinonimu.

“Medininkai” skonių šventę surengs ten, kur pageidausite

Rekomenduoja
Kristina RADVILAVI I T , ISM 

Vadybos ir ekonomikos universiteto stu-
dij  vyresnioji koordinator :

“Su restoranu bendradarbiaujame apie 
4 metus ir dar n  karto jo paslaugomis ne-
nusivyl me.  “Medininkus” pietauti kvie-
iame savo klientus, dažnai  š  restoran

kreipiam s d l išvažiuojam j  furšet  uni-
versiteto patalpose. Tokiems renginiams 
mon  pateikia labai plat  valgi  asortimen-

t , j  vaiš mis lieka patenkinti ir m s  už-
sienio sve iai. Kad ir k  ragautum, kiekvien syk sitikini, kad “Me-
dinink ” maistas - ypatingo skonio. O personalas ne kart  nustebi-
no lankstumu, kai operatyviai suteik  paslaug , kurios iš anksto 
nebuvo planuotos”.

Sostinės restorano “Medininkai” personalo komanda įsitikinusi, kad dėl įmonės gero vardo būtina 
stengtis aptarnaujant kiekvieną svečią. Nesvarbu, restorane ar per išvažiuojamąjį pobūvį. O tokie ren-
giniai - itin puiki proga pademonstruoti profesionalumą ir tarptautiniuose konkursuose laurų pelniu-
sias kulinarines įdomybes. “Medininkai” - kokybės sinonimas”, - teigia šio restorano paslaugomis besi-
naudojantys užsakovai.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida sąskaitai restorane 

ir išvažiuojamiesiems 
pobūviams

Pobūviams A.Gečienė 
gali paruošti įvairiuose 

konkursuose apdovanojimų jai 
pelniusių skanėstų
Mykolo Ambrazo nuotr. 

Furšetams ruošiami sumuštiniai - 

šventė ir akims, ir gomuriui
“Medininkų” archyvo nuotr.

Kepta putpelių 
krūtinėlė su pistacijų 
plutele, portveino ir 

vyšnių padažu



Elena NIKONOVAITĖ

Šaltuoju sezonu iki 40 žmoni
priimantis Nidos kempingas si lo 
itin komfortiškus, moderniai reng-
tus kambarius - nuo dvivie io porai, 
šeimai iki dviej  aukšt  apartamen-
t  didesnei kompanijai. Kambariai 
erdv s, visose voniose rengtos šil-
domos grindys, o apartamentuose 
maisto gal site pasigaminti nuosa-
voje virtuv l je. Nidos kempinge 
si lomi lengvi pusry iai su karštu 
patiekalu.

Pamariu - su v jeliu!

Su Vš  “Irklakojis” bendradar-
biaujantis Nidos kempingas kvie ia
pažaboti v j  - išm ginti pasivaži-
n jim  v jara iais palei j r . Kaip 
valdyti v jarat , išmokys pramogau-
toj  grup  lydintis instruktorius. 
Prie t v  valdomo v jara io vai-
kams iki 3 met  tvirtinamas spe-
cialus lopšys. O sulauk  šešeri  ma-
žieji jau gali s sti  jiems pritaikytus 
v jara ius patys.

Laukin  Lietuvos gamta

Pasirinkusieji p s i j  žyg  ki-
toje Kurši  nerijos dalyje, ar iau 
mari , gal s pasigrož ti ne tik iš-
skirtiniu kraštovaizdžiu - apsnigtu 
mišku, kopomis, užšalusiomis ma-
riomis, bet ir gaus prog  iš gana ar-
ti pamatyti laukinius žv ris. Nacio-
naliniame Kurši  nerijos draustiny-

je galima sutikti briedži , elni , la-
pi , kiški , o gal net šern  šeimy-
n l , taip pat pamatyti daug vairi
paukš i . Žygio  aukš iausi  Kurši
nerijos viet  - Vecekrugo kaln  - 
metu ne tik g r sit s gamta ir jos 
ramybe, bet ir gal site vykdyti spe-
cialias fotoužduotis. Iš Kurši  neri-
jos parsivežtos nuotraukos amžins
išskirtin  Nauj j  proga pasidova-
not  iškyl .

Pramogos mon ms

Žiemos programas Nidos kem-
pingas si lo ne tik šeimoms ir drau-
g  kompanijoms, bet ir su kolektyvu 
Naujuosius pamin ti ketinan ioms
mon ms. Nidos kempinge galima 

suderinti darb  (sudarytos s lygos
konferencijoms, seminarams vesti, 
pasir pinama maitinimu) ir aktyvias 
pramogas. Specialiai mon ms si lo-
mos komandos formavimo užduotys, 
organizuojamos orientacinio sporto 
rungtys, sudaryta Neringos pažinimo 
programa keliaujant per lankytinas 
vietas ir muziejus, jau ruošiamasi po-
ledinei stint  ž klei. O kur dar lauke 
ant laužo verdama žuvien  iš ia pat 
mariose sugautos žuvies! Užsukite 

www.kempingas.lt ir rezervuokite 
atvykimo laik .

Nidos kempingo 
žiemos pasi lymai

Pramogos su v jara iais - 
1180 Lt (3 asm. šeimai*)
- Dvi naktys apartamentuose 
(pusry iai)
- Buriavimas “blokart” v jara-
iais (instruktoriaus paslau-

gos, v jara i  nuoma ir trans-
portavimas, karšta arbata/ka-
va, nuvežimas ir parvežimas)
- Sauna, baseinas
- V lyvas išvykimas
Žygis “Saulei tekant” - 
760 Lt (3 asm. šeimai)
- Dvi naktys apartamentuose 
(pusry iai)
- P s i j  žygis pamariu (ap-
lankoma aukš iausia Kurši
nerijos vieta - Vecekrugo kal-
nas, gidas, trekingo lazdos, 
parvežimas  Nid  autobusu).
- Sauna, baseinas
- V lyvas išvykimas

*Šeima - 2 suaug  ir vaikas nuo
3 iki 18 met
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Nidos kempinge - aktyvios 
laisvalaikio pramogos žiemą
Įsikūręs vaizdingoje Kuršių nerijoje, ištisus metus veikiantis Nidos kempingas kviečia atrasti lietuvišką 
pajūrį žiemą. Šeimoms ar didesnėms draugų kompanijoms, įmonėms Nidos kempingas žada ne tik 
jaukius kambarius, gerai iškaitintą pirtį, baseiną, sauną, bet ir aktyvias pramogas gamtoje - pėsčiųjų 
žygį su fotoužduotimis, pasivažinėjimą vėjaračiais, poledinę stintų žūklę. Atvykite praleisti ilgojo 
Naujųjų savaitgalio ir ne tik!

Su “Laisvalaikio” kortele

5%
nuolaida žiemos 

pasiūlymams

Ieškote dovanos artimiesiems? 
Padovanokite jiems savaitgalį 
žiemiškai apsnigtoje ir 
nurimusioje Nidoje.

Didesnei kompanijai 
siūlomi 2 aukštų apartamentai

Nidos kempingo archyvo nuotr. 

Užšalusios marios vilioja 
ir žvejus, ir fotografus

Penki renginiai, kuriuos 
J.Pliatkut  aplankys gruod
ir  kuriuos rekomenduoja 
užsukti “Laisvalaikio” 
skaitytojams:

“Kitas kampas” - vienas 
šmaikš iausi , originaliausi  ir ne-
tik iausi  improvizacij  šou Lie-
tuvoje, traukiantis  savo vaidini-
mus ir ži rovus.

Vilnius, VMT, gruodžio 10 d., 
biliet  kaina - 10-15 Lt.

Maiklo Džeksono muzikos ir 
šokio šou “A Brodway Musical-
THRILLER Live” - vienas popu-
liariausi  Londono “West End” tea-
tro istorijoje. Privalai tai pamatyti!

Vilnius, Pramog  arena, 
gruodžio 13 d., 

biliet  kaina - 80-120 Lt.

Spektaklis “Mano žmonos 
vyras”. Viena žmona dviem vy-
rams? Negaliu patik ti... Turiu pa-
matyti tai pati.

Vilnius, “Domino” teatras, 
gruodžio 11 d., biliet

kaina - 50-70 Lt.
Spektaklis “Radijo ereliai” 

- “Striptizo ereli ” t sinys! Esu 
pasiruošusi pilvo skausmui po 
dviej  valand  juoko.

Vilnius, “Domino” teatras, 
gruodžio 7 d., 

biliet  kaina - 50-70 Lt.
Spektaklis “K  galvoja vy-

rai”. Iki šiol moterys laužo galv
bandydamos atsp ti, kokios min-
tys klaidžioja vyr  galvose. Mer-
ginos, manau, šis spektaklis atvers 
mums akis.

Kult ros ir sporto centras 
“Girstutis”, Kaunas, 

gruodžio 11 d., 
biliet  kaina - 30-40 Lt.

Kadangi už lango siau ia bai-
susis gripas, o juokas gamina vita-
min  C, manau, puikiausias b das
jo išvengti - nueiti  ger  komedij .
Tikros emocijos, kitoks poži ris,
didel  humoro doz  ni riais ir šal-
tais žiemos vakarais garantuota! 
To puikus pavyzdys esu aš pati - 
neserganti ir darbinga.

BILIETAI LT rekomenduoja 
gruodžio renginius

Šventinį mėnesį nacionalinis bilietų platintojas BILIETAI LT 
kviečia nepervargti parduotuvėse beieškant dovanų, o dovanoti 
bilietus į renginius ir mėgautis jų teikiamais įspūdžiais bei 
bendravimu su artimaisiais. Linksmiausius gruodžio renginius 
apžvelgia BILIETAI LT darbuotoja Jolanta PLIATKUTĖ.

Išsamesnė informacija apie 
renginius visoje Lietuvoje 
www.bilietai.lt

Viena iš aktyvių pajūryje siūlomų 
pramogų - pasivažinėjimas vėjaračiais

VšĮ “Irklakojis” nuotr.

Sauliaus Venckaus nuotr. Dosj

Vardas, pavard : Jolanta 
Pliatkut .

Pareigos: BILIETAI LT pro-
jekt  vadov .

Gyv nas, kuris atspindi ei-
namas pareigas: voveriukas, 
nes jis man asocijuojasi su vi-
kriu, apsukriu gyv nu, šokin -
jan iu nuo šakos ant šakos. To-
kia BILIETAI LT komandoje 
esu ir aš - nuo vieno darbo šoku 
prie kito.

Atrasta gyvenimo tiesa: pri-
reikia dvej  met , kad išmoktum 
kalb ti, ir viso gyvenimo, kad iš-
moktum patyl ti. (Šypsosi.)

Nepamirštamas renginys: 
“Striptizo ereliai”! Buvo taip 
linksma, kad nesinor jo išeiti iš 
sal s. Ypa  sužav jo Gy io Iva-
nausko vaidyba.
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Vakarietišk  mad
vaikomasi atsargiau

Daugiau nei 20 met  pakuo i
dizaino k rimo patirt  turin io S.Ir-
vino teigimu, po Berlyno sienos 
griuvimo Centrin s ir Ryt  Europos 
preki  ženklais siekta supanaš ti su 
vakarietiškaisiais, o vartotojai su-
skubo ragauti uždraustus Vakar
kult ros vaisius. Ši era jau baig si,
tuo tarpu dabar laimi tie gamintojai, 
kurie geba savitum  išreikšti naujai. 
Taip užduot  LFH agent rai formu-
lavo ir AB “Stumbras”, rengdamasis 
atnaujinti degtini  “Lithuanian vod-
ka” šeim .

“Prad dama kiekvien  projekt ,
m s  k rybin  komanda pereina 
“pasin rimo” etap . Jo metu sten-
giam s išanalizuoti prek s ženklo 
aplink  ir sijausti  jo esm . Siekia-
me suvokti, kurie prek s ženklo 
elementai yra gyvybiškai svarb s ir 
pad s jam toliau skverbtis  naujas 
rinkas, o kuri  verta atsisakyti”, - 
pasakojo S.Irvinas. Tarp jo klient
- tokie pasaulinio garso gamintojai 

kaip “Coca Cola”, “William Grant & 
Sons”, “Carlsberg” ar “Wenneker 
Distilleries”.

Gaivesn  išvaizda

“Lithuanian vodka” atnaujinimas 
reikalavo atrasti tinkam  pusiausvyr
tarp tradicij  ir inovatyvaus dizaino. 
“Šios degtin s Lietuvos bei užsienio 
vartotojams žinomos jau dvidešimt 
met , taigi nenor jome sumažinti lo-

jali  vartotoj  gret  pateikdami re-
voliucingus sprendimus. Kuriant g -
rimo dizain  nesunku pasitelkti fan-
tazij  ir sukurti itin modern  apipa-
vidalinim . Visgi daug svarbiau yra 
pajusti konkre ios rinkos puls  ir at-
spind ti jau sitvirtinusio rinkose pro-
dukto vertybes naujai”, - aiškina gar-
sus pakuo i  dizaino specialistas.

Pusantr  met  trukusiu atnau-
jinimo procesu siekta degtini  “Li-
thuanian vodka” linijai suteikti gai-
vesn  išvaizd . terpta daugiau si-
dabro ton , subtiliomis išgryninto-
mis detal mis sukurtas ryškesnis 
atskyrimas tarp aromatizuot  “Li-
thuanian vodka” degtini . Taip pat 
atnaujintas logotipas, suteikiant 
daugiau šviežumo prek s ženklo 
identitetui.

Išryškinta “Lithuanian 
vodka” auksin

“Tur jome užduot  iš degtini
“Lithuanian vodka” degtini  šei-
mos ryškiau išskirti “Lithuanian 
vodka” auksin . Šiuo tikslu pasi -
l me nauj  aukštesn  ir grakštesn
butel , kuris g rimui suteikia iškil-
mingesn  išvaizd . Kadangi atnau-
jinto g rimo gamybai naudojami 
aukso filtrai, “Lithuanian vodka” 
auksin s degtin s etiketei naudo-
jome metalin  popieri , kuris taip 
pat pabr žia g rimo išskirtinum ”, 
- pasakoja LFH k rybos vadovas.

Kurdama nauj  “Lithuanian vod-
ka” auksin s dizain , LFH komanda 
siek  išlaikyti pakankam  puošni
detali  kiek , ta iau atspind ti tra-

dicinio prek s ženklo vertybes mo-
derniau, atsisakant pernelyg man-
traus praeities dizaino.

Pranašauja s km

“Manau, kad naujasis “Lithu-
anian vodka” auksin s dizainas yra 
rimtas žingsnis produktui siekiant 
tapti svariu žaid ju tarptautin je 
degtin s rinkoje, kuri yra apib dina-
ma stipri , elegantišk  dizaino 
sprendim  gausa tiek grafiniu, tiek 
strukt riniu poži riu. “Lithuanian 
vodka” auksin , pasižyminti stipriu 
paveldu, tradicin mis vertyb mis ir 
spalvinga istorija, turi realias gali-
mybes fig ruoti pasaulin je rinko-
je”, - sako S.Irvinas.

“Laisvalaikio” inf.

AB “Stumbras” vienos populiariausių lietuviškų degtinių “Lithuanian 
vodka” šeimos dizainui atnaujinti pasitelkė garsią Didžiosios Britani-
jos pakuočių dizaino agentūrą LFH. Anot projektui vadovavusio LFH 
kūrybos direktoriaus Stivo Irvino (Steve Irvine), šiandien Rytų ir Cen-
trinės Europos rinkose vartotojai iš naujo atranda savo nacionalinį 
pasididžiavimą, o prekių ženklai prabyla į kiekvieną iš jų asmeniškai. 
Vietinių kodų stebėjimas padeda atrasti tikrąjį produkto išskirtinumą 
ir raktą į vartotojų simpatijas, to pavyzdys - “Lithuanian vodka” at-
naujinimas, tradicinėms vertybėms suteikiant modernumo prieskonį.

“Lithuanian vodka” atnaujinimui 
vadovavo LFH kūrybos direktorius 
Stivas Irvinas

Atnaujinta “Lithuanian vodka” auksinės degtinės etiketė pasižymi griežtesnėmis 
formomis bei nuosaikesne puošyba

“Lithuanian vodka” evoliucija: nuo “Stumbro” dailininko ranka pieštos pirmosios 
etiketės iki subtilaus, sidabro tonus išryškinančio LFH pasiūlyto sprendimo

Naujas “Lithuanian vodka” veidas pagal pakuočių dizaino guru S.Irviną
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- Ar visuomet svajojote tapti 
diskžok jumi? Kur ir kaip pra-
d jote karjer ?

- Tai vyko nat raliai. Nuo anks-
tyvos jaunyst s jau iau aistr  mu-
zikai. Nuolat klausydavausi vairi
stili , ypa  m gdavau sintetin  pop-
s  ir sunk j  rok . Ta iau tik tada, 
kai sulaukiau tokio amžiaus, kai ga-
l jau lankytis klubuose, supratau, 
kad nor iau tapti diskžok jumi.

Iš pradži  grodavau namie arba 
priva iuose vakar liuose, ir tai buvo 
daugiau pom gis, kol atsirado gali-
myb  muzikuoti mano gimtosios 
Barselonos klubuose. Netrukus su-
pratau, kad iš to gal iau gyventi. 
Galiausiai pasitaik  proga išm ginti
save Ibisoje, klube “Amnesia”.

- Ar buvo sunku išsikovoti 
viet  šiame garsiausiame Ibisos 
klube?

- Tokia galimyb  atsirado, kai pa-
noro išeiti prieš tai dirb s diskžok -
jas. Klubas m  ieškoti žmogaus, 
kuris geb t  kiekvien  nakt  pritai-
kyti muzik  labai vairiai Ibisos pu-
blikai. Tai reišk , kad teks groti pa i
vairiausi  muzik  - nuo hauso iki 

techno stiliaus ir išsitenkan i  tarp 
ši  dviej  pakraip . Taigi dalyvavau 
perklausoje ir buvau išrinktas. “Am-
nesia” klube dirbu jau 8 metus.

- Ispanijoje vykusiuose žur-
nalo “Deejay Mag” rinkimuose 
buvote apdovanotas geriausio 
Ibisos diskžok jaus titulu. K  jis 
jums reiškia?

- Tai atpildas už visus tuos me-
tus, kai kiekvien  nakt  grojau “Am-
nesia”, kad t kstan iai klubo sve i
gal t  smagiai praleisti laik . Tam 
prireik  nemažai ištverm s, princi-
pingumo ir atsidavimo.

- Ar turite dar didesni  am-
bicij ?

- Manau, man s dar laukia ilgas 
kelias ir daug siektin  tiksl . Visada 
save vis  pirma laikiau diskžok ju-
mi, ta iau dabar, jeigu nori sulaukti 
išties didel s s km s, svarbiausia 
sukurti išties ger  muzik . Šia kryp-
timi kaip tik intensyviau darbuojuo-
si, ta iau tai ne taip lengva. Kas ži-
no, galb t vien  dien  sukursiu nau-
j  Ibisos vasaros himn ...

- Kokio stiliaus muzik  la-
biausiai m gstate groti? Kaip 
galite apibr žti savo muzikavi-
mo specifik ?

- Nem gstu susikoncentruoti 
ties vienu stiliumi. Ilgesniuose va-
kar liuose mane galite išgirsti gro-
jant  nuo hauso iki techno bei pro-
gresyviojo hauso. Savo grojim  galiu 
apibr žti kaip energing j  Balear
muzik . Ji atstovauja visai geriausiai 
muzikai, apiman iai vairius stilius. 
Juos, logiškai ir darniai sumiksuotus 
bei kurian ius ypating  atmosfer ,
galima išgirsti Ibisoje.

- Kas stimuliuoja j s  tem-
perament  ir energij  prie disk-
žok jaus pulto?

- Kad komfortiškai jaus iausi 
prie pulto, sal je turi b ti gera ran-
ga, garantuojanti ger  skambes  ir 
nepriekaišting  apšvietim , bet svar-
biausia - puiki atmosfera šoki  aikš-
tel je. Visa tai drauge skatina mane 
atsiduoti visu šimtu procent .

-  Lietuv  atvykstate ne pir-
m  syk . Koki sp dži  jums pa-
dar  m s  šalis? M s  publika?

- Išties tai bus jau tre iasis ma-
no vizitas. Per visus juos puikiai pra-
leidau laik . Manau, Lietuvoje žmo-
n s išties moka linksmintis ir geba 
vertinti muzik . Jie puikiai išmano 

visas naujausias muzikos tendenci-
jas. Ir, aišku, ia gali sutikti gražiau-
si  pasaulyje moter .

- Kok  užtais  vilnie iams iš-
judinti rengiate š  kart ?

- Gal siu pasi lyti geriausi  mu-
zik , kuri  pra jusi  vasar  grojau 
“Amnesia” klube. Stengsiuosi šal-
toje Lietuvoje atkurti ypating  karš-
t  Ibisos nakt  atmosfer .

- Nuo rugs jo jau grojote Vo-
kietijos, Maskvos, Brazilijos, že-
mynin s Ispanijos klubuose. 
Koks j s  muzikini  kelioni  re-
kordas?

- Per m nes  dažniausiai apsi-
lankau maždaug 6 šalyse. Keliauju 
tik savaitgaliais. Mano rekordas - 
8 šalys per m nes .

Pareng
Ramun  ŽUKAUSKIEN

DJ Les Schmitz Vilniuje žada Ibisos muzikinės energijos pliūpsnį
DJ Les Schmitz žino, kaip sukelti klimato at-
šilimą. Jo pasirodymai užkaitina kraują bet 
kokį muzikos stilių išpažįstančiai publikai 
bet kuriame Žemės kampelyje. Kitaip ir būti 
negali, juk jis - geriausias vakarėlių sostinės 
Ibisos diskžokėjas, jau 8 metus reziduojantis 
garsiausiame salos klube “Amnesia”. Gruodžio 
11 d. jo muzikinis užtaisas sudrebins Vilniaus 
baro “Crystal Lounge” (kitaip “Stiklinio baro”) 
erdves. DJ Les Schmitz pasirodymą pristato 
populiariausias romas pasaulyje “Bacardi”. Vilniaus publikai 

DJ Les Schmitz 
rengia “Amnesia” 

klube praėjusią 
vasarą skambėjusios 

geriausios 
muzikos užtaisą

Organizatorių archyvo nuotr.
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Per 2 metus - 100 laid
kolekcija

Radijo stoties ZIP FM balsas, 
hauso muzikos vedlys, k r jas ir 
puosel tojas Jovani ploja delnais 
ir vis dar negali patik ti, kad b -
damas toks jaunas jau šven ia 
100- j  jubiliej  - b tent tiek jo au-
torini  laid  “Jovani@club” buvo 
sukurta per dvejus gyvavimo me-
tus. Klubinio gyvenimo gidu klau-
sytoj  ir koleg  pakrikštytoje lai-
doje klausytojai buvo lepinami ne 

tik kokybiška muzika, joje taip pat 
buvo galima išgirsti galyb  apie 
muzik  ir gyvenim  nuoširdžiai 
plepan i  šoki  muzikos žvaigž-
dži : nuo Fedde Le Grand iki DJ 
Tiesto.

Prie visoje Lietuvoje s kmingai 
išpopuliar jusio Dj Jovani atsiradi-
mo pirštus prikišo ne vien  jaun
diskžok j  ir prodiuser  suradusi 
bei išgarsinusi kompanija “RyRa-
lio”. Už tai Jovani taria “a i ” ir 
džiaugiasi, kad Vilniaus bei Kauno 
hauso diskotek  lankytojams pui-

kiai paž stamas diskžok jas, nese-
niai linksmin s ikagos “Griffin 
Lounge” klubo sve ius, geguž  vie-
name renginyje grojo su garsiuoju 
David Guetta.

3 sal se - beveik 2 dešimtys 
diskžok j

Jubiliejinio vakaro metu hauso 
muzikai ištikimas Jovani  švent
pasikviet  galyb  diskžok j , kurie 
linksmins diskotekininkus trijose 
skirtingose sal se. Pagrindin

“Main House” erdv  (Bogdan Ta-
ran, Santi Touch, Andrius Rio, As-
tralas, Jazzus Juice) bus skirta sti-
presnei, “big room house” muzikai, 
“Classic House” sal je (Dj Mix, 
Funky M, Rolandas Mackevi ius, 
Plato, Andy Roze) rinksis klasiki-
ni  hauso hit  m g jai, o “Speed 
Garage” (Jovani, Flaxen Beats Dj‘s, 
Mark West, Warping Beats Inc.) 
bus laukiama šio 1990-2000 metais 
gyvavusio stiliaus gerb j .

“Kremu ant jubiliejinio torto 
galima vadinti Bogdan Taran pasi-

rodym , kurio hauso muzikai skir-
t  laid  klausydavausi, kai buvau 
mažas. Jis mano paauglyst s laik
dievukas, - nekantriai laukdamas 
jubiliejin s diskotekos sak  šven-
t s kaltininkas. - Aišku, bus labai 
domu išgirsti skirtingus muzikos 

stilius propaguojan ius kolegas, 
kurie šia proga sutiko groti išskir-
tinai tik hauso muzik , o projektas 
“Groove Faction” bus skirtas gy-
vos muzikos išsiilgusiems vakar -
lio sve iams”.

“Laisvalaikio” inf.

Visai nenuostabu, kad net jau-
nimui yra žinoma ryškiausios de-
vinto dešimtme io dievait s - es-
trados li t s bei ekrano žvaigž-
d s, kurias mes visada prisimin-
sime žavias, jaunas ir geidžiamas. 
Grei iausiai kiekvienam iš m s
tokie vardai kaip Sindi Krauford 
(Cindy Crawford), Bruk Šylds 
(Brooke Shields), Klaudija Šifer 
(Claudia Schiffer), Džudi Foster 
(Judy Foster), Kim Beisindžer 
(Kim Basinger), Kaili Minouk 
(Kylie Minogue), Madona, Sandra, 
Samanta Foks (Samanta Fox), 
C.C.Catch ir daug kit  asocijuoja-
si su nežemišku grožiu, aistra, 
seksualumu, o gal net yra mote-
riškumo etalonas.

Kiekvien  nakt  striptizo klub
“Mirage” ir “Cleopatra” programo-
je žaviausios miesto merginos lau-

kia J s  tam, kad gal t  pasidalyti 
savo moteriškumu, šiluma ir atvi-
rumu. Ateikite ir pasinerkite  ne-
eilin  ypatingo jaukumo atmosfer !
O art jant švent ms nor t si pasi-
dalyti šventine nuotaika su kiek-
vienu ir pakviesti šv sti J s mo-

nes “Met  bali ” naktiniuose klu-
buose, priklausan iuose tinklui 
“Escape”, kur J s  lauks uždaro 
vakaro programos, malonios staig-
menos ir puiki nuotaika kiekvie-
nam J s  darbuotojui.

“Laisvalaikio” inf. 

Šventiniai “Cleopatra” ir “Mirage” pasiūlymai
Praeitą savaitgalį vykęs renginys, skirtas devintojo dešimtmečio epochai, sostinės 
naktiniame striptizo klube “Cleopatra” sulaukė nemažo susidomėjimo. Klubo vadovai 
buvo maloniai nustebinti, kad tarp lankytojų buvo skirtingų amžiaus grupių atstovų, 
taip pat nemažai jaunuolių, kuriems devintasis dešimtmetis žinomas tik iš Holivudo 
filmų ir populiarių tų laikų muzikinių hitų.

Jubiliejinėje “Jovani@Club” diskotekoje - vien staigmenos
Jubiliejinėje diskotekoje 

geriausius kūrinius dovanos 
16 diskžokėjų

Organizatorių nuotr.

Žiemos sezoną pradėk šventiš-
kai! Pirmąjį oficialios žiemos 
penktadienį, gruodžio 4-osios 
vakarą, sostinės klube “Hava-
na Social Club” bus minima 
100-oji klubinio gyvenimo gi-
du pravardžiuojama “Jovani@
club” laida, nuo ankstyvo va-
karo iki vėlyvo ryto skirta rink-
tinei hauso muzikai. Geriau-
sius kūrinius iš savo kolekcijų 
klubinėtojams dovanos dau-
giau nei 16 gerbiamų ir myli-
mų diskžokėjų, tarp jų hauso 
muzikos žvaigždė iš Latvijos 
Bogdan Taran bei specialus 
“Groovy Faction” projektas.



“Muzikos akademijos” dalyvė 
DIAMOND ne tik pamėgo ero-
tinio pobūdžio fotosesijas, bet 
ir filmavosi scenoje, kurioje ji 
negailestingai ir žiauriai išprie-
vartauta.

Buvusi Žvaguli  pritarian ioji voka-
list , o dabar solo atlik ja Diamond ger-
b jams paž stama ne tik iš dain . Ne-
seniai ji nusifotografavo “Vakaro žini ”
erotin je fotosesijoje. “Pakviet , ir su-
tikau. O kod l ne? Jeigu b t  visiškas 
apsinuoginimas, gal nesutik iau, o ia... 
seksual s apatiniai juk gražu”, - šypso-
si daininink  ir priduria, kad moterys, 
turin ios graž  k n , netur t  jo g dy-
tis. “Aišku,  savo linijas ži riu kiek sa-
vikritiškai, tikrai dar kai kur reikia pri-
d ti, o kai kur - nuimti”, - sako Dia-
mond, kurios tikrasis vardas - Vaida.

Mergina šiek tiek baiminasi, kad 
po erotin s fotosesijos pasipils pasi-
piktinusi  r ksni  komentarai - neva 

tik per TV rodytis prad jo, iškart ir 
išsireng . “Tikrai ne d l populiarumo 
fotografavausi. D l sav s! Senatv je 
bus gražu prisiminti, kaip atrodžiau”, 
- sako “Muzikos akademijos” dalyv .

Vaida ne pirm  kart  išsirengia 
prieš objektyv . Pernai gimtadienio 
proga draugai jai padovanojo išties ori-
ginali  dovan  - erotin  fotosesij .
“Labai nudžiugau. Tai buvo nuotrau-
kos, skirtos mano asmeniniam albu-
mui, ta iau tai nereiškia, kad jos buvo 
atviresn s. Vulgarumo labai nem gs-
tu”, - sako seksualioji Diamond.

Geresn  atmint  turintys skaity-
tojai ir kino m g jai prisimena: Dia-
mond yra tek  vaidinti vulgarioje, net 
šlykš ioje filmo scenoje. Prieš ketve-
rius metus ji sutiko tapti režisieriaus 
Emilio V lyvio trumpo metro filmo 
“Matvaju” žvaigžde. “Atlyd jau drau-
g  aktori  atrank , ta iau kažkaip 
atsitiko, kad filmo k r jai pasi l  man 
suvaidinti. Kod l gi ne, pamaniau”, - 
pasakoja Diamond.

Scena, kurioje vaidina Vaida, pa-

žym ta ženklu N-18: du girti chuliga-
nai nakt  važiuoja automobiliu ir par-
trenkia jaun  mergin . Išsigand , kad 
ši nebegyva, vaikinai j sitempia  au-
tomobil  ir veža pasl pti. Vienas iš 
galvij ia pat, ant automobilio s dy-
n s, kruvin  mergin  išžagina. V liau 
išmeta j  šiukšli  konteiner .

Paklausta, koks jausmas filme b -
ti prievartaujamai, Vaida šypsosi. “Jo-
kios baim s nejutau, nes filmavimo 
aikštel je visi buvo labai draugiški. O 
draugai, pamat  film , pasteb jo, kad 
“prievartaujama” aš net šypsausi”, - 
kvatoja mergina.

Diamond prisipaž sta, kad filmo 
t vams nerod  - nenor jo j  šokiruo-
ti: “Ta iau jei ir sužinot , kur filma-
vausi, manau, nesupykt , mano t vai 
labai liberal s”.

“Muzikos akademija” - patogesniu laiku: penktadieniais 20.10 val. per LNK! 

Klausiame “Muzikos 
akademijos” dalyvi :
kaip saugotis nuo 
baisiojo gripo?

Jokio gripo jie nebijo!
Paskelbus gripo epidemij  žmon s

puol  panik  - skelbiama, kad vaistin -
se tr ksta ne tik vaist , bet ir apsaugini

kauki . Ta iau “Muzikos akademijoje” 
(MA) nieks kauki  ned vi, jokio gripo 
ia n ra, o skiepai nuo vis  lig ia - ge-

ros nuotaikos ir muzikos doz . MA da-
lyviai visai nesijaudina d l epidemijos, 
si lo ir kitiems nepanikuoti d l perd to 

d mesio gripui ir prisiminti paprastus 
saugojimosi nuo peršalimo lig  b dus.

Vieni iš j  jau persirgo gripu, kiti 

tur dami aukšt  temperat r  net  sce-
n  dainuoti jo, o treti ligos  lov  pagul-
dyti nebuvo... jau ketverius metus.

Kafka

Su liga kovoju šiuo metu - ger-
kl  skauda, kad tik neb t  gripas. 
Ta iau šiemet gripo epidemija - la-
bai išp stas reikalas. Patariu nesu-
reikšminti to - juk kasmet visi serga 
gripu. Taip pat si lau gerti daug 
arbatos su medumi ir citrina. Diamond

Prieš por  dien  užpuol  an-
gina. Baisu, kad tik balsui nepa-
kenkt . Valgau ledus (sako, pade-
da), geriu citrin  sultis. Vaist
perku retai, nes esu sitikinusi, 
kad nat ralios priemon s - veiks-
mingesn s. Reikia gerti visoki
užpil , mirkyti kojas šiltame van-
denyje, kv puoti eukalipt  garais. 
Ir viskas bus gerai!

Onsa

Tfu, tfu, tfu, bet rimtai nesir-
gau jau ketverius metus. Vaikys-
t je daug laiko praleidau kaime, 
gal d l to gijau stipr  imunitet .
Mano patarimas kitiems - dažnai 
plauti rankas ir ne iaud ti vienas 
kitam  veid .

R ta

Gripu šiemet nesirgau, tik bu-
vau šiek tiek peršalusi. D l epidemi-
jos ir baisi  pranešim  per TV ne-
panikuoju - atvirkš iai, džiaugiuosi, 
kad dvi savaites d l gripo buvo už-
daryta mokykla ir tur jau atostog .
Kad nesusirgtum te, patariu šiltai 
rengtis ir ilgai neb ti lauke.

Nerijus

Spalio pradžioje sirgau, gul jau lovoje kaip 
lapas, vis  k n  “kuteliavo”... Kitiems patariu 
ne pulti skiepytis, o padoriai rengtis - juk n -
ra blogo oro, yra tik blogi drabužiai. Ir nepa-
nikuokime. Gripas at jo - gripas praeis!

Egl

Prieš por  savai i  sunkiai 
sirgau - temperat ra buvo pakilu-
si iki 39,5 laipsnio. Nebuvo kitos 
išeities - teko lipti  scen  ir dai-
nuoti. A i  Dievui, dabar viskas 
gerai. Kitiems patariu saugoti ga-
l nes - rankos ir kojos niekada 
neturi sušalti.

Atas

Persirgau prieš por  savai i . A i  mamai, 
kuri dav  labai ger  vaist  - iškart pasveikau. 
Kitiems patariu gerbti aplinkinius - susirgus 
niekur neiti, kad neužkr stum te kit .

Ariel

Šiemet nesirgau. Gal d l to, 
kad leidžiuosi  k n  vitamin  C. 
Aš vyrui suleidžiu, o jis - man. 
Sako, taip geriau nei gerti j  table-
t mis. Tad ir kitiems patariu tok
apsisaugojimo b d . Epidemija 
man baisi - baisu, kad neb t
kaip koks maras...

Rokas

Neseniai sirgau plau i  užde-
gimu. Po jo man ir gripas nebai-
sus. Žmon ms patariu nebijoti ir 
negraibstyti apsaugini  kauki  iš 
vaistini , o tiesiog pasiskiepyti.

“Muzikos akademijos” raudon-
plaukei ARIELEI trūko kantry-
bė - mergina nutarė nuošir-
džiai išsakyti, ką mano apie 
savo kolegas projekte. Penk-
tadienį ji trečią kartą iš eilės 
dainuos į karštąjį mikrofoną ir 
kovos dėl išlikimo.

“Man skaudu. Aš juos laikiau 
draugais, maniau, kad ir aš jiems esu 
draug . Ta iau viskas: susiimsiu, nes 
supratau, kad jie nori papras iausiai 
manimi atsikratyti”, - sako Ariel . Jie 
- tai likusieji projekto dalyviai, be gai-
les io Arielei supyl  karšt sias natas 
pra jus  penktadien . Iškart po to, kai 
tik Ariel  triuškinan ia pergale laim -
jo kov  prieš Rok  ir Justin  ir surinko 
daugiausia ži rov  bals .

Ariel  prieš ži rov  teism  stos 
tre i  kart  iš eil s. Mat prieš dvi sa-
vaites kolegos j  taip pat buvo paso-
din  ant karštosios k d s.

“Taip, gal aš pasirodžiau prastai, 
nes nebuvau iki galo išmokusi dainos. 
Ta iau aš du kartus iš eil s s d jau 
ant karštosios k d s. Ir iškart po to 

jie dr so mane v l ant jos pasodinti. 
Aš taip neb iau pasielgusi, man b t
suveik s žmogiškasis faktorius”, - 
stebisi Ariel .

“Aš suprantu, kad kaskart kovoti 
ir laim ti man naudinga. Kita vertus... 
pam stykite: kažkas pasipildo s skai-
t , balsuoja už savo favorit  Ariel , ži
- kit  savait  v l už j  reikia balsuoti. 
O po savait s - ir v l! Juk tai brangiai 
atsieina mano gerb jams”, - svarsto 
Ariel .

Panašu, kad nuolat Arielei skiria-
mos karštosios natos - išties rimta 
priežastis susipykti. “Baisiausia, kad 
man jie patinka, ta iau aš jiems - ne. 
Daugiau su jais nevažin siu  jokius 
vakar lius. Juolab kad man s  juos 
niekas ir nekvie ia. Nusivyliau jais, - 
sako mergina ir prognozuoja: - Jei aš 
iškris iau, pamatytum te, jie visi iki 
sal s lub  pašokt  iš džiaugsmo”.

“Muzikos akademija” su 
seksualiąja Diamond - 
penktadieniais 20.10 val. per 
LNK.

Diamond: erotinėms scenoms - taip!

Arielė: jie nori manimi atsikratyti

Ar nesulūš LNK studijos lubos, 
pamatysime penktadienį 
20.10 val. tiesiogiai per 
LNK. Kas kausis su Ariele, 
spręs radijo stoties “Lietus” 
klausytojai, visą savaitę 
balsavę internetu, ir šou 
komisija.

LNK archyvo nuotr.
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“Nejaugi “69 danguje” vie-
toj Godos Sabutytės priėmė 
Justiną?” - juokavo “Muzikos 
akademijos” publika praėjusį 
penktadienį. Scenoje netrūko 
keistų metamorfozių.

Justina ir Rokas kov si d l
ži rov  simpatij  ir išlikimo pro-
jekte. Jiems  pagalb  atvyko 
grup  “69 danguje” ir “Pikaso” 
vyrukai. Pastarieji su Roku už-
trauk  dain  “O, brolau”, o Jus-
tina su “šešk mis” suok  “Mei-
l s simfonij ”. Ji nepad jo Justi-
nai išlikti - mergina paliko šou.

Be kita ko, “Pikaso” ir “69 
danguje” “Muzikos akademijos” 
scenoje pristat  nauj  bendr
k rin  “10 priežas i ”. Ši  ro-
mantišk  dain  apie meil  suk -
rus  prodiuser  Žilvin  Liul
kv p  viename interneto por-

tale perskaitytas psichologo 
straipsnis, kuriame papunk iui
buvo d stoma, kas bendraujant 
labiausiai žavi moteris ir vyrus.

“Pikaso” vaikinai nepamiršo 
ir N.Pareigyt s gimtadienio, ku-
ris kaip tik buvo penktadien , - 
ia pat, tiesioginiame eteryje, j

pasveikino teikdami g li  ir di-
džiul  meškin . “A i , ia save 
dovanoji”, - “Pikaso” nariui Do-
vydui d kingumu tryško Nijol .

“Pikaso”, “69 danguje”, Ro-
ko ir Justinos pasirodymai - fo-
toreportaže.

“Muzikos akademijos” 
scenoje - netikėtos žvaigždžių premjeros

Minios j  kritikuoja, pulkai smer-
kia, t kstan iai gina. Bet niekas ne-
nugin ys: Nijol  Pareigyt  - žymyb ,
apie kuri  nekalb ti sunku. Visi apie 
j  turi nuomon , o juk tai ir svarbiau-
sia žvaigždei. Fotografai N.Pareigyt
ryte ryja, žurnalistai taršo kiekvien
jos asmeninio gyvenimo detal . Kas 
jau kas, bet ji tikrai žino populiarumo 
kain  ir skon . Tod l surašome 11 
N.Pareigyt s patarim  išpopuliar ti 
trokštantiems “Muzikos akademijos” 

dalyviams ir visoms b simoms Lietu-
vos scenos žvaigžd ms.

1. Nemiegok su savo prodiuseriu. 
Net jei tai b t  E.Bžeskas.

2. sikalk  galv : kad ir kaip gerai 
dainuotum, žmon ms visada bus do-
miau tavo asmeninis gyvenimas.

3. Gali nesakyti tiesos žurnalis-
tams, bet nemeluok sau.

4. Neskaityk anonimini  komenta-
r  apie save - nesuteik internautams 
tokios garb s. O jei vis d lto susigun-

dysi, perskaityk ir apie savo kolegas, kad 
sitikintum, jog ne tu vienas idiotas.

5. Gerbk savo klausytojus - prieš 
koncert  daug negirtauk. Geriau po 
koncerto.

6. Susituok užsienyje, jei nuošir-
džiai nori, kad apie tavo vestuves ne-
sužinot  žurnalistai.

7. Pats nusistatyk, kurios dienos 
tau yra savaitgalis. Tai gali b ti ir kiek-
viena diena.

8. Nenusimink, jei tave sukriti-

kavo Mantas Petruškevi ius, tiesiog 
nekreipk d mesio. (A i  Dievui, ma-
n s jis nekritikuoja.)

9. Nesisk sk vairiose laidose ir 
žurnaluose, kad pavargai nuo d me-
sio. Atrodo juokingai.

10. Nepulk iškart visiems girtis 
savo antr ja puse, nes, kai skirsit s, 
bus g da ir negera.

11. Baik mokslus, susirask nor-
mal  darb , nes žvaigžd s amžinai 
nešvie ia.

11 Nijolės Pareigytės įsakymų - ką reikia daryti žvaigždei

“Pikaso” ir “69 danguje” “Muzikos 
akademijos” scenoje pristatė naują 
bendrą kūrinį “10 priežasčių”

LNK archyvo nuotr.

“Pikaso” su Roku užtraukė dainą “O, brolau”
Justina su “69 danguje” dainavo 
“Meilės simfoniją”

“Pikaso” vaikinai 
nepamiršo 

pasveikinti Nijolės 
Pareigytės su 

gimtadieniu
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Vienai populiariausi  Rusijoje 
televizijos pramogini  laid  “Pro-
žektorPerisHilton” jau nebeužten-
ka vien TV formato. Ji nuo 2009 m. 
tapo gyvu koncertiniu pasirodymu. 
Linksmasis ketvertukas su milži-
niška intelektualaus humoro doze 
aptarin ja aktualias naujienas ir, ži-
noma, dainuoja. Koncertin  progra-
ma “ProžektorPerisHilton”, kaip ir 
jos televizin  versija, neturi siuže-
tini  r m , joje kuriama neformali 
pokalbi  ir muzikini  nuorod
atmosfera.

“ProžektorPerisHilton” laida 
pritraukia milijonus ži rov  prie te-
levizori , o v liau masiškai perži -
rima ir aptariama internete. Svarbus 
šou elementas - sve iai žymyb s,
kurie kaskart skirtingai, padedami 
ved j , nuspalvina laid . Organiza-
toriai dar neatskleidžia, kokias Lie-
tuvos žymybes “ProžektorPeris-
Hilton” dalyviai pakvies  Vilniaus 
scen . TV laidoje jau apsilank  visas 
pulkas Rusijos ir pasaulinio masto 
garsi  žmoni , štai tik keletas iš j :
Mikis Rurkas (Mickey Rourke), Hju 
Džekmenas (Hugh Jackman), Stive-
nas Sigalas (Steven Segal), Ingebor-
ga Dapk nait , Filipas Kirkorovas, 
Renarsas Kaupersas ir grup
“Brainstorm”.

Šou pavadinimas labai keistas, o 
pati Peris Hilton (Paris Hilton) ne-
turi su šia programa nieko bendra. 
Prieš 2 metus ši garsi aktor  ir at-
lik ja per teismus nor jo uždrausti 
savo vardo naudojim , bet teismas 
vienareikšmiškai atmet  jos preten-
zijas. Vienas iš laidos ved j  S.Sve-
tlakovas komentuoja dvej  met
senumo vykius taip: “Mes ieškojo-
me pavadinimo, kuris skamb t  pa-
našiai  kultin  1980 m. laid  “Pro-
žektor Perestroiki” (“Persitvarky-
mo prožektorius”), kurios reitingai 
siek  net 95 proc. vis  gyventoj ,
ir tiesiog kilo mintis sud ti žod
“prožektorius” su vardu, kuris vie-
nija vis  pasaulio beskonyb ... O kad 
tarp žodži  n ra tarp , tai tiesiog 
intervalo klavišas sugedo”.

“Laisvalaikio” inf.

Juokingiausias 
koncertas 
Lietuvoje

Bilietus į  “ProžektorPerisHilton” 
koncertą Lietuvoje platina 
bendrovė BILIETAI.LT (www.
bilietai.lt). Bilietų kainos - nuo 
75 iki 200 Lt.

Balandžio 10 d. vilniečių ir mies-
to svečių laukia unikali humoro ir 
muzikos šventė - projekto “Prožek-
torPerisHilton” koncertinis pasiro-
dymas kartu su populiariausiais 
Rusijos humoristais: Ivanu Urgan-
tu, Gariku Martirosianu, Sergejumi 
Svetlakovu ir Aleksandru Cekalu.

Humoro mėgėjus kviečia 
“ProžektorPerisHilton” 

Organizatorių nuotr.
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Tai vienas pirm j  A|CH teatro 
spektakli , sitvirtin s repertuare ir 
pam gtas ži rov . Gruodžio 21 d. 
A|CH teatras min s savo 9 met
gimtadien , tod l spektaklio k r ja
publikai ruošia staigmen . Spektak-
lyje išvysime šokan i  A.Cholin  su 
aktoriumi iš Maskvos Kirilu Rubco-
vu. Jie atliks scen  iš spektaklio 
“Moter  krantas” (“Bereg ženš-
in”), pastatyto Maskvos valstybi-

niame akademiniame E.Vachtango-
vo teatre. Spektaklyje taip pat daly-
vaus dar trys šio teatro aktoriai - 
Olga Jefremova, Eugenija Kregžd
ir Viktoras Dobronravovas.

Su choreografe Anželika CHOLINA 
kalb josi Ingrida Ba elyt .

- “Moter  dainos” - pirmasis 
j s  šokio spektaklis,  kur  pir-
m  kart  šokti pakviet te ir dra-
mos aktorius. Ar gal tum te pa-
sakyti, kad b tent ši j s  id ja
yra viena iš spektaklio ilgalaikio 
gyvavimo priežas i ?

- Id ja iš ties  buvo originali, nes 
tuo metu (1998 m.) Lietuvos teatr
scenose daugiausia gyvavo “grynie-
ji menai”. Operas dainavo operos 
dainininkai, baletus šoko baleto ar-
tistai. Tuomet man pasirod , kad, 
siekdami aukštum  konkre iame 
žanre, artistai tarsi nueina  kraštu-
tinum  - kadangi r pinamasi tik to-
bulu atlikimu ir statytojas nesukuria 
artistui nauj  užduo i , menininkas 
ir jo k ryba tarsi prad ti tolinti nuo 
žmogaus. Aš supratau, kad teatre 
mane domina tik gyvas žmogus ir jo 
likimo k rimas, bet tai scenoje rei-
kalavo artisto, kuris suprast  ir mo-

k t  perteikti gyvo žmogaus pa-
veiksl . Baletin  vaidyba man neti-
ko, nes b tent šioje srityje artistai 
taip buvo susir pin  savo technika, 
kad vaidyba nat raliai atsid r  kaž-
kur paskutiniame plane. Supratusi 
problem  sugalvojau, kaip gal iau
j  išspr sti. Mano baleto artistams 
reik jo pavyzdži , t.y. aktori , kurie 
tur jo kit  aktorin  mokykl  ir mo-
k jo kitaip kurti personažus. Tod l
miausi dr saus žingsnio ir vienoje 

scenoje suvienijau profesionalius ba-
leto artistus ir aktorius. Taip atsira-

do “Moter  dainos”, jos neš  gyvy-
b s ir nauj  spalv  scen . Šis spek-
taklis buvo kaip l žis baleto artist
s mon je, o aktoriai artimiau susi-
pažino su šokiu kaip su lygiaverte 
išraiškos priemone.

- Š  spektakl , tik dar labiau 
ištobulint , pernai pastat te ir 
Maskvoje, lietuvi  režisieriaus 
Rimo Tumino vadovaujamame 
E.Vachtangovo teatre.

- Taip, tik ten pavadinau j  “Mo-
ter  krantas”, ir jame šoka vien dra-
mos aktoriai. Kadangi laikotarpis 
pasikeit  ir reik jo iš artisto univer-
sali  geb jim , aktoriams, su ku-
riais susid riau, nebereik jo aiškin-
ti dramos ir šokio susijungimo ver-
t s. Spektaklis Maskvoje buvo lygiai 
taip pat priimtas ir pam gtas tiek 
artist , tiek ži rov , tod l E.Vach-
tangovo teatro aktoriai su džiaugs-
mu pri m  kvietim  dalyvauti m s
teatro jubiliejiniame spektaklyje.

- Kod l sugalvojote pakvies-
ti b tent juos?

- M s  spektaklyje dalyvauja 
daug artist , dirban i  kituose tea-
truose, televizijoje, tad sud tinga 
visus surinkti, ne visada sutampa 
grafikai. Planuodama šias “Moter
dainas” supratau, kad v l tur siu 
daryti vedimus, kad spektaklis 
vykt . Š  darb  man tenka atlikti 

nuolat, tod l š  spektakl  jau šoko 
ištisos kartos. Bet š  kart  pama-
niau, kad domiau b t  pakviesti ru-
s  aktorius, kad šie atlikt  negalin-
i  dalyvauti lietuvi  artist  vaid-

menis.
- Kokie rus  aktoriai dalyvaus 

gruodžio 21 d. spektaklyje?
- T dien kio banko teatro are-

noje Lietuvos ži rovai tur s galimy-
b  išvysti net keturis E.Vachtango-

vo teatro aktorius. Viena iš j , Olga 
Jefremova, yra žymaus rus  akto-
riaus ir režisieriaus Olego Jefremo-
vo an k , ji taip pat žinoma Lietuvos 
ži rovams iš serialo “Akla meil ”
(originalo kalba - “Ryžaja”). Euge-
nija Kregžd  - vis  R.Tumino staty-
t  spektakli  pagrindin  aktor
(Kresida V.Šekspyro “Troilas ir Kre-
sida”, Sonia A. echovo “D d  Va-
nia”). Ji taip pat yra vedan ioji E.
Vachtangovo teatro aktor . Turb t
ryškiausia pakviest  aktori  žvaigž-
d  - Viktoras Dobronravovas, paž s-
tamas Lietuvos televizijos ži ro-
vams iš populiari  rusišk  serial ,
toki  kaip “Bjaurusis an iukas”, ku-
riame jis vaidina kurjer  Paš , ir 
“ empionas”, kur Viktoras atliko 
pagrindin  Žiguliovo vaidmen . Eu-
genija ir Viktoras šoks Merilin ir 
Karlito duet , kur  lietuviškame 
spektaklyje atliko Dalia Michelevi-
i t  ir Andrius Žebrauskas. Na, o 

scen  iš maskvietiško spektaklio, 
kurios n ra lietuviškoje versijoje, 
šoksiu aš pati su kino ir teatro ak-
toriumi Kirilu Rubcovu.

- Kirilas Rubcovas - ne tik 
puikus aktorius, bet ir labai iš-

vaizdus vyras. J s taip pat ne -
sipareigojusi...

- Su Kirilu mes nepaprastai pa-
naš s, esame labai artimos sielos, 
sutampa m s  teatriniai skoniai. Jis 
mane vadina “lietuviška žmona”... 
(Juokiasi.) Kirilas daug filmuojasi ki-
ne, yra m gstamas režisieri  už “ne 
rusiškus” bruožus ir europietišk  na-
t r . Mano spektaklyje jis šoka Ži-
golo, subtiliai k nydamas rafinuoto, 
elegantiško ir fatališko vyro paveiks-
l . Scenoje mes puikiai jau iame vie-
nas kit , beje, kaip ir gyvenime...

- Su visais šiais aktoriais dir-
bote Maskvos E.Vachtangovo te-
atre, taigi juos žinote ir jie jumis 
pasitiki. Š kart jiems teks susi-
tikti vienoje scenoje ir šokti su 
lietuvi  artistais. Kaip abi pus s
 tai reaguoja?

- Rus  aktoriai labai apsidžiaug
gav  kvietim  dalyvauti. Jie labai no-
r jo pasiži r ti lietuvišk  versij , juk 
statydama š  spektakl  Maskvoje jiems 
neparodžiau vaizdo rašo, tad vaidme-
nis jie tur jo kurti patys. O mano ar-
tistai to dar nežino. Bet, manau, ir vie-
niems, ir kitiems bus smalsu ir domu 
susitikti vienoje scenoje.

- A|CH teatrui sukanka de-
vyneri metai. Kaip jau iat s?

- Jau iuosi kitaip. Ramiau, bran-
džiau. Jau nebesiekiu, kad mano 
spektakliuose šokt  visi Lietuvos 
artistai... (Šypsosi.) Tiesa yra ta, kad 
kai sukuri šeim , anks iau ar v liau
j  ištinka krizinis laikotarpis. Nega-
lime planuoti tiek spektakli , kiek 
nor tume, tod l vyko nat ralus ati-
tolimas nuo pagrindin s trup s su-
d ties. Be to, kei iantis mano nat -
rai, noriu artist , kurie atitikt  mane 
dabartin . Tokius aš visada pajau iu
ir atrandu. Dabar v l leidžiu sau dau-
giau eksperimentuoti, dirbti ne tik 
su profesionaliais baleto artistais, o 
išskirtinai su tais, kurie yra atviri, 
turi gili  menin  ir žmogišk j  pri-
gimt , kurie arti man s savo minti-
mis ir pasiryžimu tarnauti scenai.

- Kokie j s  planai, ko nor -
tum te pati?

- Turiu kvietim  dirbti kituose 
teatruose, šiuo metu juos svarstau. 
Žinoma, svarbiausia man išliks dar-
bas savo teatre. Bet... aš nebelaikau 
vis  kumštyje. Nebijau su visais iš-
siskirti, visus paleisti ir tarsi steb -
ti artistus iš šalies. Juk kalnas ge-
riausiai matyti iš tolo. Noriu laisvai 
gyventi, bendrauti, dom tis tuo, kas 
man patinka, ir vien  dien , pajutus 
k rybos alk , v l visus suburti. 
Tuos, kurie išliks tokie patys kaip 
aš - kupini noro dirbti ir kurti apie 
žmoni  likimus.

A|CH teatro 9 metų gimtadienyje 
- staigmena žiūrovams

Gruodžio 21 d. 19 val. Ūkio ban-
ko teatro arenoje Vilniuje ma-
tysime choreografės Anželikos 
Cholinos šokio spektaklį “Mote-
rų dainos” pagal Marlenos Dyt-
rich (Marlene Dietrich) dainas.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

“Moterų dainose” išvysime šokančią 
Anželiką Choliną su aktoriumi iš 
Maskvos Kirilu Rubcovu

Teatro archyvo nuotr.

Viktoras Dobronravovas ir 
Eugenija Kregždė “Moterų krante”
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Po ketverių metų pertraukos į 
pasaulines gastroles susiruošęs 
Erosas Ramadzotis balandžio 6 
dieną koncertuos Vilniuje. Italų 
muzikos superžvaigždė į Lietuvą 
atvyks kartu su sparčiai popu-
liarėjančiu atlikėju iš tolimosios 
Angolos – Yuri da Cunha. Nau-
juoju lotynų muzikos atradimu 
vadinamas dainininkas kartu su 
Erosu Ramadzočiu gros viso turo 
Europoje metu.

Simonas KUPRYS

 Globoja kylan i  žvaigžd

Iš Angolos kilus  daininink  kon-
certuoti kartu pasikviet  pats Erosas 
Ramadzotis, kur  sužav jo jaunojo at-
lik jo profesionalumas ir energija. 
Šiemet debiutin  album  išleid s Yuri 
da Cunha yra vienas iš ryškiausi  lo-
tyn  muzikos atradim . Dainininkas 
savo k ryboje originaliai derina egzo-
tiškas Afrikos, Lotyn  Amerikos me-
lodijas ir šiuolaikin s muzikos ritmus. 
Portugal  kalba dainuojantis Yuri da 
Cunha spar iai populiar ja Brazilijoje 
ir kitose Piet   Amerikos šalyse.

Balandžio 6 dien  Vilniuje kon-
certuosiantis Erosas Ramadzotis pri-
statys naujausi  savo album  „Ali e 

Radici“. Kelet  met  garsiausiose 
pasaulio studijose kurtas rašas yra 
vienas iš brandžiausi  E.Ramadzo io 
darb , pasiek s perkamiausi  albu-
m  s raš  virš nes Argentinoje, Is-
panijoje, Graikijoje, Šveicarijoje ir 
kitose šalyse. Italijoje albumas per 
rekordiškai trump  laik  buvo par-
duotas didesniu nei 350 t kst. tiražu. 
Už š  pasiekim  E.Ramadzo iui teik-
tas prestižinis „Wind Award“ apdo-
vanojimas, vadinamas itališkuoju 
muzikos „Oskaru“.

Ilgiau nei 25 metus muzikuojantis 
Erosas Ramadzotis yra vienas gar-
siausi  atlik j  pasaulyje. Dainininkas 
yra išleid s 14 studijini  album  ir 
rinkini , kuriuos sigijo per 50 milijo-
n  muzikos gerb j  visame pasaulyje. 
Suk r s kelias dešimtis populiario-
sios muzikos klasika pripažint  hit ,
Erosas Ramadzotis yra bendradarbia-
v s su pirmo ryškumo žvaigžd mis: 
Cher, Andrea Bocelli, Joe Cocker, Car-
los Santana, Tina Turner, Luciano Pa-
varotti ir daugeliu kit .

Koncerte - naujo albumo 
dainos ir geriausi hitai

Vienintel  visame pasaulyje popu-
liaraus dainininko E.Ramadzo io kon-
cert  Lietuvoje organizuoja Ryt  ir 
Vidurio Europoje pirmaujanti koncer-
tin  agent ra „Makroconcert“.

Bilietus  balandžio 6 d. „Siemens 
arenoje“ vyksiant  vienintel  E.Rama-
dzo io koncert  galima sigyti visose 
„Tiketa“ kasose ir internetu.

E.Ramadzotis į Lietuvą atvyks su sparčiai kylančia lotynų muzikos žvaigžde

Vilniuje vyksiantis Eroso Ramadzočio 
pasirodymas pretenduoja tapti 
romantiškiausiu metų koncertu

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

E.Ramadzotis koncertuos po 
ketverių metų pertraukos

Kartu su žvaigžde 
koncertuos 

pradedantis atlikėjas 
Yuri da Cunha
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5 klausimai aktoriams „Striptizo ereliai“ vs. „Radijo ereliai“

3 d., 18 val. Marijampolės kultūros centras
4 d., 19 val. Klaipėdos žvejų rūmai 
7 d., 19 val. Vilnius, „Domino“ teatras
15 d., 19 val. Vilnius, „Domino“ teatras
19 d., 15 val. Kaunas,  „Girstutis“
19 d., 19 val. Kaunas, „Girstutis“
23 d., 19 val. Vilnius, „Domino“ teatras
27 d., 18 val. Šiaulių kultūros centras

„Striptizo ereliai“ GRUODŽIO mėn.: „Radijo  ereliai“GRUODŽIO mėn.:

3 d., 18 val. Marijampolės kultūros centras 
4 d., 19 val. Klaipėdos žvejų rūmai 
7 d., 19 val. Vilnius, „Domino“ teatras
15 d., 19 val. Vilnius, „Domino“ teatras
19 d., 15 val. Kaunas,  „Girstutis“
19 d., 19 val. Kaunas, „Girstutis“
23 d., 19 val. Vilnius, „Domino“ teatras
27 d., 18 val. Šiaulių kultūros centras

Ar artėjant žiemos šventėms gali būti kas nors svarbiau už 
gerą nuotaiką ir laimingų žmonių šypsenas? „Domino“ teatro 
komedijos „Striptizo ereliai“ ir „Radijo ereliai“ yra ne tik itin po-
puliarios, bet ir viena už kitą juokingesnės, šmaikštesnės, kupi-
nos gyvumo ir kūrybingumo. 

Vaiva PRANCULYTĖ

Sako, kad „Radijo ereliai“ yra „Striptizo ereli “ t sinys... Abiejose 
komedijose vaidina tie patys aktoriai... Išeina, kad nepabuv s striptizo 
šok j liu, nepab si radijo laid  ved ju? Pakamantin kime erelius, kokius 
jie žvelgia spektakli  skirtumus ir panašumus. Ir ne tik...

Spektakliuose „Striptizo ereliai“ ir „Radijo ereliai“ vaidina: Albertas 
– Eimutis Kvoš iauskas ir Irmantas Ba elis, Džyza – Algirdas Dainavi-
ius ir Vytautas Rašimas, Šefas – Dalius Skamarakas ir Darius Petke-

vi ius, Tutis – Gytis Ivanauskas, Belgas – Juozas Gaižauskas, Bernardas 
– Sakalas Uždavinys.

Gytis Ivanauskas 

1.  Abu spektakliai yra vienos iš 
s kmingiausi  komedij  Lietuvoje, 
abi yra m gstamos ži rov . „Stripti-
zo ereliai“ k  tik atšvent  jau 100- j ,
jubiliejin , pasirodym  scenoje, o 
„Radijo ereliai“, atvirkš iai, – tai tik 
prad j s gyventi spektaklis. Ta iau
jo potencialas – didžiulis!

2.  Vien repetuodamas užkuli-
siuose kiek prisišokau! Taigi žino-
ma, kad teko!

3.  „Super!“
4.  „Maladiec!“
5.  Švent ms art jant, linkiu kuo 

mažiau darganos ir kuo daugiau šil-
to juoko, sniego ir jauki  akimirk .
B kit laimingi!

Eimutis Kvoš iauskas

1.  Tiksliai nepasakysiu, bet gal 
skiriasi tuo, kad viename pavadini-
me yra žodis „striptizas“, kitame – 
„radijo“ (juokiasi).

2.  Intymiai aš domesnius daly-
kus darau, o ne šokio žingsnelius 
kartoju.

3.  Mano m gstamiausia scena – 
kai kolega, kuris vaidina Bernard ,
parodo savo rožin s spalvos kojines.

4.  „Svarbiausia, kad tai netruk-
dyt  darbui!“

5.  Sveikinu skaitytojus, kurie 
tur jo kantryb s skaityti šituos ma-
no filosofinius atsakymus. Linkiu 
neprarasti blaivaus proto šven i
šurmulyje! 

Algirdas Dainavi ius

1.  Spektakliai panaš s tuo, kad 
vaidina ta pati bepro i  kompanija. O 
skiriasi pamišimo mastu. Pirmajame 
spektaklyje „ereliai“ mano es  sek-
sualiniai laumžirgiai, o antrajame - 
maž  mažiausiai DJ Jurš nai.

2.  Bandžiau juos pritaikyti ben-
draudamas su mane sustabdžiu-
siais keli  policininkais. Sak , kad 
gražu...

3.  „Kas yra-a-a-a????????“
4.  „D l galimo šalutinio povei-

kio pasitarkite su gydytoju arba 
vaistininku“.

5.  Palink iau optimizmo, gero 
humoro jausmo ir mažiau dom tis
„valdžios ereli “ pornografija…

Sakalas Uždavinys 

1.  Skiriasi dviem žaviomis mer-
ginomis, praskaidrinusiomis vyruk
kompanij , o panaš s tuo, kad t si-
nyje Ereliai ir v l gelb ja savo kail ,
tik š kart nety ia nuo katastrofos 
išgelbsti ir vis  pasaul .

2.  Ne. Laikausi taisykl s: žmones 
g sdinti galima tik scenoje.

3.  Belgo fraz  „Iš ryto pakelsiu, 
o vakare nuleisiu“.

4.  Bernardo „Aš išsisukau, dabar 
j s  eil “.

5.  Jauki  Šv.Kal d , ger  kit
met  ir kad krizenti su „ereliais“ vi-
sada b t  taip smagu, kaip iki šiol.

Juozas Gaižauskas 

1.  Viename ir kitame spektakly-
je yra toks reiškinys, kaip ereliai – 
asai, anks iau ar v liau puikiai atlik
savo darb . Nors abiejuose spekta-
kliuose vaizduojamos skirtingos isto-
rijos, abi jos – be galo juokingos.

2.  Neteko ir neplanuoju (kva-
toja).

3.  Kiekvienas, mat s pirm  ir 
100- j  „Striptizo ereli “ spektakl ,
gali išleisti juoking  frazi  knyg ... 
Viena iš juokingiausi  spektaklio si-
tuacij  ta, kuomet man pasi loma Ge-
dimino pily nuleisti ir pakelti v liav ,
o aš sutinku: „Ryte pakelsiu ir vakare 
nuleisiu“. Juk labai juokinga, tiesa 
(juokiasi)?

4.  „Pokr minio lervavabzdžio pa-
tel  neegzistuoja“. Ir labai patinka 
daina „Oi, motin le“.

5.  Nepaisyti tamsi  nakt , sun-
kesni  laik , noriai juoktis, šypsotis 
ir gražiai leisti laik .

Vytautas Rašimas 

1. Na, viename spektaklyje 
mes šokame ir juokiam s iš sav s
(ak, kokie kvaili kartais b na vy-
rai), o kitame dainuojame ir paro-
dijuojame Lietuvos muzikos 
grupes. Abu spektakliai labai ak-
tual s šiandien, nes moko niekada 
nenuleisti rank  net pa iose be-
viltiškiausiose situacijose. Su gera 
nuotaika daug linksmiau surasti 
ger  išeit .

2.  Negi manot, kad aš netu-
riu fantazijos k  nors savo sukur-
ti? Bet tos pamokos veltui 
nepra jo...

3.  „Moterims r pi tik du da-
lykai: „babk s“ ir pinigai.“

4.  „Radijo ereliai“ dar labai 
švieži ir viskas nauja, bet tikrai 
žinau, kad eiti dainuoti „O, laike 
gyvate tu“ niekada nepabos.

5.  Nesustokit džiaugtis gyve-
nimu!

Darius Petkevi ius

1.  „Striptizo ereliai“ ir „Radijo 
ereliai“ yra panaš s, nes vaidina ta 
pati komanda, ta iau spektakliuose 
dirbame skirtingai. Juk vien profe-
sija reikalauja pakankamai skirting
g dži ...

2.  Kai kuriuos striptizo elemen-
tus aš jau žinojau ir prieš š  spektakl ... 
Kita vertus, negaliu sakyti – patobu-
l jo ne tik mano plastika, bet ir spar-
nuotos mintys. Jau iu, kad mano 
žinios šio subtilaus šokio srityje tapo 
dar kokybiškesn s. Dabar galiu ne tik 
sud tingesnius viražus atlikti pats, 
bet ir akyliau vertinti kit  koleg
technik  (juokiasi).

3.  Vieno „Striptizo ereli “ spek-
taklio metu leptel jau, kad „stringus“ 
gavau vienus, o tenka dalytis su visa 
šutve! Pasakiau ir tik po to pagalvo-
jau! Tai ne pjes s tekstas, o improvi-
zacija. Tik ištar s ir išgird s audring
publikos reakcij  supratau, kad iš jo 
labai juokingas pokštas! Dabar ši fra-
z  gyvena jau 30-ajame spektaklyje. 

4.  Šefas prieš kiekvien  spektakl
padaro nam  darbus ir sukuria vis nau-
j , realiame gyvenime neegzistuojan-
i , mistini  gyv n  pavadinim . Taip 

bandau nustebinti ne tik kolegas, bet 
ir ži rovus. Jei pavyksta sukurti kažk
tikrai juokingo, aš labai džiaugiuosi.

5.  Noriu brangiems ži rovams 
palink ti, kad visi r pes iai, kurie 
mus visus užgriuv  – kriz s ir gripai 
– at jus švent ms išgaruot , likt
senuosiuose metuose. Džiaugiuosi, 
kad m s  gerb jai neapleido teatro, 
j  myli. Graži  šven i  ir iki susiti-
kimo spektakliuose! 

Irmantas Ba elis

1.  Striptizo radijo dažniais niekas 
nepamatys, bet verbalinis nuogumas 
„Radijo ereliuose“ pranoksta ir pir-
m j  ereli  apsinuoginim .

2.  O, Lietuv le, o taip...
3.  „A i , Šefe, už patarim ...“
4.  „Mama mama, kok  gyvul  tu 

užsiauginai...“
5.  Kad ir kokia didel  s skaita už 

šildym , nepamirškime nusimesti r -
b  ir artimiausiems pab ti tikrais 
„Striptizo ereliais“. Radijuje tai pada-
ryti b t  kur kas sud tingiau.

1.  Vaidinate ir „Striptizo ereliuose“ ir „Radijo ereliuose“. 
Kuo šie spektakliai skiriasi ir kuo jie panaš s?

2.  Ar teko išmoktas striptizo subtilybes pritaikyti intymes-
n je aplinkoje nei teatro scena? 

3.  Kokia yra J s  m gstamiausia spektaklio „Striptizo ere-
liai“ fraz  arba scena?

4.  Gal galite atskleisti m gstamiausi  posak  iš spektaklio 
„Radijo ereliai“?

5.  Ko palink tum te savo gerb jams art jant gražiausioms 
met  švent ms?

Dalius Skamarakas 

1.  Spektakliai skiriasi scenarijumi, 
ta iau abiejuose dirba ta pati šauni, 
darni komanda. Ar gali b ti geriau?

2.  Kitas klausimas (juokiasi)...
3.  „Jau iu, kad turiu eiti iki 

galo.“
4. „Laba diena, gerbiami tipo klau-

sytojai.“
5.  Linkiu kantryb s sulaukti ir 

pamatyti, kuo dar nustebins Dalius 
Skamarakas... 
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- Kaip kino teatr  lankomum
paveik  gripo epidemija?

- Pasteb jau, kad vaikai, kurie 
neserga ir dabar nelanko mokykl ,
naudojasi proga ir ateina  kino te-
atrus. Kai kurie - su kauk mis. O 
šiaip gripas nepaveik  žmoni  srau-
t . Juolab kad pradedama rodyti jau-
nimo ypa  laukta “Jaunatis”.

- Prieš kelet  m nesi
viename interviu sak te, kad 
ekonominio sunkme io kino 
teatrai nejau ia...

- Saky iau, kino teatrus labiau 
veikia ne tiek kriz , kiek filmo ko-
kyb . Jei filmas geras, ži rov  pa-
kanka. Sunkmet  labiau juntame 
tada, kai b na silpnesnis repertu-
aras. Anks iau žmon s eidavo 
kin  per daug nesirinkdami, o da-
bar jie galvoja, ar verta pamatyti 
konkret  film . Taip pat mažiau 
perkama g rim , sprag si .

- Kiek sumaž jo “Cinamon” 
kino teatr  lankomumas?

- Palyginti su pra jusiais me-
tais - apie 30 procent . Kriz  la-
biau juntama Klaip doje.

- K  darote, kad ži rovas 
sugr žt  kino sales?

- Rengiame vairias akcijas, pa-
vyzdžiui, si lome du filmus už vie-
n  biliet . Per premjeras m s  lan-
kytojai, atsis d  laiming  k d ,
apdalijami dovanomis - knygomis ar 
parduotuvi  dovan ekiais. Ben-
dradarbiaujame su kai kuriais nak-
tiniais klubais -  juos su “Cinamon” 
bilietu galima eiti nemokamai ir 
taip prat sti linksmybi  vakar .

- Ar skiriasi publikos skonis 
didžiuosiuose Lietuvos mies-
tuose?

- Beje, kaunie i  ir vilnie i
skonis labai panašus. Labiau išsi-
skiria tik Klaip da, kurioje fantas-
tiniai ir siaubo filmai m gstami la-
biau nei kituose miestuose.

Beje, skirtingai nei Kaune ar 

Vilniuje, Klaip doje nekomercinis 
kinas išlieka nepopuliarus.

- Koks žanras Kaune ir 
Klaip doje populiariausias?

- Kaip ir sostin je - filmai šeimai. 
Pavyzdžiui, šiemet filmas lyderis yra 
“Ledynmetis 3”. Antroje vietoje - 
komedijos. Bet iš esm s n ra blogo 
žanro - visk  lemia filmo kokyb .

- O kas Lietuvoje nepopu-
liaru?

- Neprigyja amerikietiški ko-
miksiniai superherojai. Pavyzdžiui, 
filmas “Geležinis žmogus”.

- Koks laikas kino teatrams 
pelningiausias?

- Šventinis periodas - lapkritis, 
gruodis. Su nerimu laukiame šilt
pavasario dien  - balandžio, gegu-
ž s, o liep  kino teatr  lankomu-
mas labai padid ja - tai pasaulin
tendencija. Daugelis film  gamin-
toj  r pinasi pristatyti stiprius 
darbus b tent liep .

- Kok  film  rekomenduotu-
m te ži rovams šventiniu pe-
riodu?

- Manau, Džeimso Kamerono 
“ sik nijimas” bus rimtas filmas. 
Gruodžio 25 dien  bus prad ta ro-
dyti nauja lietuviškai dubliuota fil-
mo “Alvinas ir burundukai 2” dalis 
- jame veiksmas vyksta per Kal -
das. Ir “Kal d  giesm ” yra kal -
dinis filmas šeimai, tik jis gal kiek 
baisokas...

Aš pati labiausiai laukiu ame-
rikie i  pastatyto “Šerloko Holm-
so”, jo premjera - sausio 1 dien .
Filme daktaro Vatsono vaidmen
atlieka Džudas Lo.

- Kas bendra tarp cinamono 
ir kino?

- Šiemet visu Kal d  periodu 
nuo gruodžio 1 dienos “Cinamon” 
kino teatrai kvep s cinamonu. No-
rime, kad ženg  kino teatr  žmo-
n s pajust  Kal d  kvap .

Kalbino Elena NIKONOVAIT

Mini interviu

Kalėdoms - 
cinamono kvapas
Kaune ir Klaipėdoje įsikūrę kino teatrai “Cinamon” išgyvena savo 
aukso amžių, tiksliau - aukso mėnesius, mat lapkritis ir gruodis 
jiems neša didžiausią pelną. Apie krizę, gripą, kalėdinį repertua-
rą ir šiaip kino teatro kasdienybę kalbamės su “Cinamon” rinko-
daros ir pardavimų vadove ŽANETA PAKALNIŠKIENE.

Asmeninio albumo nuotr.
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Grup  Amerikos mokslinink  ke-
tina pasodinti Sacharos dykumoje 
daugiau kaip milijard  medži . ia 
jiems pad s nuostabus buvusio olan-
d  g lininko Peterio Hofo (Peter Hoff) 
išradimas - d žut  kondensatorius.

Seniesiems Sacharos gyvento-
jams berberams ir patyrusiems ke-
liautojams gerai žinoma, kad didžio-
sios Afrikos dykumos oras tiesiog 
prisotintas dr gm s. Mokslininkai 
netgi apskai iavo, kad 1 kubiniame 
metre Sacharos oro yra 20-25 litrai 
vandens. D l didelio temperat r
skirtumo dykumoje -  nuo svilinan-
ios kaitros dien  iki verian io šal io 

nakt  - gaivinan i  dr gm  galima 
palyginti lengvai kondensuoti. Tuo 
nuo seno naudojosi žmon s, kad iš-
gyvent  dykumos sm lynuose.

Pagal tok  pat princip  veiks ir 
naujasis išradimas. D žut s kon-
densatoriai pad s išgauti vanden  ir 
be pertr ki  juo apr pinti sodinu-
kus. Medelius d žut se galima so-
dinti milijonais net pa iame Sacha-
ros centre.

P.Hofo sistema jau buvo s kmin-
gai išbandyta Saudo Arabijoje ir Ma-
roke. Per dvejus metus eukalipt  ir 
akacij  daigumas pasiek  fantastin
rezultat  - 95 procentus.

30-metis britas Markas Boilas 
(Mark Boyle) iš jo iš darbo, atsi-
sak  turto ir pinig , kad gyvent
sename sur dijusiame namelyje 
ant rat . Vyras sako, kad tai ge-
riausias sprendimas jo gyvenime, 
rašo Didžiosios Britanijos laikraš-
tis “The Daily Telegraph”.

“Aš iš ties  nesuvokiau, kiek 
tampos ir nerimo  mano gyveni-

m  atneša pinigai, kol neišsilais-
vinau iš j , - laikraš iui sak
M.Boilas. - Pam gin s gyventi be 
pinig  aš niekada nenor siu gr ž-
ti prie ankstesnio gyvenimo”.

M.Boilas savo žem s sklype 
augina daržoves. Jis valgo gry-
bus, riešutus ir uogas, kuriuos 
pats renka. Taip pat jis valgo 
maist  iš prekybos centr  ir res-
toran , kuri  vartojimo laikas yra 
pasibaig s.

Vietoj muilo M.Boilas naudoja 
laukinio krapo s klas, o vietoj tu-
aletinio popieriaus - senus laikraš-
ius, kuriuos jam atiduoda kioski-

ninkai. “Papras iausi dalykai, kaip 
prausimasis po dušu ar jimas
tualet , atima labai daug laiko. 
Skalbti šaltame tekan iame van-
denyje ar išsikasti duob  yra gero-
kai sunkiau nei tiesiog paspausti 
mygtuk ”, - sak  M.Boilas.

Šiuo metu vyras merginos 
neturi. “Daugel  moter  atbaido 
toks gyvenimas: n ra pinig , n -
ra automobilio, n ra perspekty-
v , n ra net karšto vandens”.

Tok  gyvenimo b d  M.Boi-
las pasirinko pamat s film  apie 
Mahatm  Gand  (Mahatma Gand-
hi). Vyras ketina parašyti knyg
apie savo patirt . Ta iau jei tokia 
knyga bus išleista, M.Boilui rei-
k s spr sti, k  daryti su gautu 
honoraru.

Išradimas leis 
apsodinti dykumą

Britas metus 
gyvena be pinigų
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Kai kuriose prekybos vietose 
Kinijoje mažmenin esnako kai-
na šoktel jo beveik 40 kart , o 
didmenin  kaina per pra jusius 
aštuonis m nesius padid jo 15 
kart . Ta iau ekspertai vis dar ne-
gali sutarti d l tokio reiškinio 
priežas i .

“Morgan Stanley” ekonomistai 
sp ja, kad esnakas pabrango ma-
nant, kad jis gali apsaugoti nuo gri-
po viruso A/H1N1.

Laikraštis “The China Daily” 
pra jusi  savait  praneš , kad vie-
na iš Handžou miesto vidurini
mokykl  nusipirko 200 kilogram
esnak . Mokyklos vadovyb  liep

mokiniams kasdien valgyti esna-
ko, kad sustipr t  imunitetas.

“Nežinau d l A/H1N1, ta iau 
esnakas užkerta keli prastoms 

ligoms, - sak  vienas 74 met  Pe-
kino turgaus prekeivis. - Štai, pa-
vyzdžiui, aš jau daug met  nesu 
peršal s. Kiekvienais metais aš 
perku kelias dešimtis kilogram
esnak ”.

Ta iau nuomon s šiuo klausi-
mu skiriasi. Pavyzdžiui, “China 
Business News” teigia, kad d l
esnako brangimo kalti speku-

liantai.
Tuo tarpu dienraštis “The 

Nanfang Daily” rašo, kad priežas-
tis gali b ti paprastesn . Pra ju-
siais metais esnako kainos buvo 
labai mažos, tod l šiemet daug 

kinink  nusprend  j  nebeaugin-
ti. D l to šoktel jo esnak  pa-
klausa ir atitinkamai - kaina.

Beje, kai kas mano, kad šiais 
metais auginti esnak  bus pel-
ningiau nei investuoti  auks  ar 
akcijas.

Kinija: česnako 
kaina šoktelėjo 
40 kartų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



Užsakovams

 Šiuo metu vis daugiau mo-
ni  nusprendžia samdyti laisvai 
samdomus specialistus. Tai ge-
riausia altenatyva, kai reikia atlik-
ti sezonin , projektin  ar itin spe-
cializuot  darb . mon  samdosi 
darbuotoj  tik konkre iai užduo-
iai atlikti. Be to, laisvai samdo-

mas darbuotojas – tai puiki alter-
natyva mažoms ar naujai sik ru-
sios mon ms, kurios negali sau 
leisti samdyti darbuotojus nuola-
tiniam darbui, bet tuo pa iu nega-
li išsiversti be vert j , IT ar rin-
kodaros specialist  ir kit  profe-
sional  pagalbos.

 Dirbalaisvai.lt portalas si -
lo plat  ekspert  tinkl : rinkoda-
ros konsultantus, dizainerius, ar-
chitektus, IT specialistus, finan-
s  srities ekspertus, vert jus, 
rengini  organizatorius, gidus ir 
net asmeninius trenerius. Tiki-
masi, kad ateityje duomen  baz
išsipl s iki keli  šimt  geriausi
Lietuvoje laisvai samdom  pro-
fesional .

 Portale Dirbalaisvai.lt laisvai 
samdomi ekspertai suskirstyti pa-
gal j  veiklos sritis. Laisvai dir-
ban io eksperto aprašyme yra in-
formacija apie teikiamas paslau-
gas, turim  patirt  bei poži r  dar-
b . Be to, darb  galerijoje galime 

susipažinti su profesionalo vyk-
dytais projektais. Galiausiai, Dir-
balaisvai.lt portale pateikiami tie-
sioginiai laisvai samdomo eksper-
to kontaktai – užsakovas su „fre-
elanceriu“ susisiekia tiesiogiai, be 
joki  tarpinink .

Laisvai samdomiems 
specialistams

 Lietuvoje jau seniai tr ko 
bendros laisvai samdom  dar-

buotoj  duomen  baz s, kurioje 
b t  galima lengvai rasti reika-
ling  specialist . Didžiausia pro-
blema, su kuria susidurdavo mo-
n s, nusprendusios naudotis ne-

priklausom  ekspert  paslaugo-
mis, buvo j  paieška. Ji dažnai 
apsiribodavo tik draug  reko-
mendacijomis. 

 Ne paslaptis, kad šiuolai-
kiniame pasaulyje informacijos 
pirmiausia ieškome internetin -
se paieškos sistemose. Projekto 
esm  - laisvai samdomiems eks-
pertams tapti lengvai randamais. 
Dirbalaisvai.lt katalogas optimi-
zuotas paieškos sistemoms – 
paieškos sistemos indeksuoja ne 
tik laisvai samdomus darbuotoj
vardus ir pavardes, bet ir j  vei-
klos sritis. 

 Dirbalaisvai.lt komanda 
nuolat bendrauja su laisvai sam-
domais profesionalais. Naujienos 
apie bendruomen s nari  pasie-
kimus, laim jimus ar naujus dar-
bus yra publikuojamos Dirbalais-
vai.lt socialiniuose tinklalapiuose. 
Taip Dirbalaisvai.lt ple ia ben-
druomen s rat  bei skatina tar-
pusavio bendravim .
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Laisvai samdomų profesionalų 
interneto portalas: 

Kas yra Dirbalaisvai.lt? 

 Dirbalaisvai.lt – tai ben-
druomen , jungianti laisvai dir-
ban ius profesionalus. Laisvai 
samdomas darbuotojas - tai savo 
srities profesionalas, kuris sava-
rankiškai užsiima tam tikra vei-
kla (pagal verslo liudijim , indi-
vidualios veiklos pažym jim  ir 
pan.). Nesvarbu ar monei reikia 
strateginio marketingo plano, ar 
naujo internetinio puslapio, ar 
portugal  kalb  išversti teisini
paslaug  sutart , laisvai samdo-
mas ekspertas gali b ti puiki al-
ternatyva atlikti šiuos darbus 
greitai ir kokybiškai.

Laisvai samdom  profesional  atsiliepimai:

 Robertas Ulinskas, 
rinkodaros konsultacijos
“Tikiu, kad šis projektas pad s man 

b ti pasteb tam klient , kuriems reikalin-
gas aš ir mano patirtis”.

 Vytautas Petraši nas,
reklam  adaptacija, 
reklaminiai tekstai
“Manau, šis projektas atvers akis dau-

gumai užsakov  ir pastarieji ilgainiui su-
pras, kad rinkoje veikia ne tik garbingos 
reklamos agent ros, bet ir pavieniai lais-
vai samdomi profesionalai. Pagaliau ir 
mažiausi užsakovai gal s susikurti k
nors gražaus už mažesnes s naudas”.

 Roman Ustinovi ,
interneto svetaini  k rimas
“Dirbalaisvai.lt” skiriasi nuo kit  pa-

naši  projekt  - k r jai r pinasi, kad pro-
jektas tapt  žinomas, patikimas ir gerbia-
mas, kad užsiregistrav  vartotojai gaut
užsakymus. Be to, “dirbalaisvai.lt” užti-
krina laisvai samdom  profesional  ko-
kyb  - nors buvimas “Dirbalaisvai.lt” ka-
taloge kainuoja, iki šiol vis  specialist
darbai labai aukšto lygio”.

 Aušra Osipavi i t ,
fotograf
“Smagu, kad “Dirbalaisvai.lt” galiu 

ne tik skelbti apie save ar atnaujinti nuo-
trauk  galerij , bet ir pasidalyti su savo 
profesine veikla susijusiomis naujienomis, 
kurios b na išplatintos populiariausiuose 
socialiniuose tinkluose”.

 Tomas Gruzdys, 
grafinio dizaino specialistas, 
k rybininkas
“Tai puikus b das laisvai samdomam 

specialistui pristatyti save ar priminti apie 
save senam klientui. Kai mano aprašymas 
pasirod  “Dirbalaisvai.lt” portale, jau ki-
t  dien  gavau keturias užklausas d l dar-
b , kit  dien  - dar tris užklausas. Tikiuo-
si, tos užklausos išsivystys  ilgalaik  ben-
dradarbiavim ”.

 Remigijus Bimba, 
asmeninis treneris
“Kelet  met  asmeniniu treneriu dir-

bau užsienyje. Nuo kit  met  savo paslau-
gas teiksiu ir lietuviams. “Dirbalaisvai.lt” 
projektas - tai puiki reklama potencialiems 
klientams iš Lietuvos”.

 Ligita Barauskait ,
animacijos k rimas
“Po registracijos “Dirbalaisvai.lt” por-

tale pasteb jau, kad padid jo mano inter-
netinio tinklalapio lankytoj  skai ius. Po 
savait s sulaukiau pirmojo užsakymo, o 
po jo - dar keturi . Iki šiol buvau gavusi 
vos kelet  animacijos užsakym  iš Lietu-
vos, o “dirbalaisvai.lt” pad jo rasti klien-
t  ir užsiimti man maloniausiu darbu - 
kurti animacij ”.

 Doc. dr. eslovas Ratkevi ius,
verslo valdymo sistem  (VVS) 
atrankos ir diegimo 
konsultacijos
“Laisvai samdom  konsultant  pa-

naudojimas smarkiai sumažina mon ms
nauding  projekt  kain , o tai ypa  svar-
bu dabartinio ekonominio sunkme io lai-
kotarpiu”.
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Los Andželo aukcione gruo-
džio 6 dien  bus parduotas antras 
pagal dyd  pasaulyje perlas, skel-
biama “National Jeweler Net-
work” tinklalapyje. “Nat ralus 
perlamutru nepadengtas perlas 
buvo rastas j roje netoliese Fili-
pin  Palavano salos. Ekspertai 
teigia, kad perlas savo forma 
mistiškai primena žmogaus sme-
genis”, - teigia “Bonhams and 
Butterfields” aukciono atstovai.

Perlas, kuris jau vadina mas 
“Palavano princese”, verti na-
mas maždaug 300-400 t kst. 
JAV doleri .

Italija: ministras - už 
viešnamių atidarymą

Vienas iš Silvijaus Berluskonio 
(Silvio Berlusconi) vyriausyb s
ministr  Robertas Kalderolis (Ro-
berto Calderoli) pareišk , jog Ita-
lijoje reik t  v l atidaryti viešuo-
sius namus, kad prostitut s b t
priverstos mok ti mokes ius.

“Sveikas protas reikalauja v l
atidaryti viešuosius namus, kur-
ti raudon j  žibint  kvartalus ir 
pasiekti, kad prostitut s mok t
mokes ius”, - sak statym  lei-
dimo supaprastinimo ministras. 

 ministro žodžius labai kritiškai 
reagavo katalikiška Jono XXIII drau-
gija, teikianti pagalb  buvusioms ga-
tv s moterims. Griežta buvo ir Ita-
lijos komunist  partijos reakcija.

Apklausos rodo, jog dauguma 
ital  yra už 1958 metais uždary-
t  viešnami  atidarym . Jie tiki-
si, kad tuomet iš gatvi  dingt
dešimtys t kstan i  prostitu i .
Kai kuriuose šalies mietuose tiek 
prostitut ms, tiek j  klientams 
gresia baudos iki 500 eur .

Parduos antrą pagal 
dydį pasaulyje perlą

EPA-Eltos nuotr.



Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti galimyb� i�sirinkti 
bet kur� chalat� parduotuv�je” “La Senza”.

Atsakym� � kry�ia�od� iki gruod�io 8 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�tojas - Jonas Luko�ius i� Vilniaus. Jam bus �teiktas aitvaras “Jamaica”. 
D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai laikomi tik dvi savaites.

Prog no z∂ sa vai tei
2009 12 03-09

BΔ r∂ ja JUR GA 
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Ketvirtadien� tinka mokytis, 
vykti � komandiruotes, susitikti su 
gimin�mis, draugais. Penktadien�, 
�e�tadien� b�kite d�mesingesni �eimos 
poreikiams. Sekmadienis, pirmadienis 
tinkami gro�io proced�roms, meilei, 
pramogauti. Antradien�, tre�iadien� tau-
sokite sveikat�.

JAUTIS. Ketvirtadien� nei�laidaukite. 
Penktadien�, �e�tadien� tinka i�kylauti, 
bendrauti. Sekmadien�, pirmadien� 
daugiau d�mesio skirkite �eimai. 
Antradienis, tre�iadienis tinkami meilei, 
k�rybai.

DVYNIAI. Ketvirtadienis - aktyvi diena. 
Penktadien�, �e�tadien� nei�laidaukite. 
Sekmadienis, pirmadienis tinkami gro�io 
proced�roms, pasimatymams, susitikti 
su draugais, vykti � keliones. Antradien�, 
tre�iadien� daugiau d�mesio skirkite 
�eimai, b�kite kantresni.

V��YS. Ketvirtadien� venkite intrig� su 
gimin�mis, kaimynais, mokslo drau-
gais. Penktadienis, �e�tadienis - akty-
vios dienos. Nesnauskite! Sekmadien�, 
pirmadien� b�kite prakti�kesni, nesi-
vadovaukite ambicijomis, tre�iadienis 
tinkamas mokytis, tvarkyti dokumentus, 
s�skaitas.

LI�TAS. Ketvirtadienis tinkamas rek-
lamai, vie�umui, keliauti. Penktadien�, 
�e�tadien� venkite konflikt� �eimoje. 
Sekmadienis, pirmadienis - j�s� s�km�s 
dienos, b�site d�mesio centre. Antradien�, 
tre�iadien� nei�laidaukite.

MERGEL�. Ketvirtadien� b�kite kantresni 
tarnyboje, su gimin�mis, draugais. 
Penktadienis, �e�tadienis tinkami b�ti 
vie�umoje, prasibla�kyti. Sekmadien�, 
pirmadien� nuo reikal� atitolkite, venkite 
konflikt� su mylimaisiais. Antradienis, 
tre�iadienis tinkami aktyviai veiklai.

SVARSTYKL�S. Ketvirtadien� tinka 
mokytis, keliauti, bendrauti. Penktadien�, 
�e�tadien� b�kite d�mesingesni �eimos, 
gimini� poreikiams. Sekmadienis, pir-
madienis tinkami gro�io proced�roms, 
b�ti vie�umoje, reklamuotis. Antradien�, 
tre�iadien� venkite konflikt� su kolegomis.

SKORPIONAS. Ketvirtadien� nerizikuokite 
pinigais, saugokit�s ilgapir��i�. Penktadien�, 
�e�tadien� tinka mokytis, �gyti nauj� �g�d�i�, 
keliauti. Sekmadien�, pirmadien� nesiva-
dovaukite ambicijomis, nekonfliktuokite su 
moterimis. Antradien�, tre�iadien� tinka b�ti 
vie�umoje, susitikti su kolegomis.

�AULYS. Ketvirtadien� venkite ai�kintis 
santykius su partneriu, nestresuokite. 
Penktadien�, �e�tadien� venkite rizikuoti, 
ypa� �eimos turtu. Sekmadien�, pirmadien� 
tinka gro�io proced�ros, pasimatymai, 
mokytis, keliauti. Antradien�, tre�iadien� 
b�kite diplomati�kesni tarnyboje.

O�IARAGIS. Ketvirtadien� tausoki te  
sveikat�. Penktadien�, �e�tadien� b� -
kite d�mesingesni �eimos partnerio 
po rei kiams. Sekmadien�, pirmadien� 
nerizikuokite, nekonfliktuokite, nesiva-
do vaukite ambicijomis. Antradien�, tre-
�iadien� tinka mokytis, keliauti, bendrauti.

VANDENIS. Ketvirtadienis tinkamas 
meilei, susitikti su draugais, gimin�mis. 
Penktadien�, �e�tadien� patausokite savo 
ir �eimos nari� sveikat�. Sekmadien�, 
pirmadien� b�kite nuolankesni, punk-
tualesni, drausmingesni, nespr�skite 
juridini� problem�. Antradien�, tre�iadien� 
nerizikuokite pinigais.

�UVYS. Ketvirtadienis - �eimos diena. 
Penktadien�, �e�tadien� tinka meil�, k�ryba, 
aktyvios pramogos su vaikais. Sekmadien�, 
pirmadien� patausokite sveikat�. Antradien�, 
tre�iadien� venkite tvarkyti juridinius reika-
lus, nekonfliktuokite su partneriu.

Kry Ωia Ωo dΩio, iß spaus din to pra ∂ju sia me nu me ry je, at sa ky mai:
Vertikaliai: Cigaras. Ave. �ou. Medik�. Asla. Naivi. Pik�. Basam. Emalis. 

Atila. “Fiat”. �pitol�. Kino. Reikm�s. Pakojis. Kavabata. Isokas.
Horizontaliai: Pirmenyb�. I�krypa. Dviese. Apie. Avi. Amatininkas. Kaipmat. 

Tok. Obo. Riau��s. Lino. “Majak”. “Lukoil”. Lj�. ITA. Sietuva. Sal�. Susas.

Pa�ym�tuose langeliuose: NEFRITAS.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
4-10 d. 11, 13.30, 16.20, 18.40, 21.10.
“Zombi� �em�”  (siaubo komedija, JAV) - 
4-10 d. 12.50, 15.10, 17.30, 19.30, 21.30 
(12.50 val. seansas vyks 5-6 d.).
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 3 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30. 4-10 d. 10.15, 
13, 16, 19, 21.45.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 3 d. 
16.30, 19.15, 21.45. 4-10 d. 11.30, 13.50, 
16.10, 18.50, 21.20 (11.30, 13.50 val. seansas 
vyks 5-6 d.).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 3 d. 15.30, 18, 20.30. 4-10 d. 10.50, 
13.10, 15.30, 18.10, 20.30 (10.50, 13.10 val. 
seansas vyks 5-6 d.).
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, Kanada) 
- 3 d. 10.15, 13.45, 17.15, 20.45. 4-10 d. 10.30, 
14, 17.10, 20.40 (10.30 val. seansas vyks 5-6 d.).
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV) 
- 3 d. 15, 17.40. 4-10 d. 11.10, 15.40, 20.10 
(11.10 val. seansas vyks 5-6 d.).
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuota lietuvi�kai, 
JAV) - 3 d. 16.15. 4-10 d. 12.10, 14.30, 16.30 
(12.10, 14.30 val. seansas vyks 5-6 d.).
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 3 d. 16.30. 4-10 d. 13.40, 
17.40 (13.40 val. seansas vyks 5-6 d.).
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� drama, 
JAV) - 3 d. 15.45, 18.15, 21. 4-10 d. 18.30, 21.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 3 d. 19, 
21.20.
“Artimos �viesos”  (drama, Lietuva, 
Vokietija) - 3 d. 18.50, 21.15.
“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo 
drama, JAV) - 3 d. 20.15.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
4-10 d. 12, 14.45, 18, 21.15.
“Zombi� �em�”  (siaubo komedija, JAV) - 
4-10 d. 11.30, 13.45, 16, 18.20, 20.30.
n “Japonijos animacijos dienos “Otaka”  
“Tokijo krik�tat�viai”  3 d. 17.
“Paprika”  3 d. 19. 6 d. 17.

“Pirmasis b�rys: tiesos akimirka”  3 d. 
21. 6 d. 19.
“Jonvabali� kapas”  4 d. 17. 5 d. 19.
“Metropolis”  4 d. 18.50.
“Padangi� klajokliai”  4 d. 21.
“Dangaus pilis Laputa”  5, 6 d. 14.30.
“Mano kaimynas Totoro”  5 d. 17.
“Genialus vakar�lis”  5, 6 d. 21.
n XXIV Lietuvos mokini� kino festivalis “REC 
2009”  (specialus renginys) - 4 d. 15.
XI frankofoni�k� trumpametra�i� film� naktis
(specialus renginys su kino pusry�iais) - 
4, 5 d. 23.
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 3 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30. 4-10 d. 12.30, 
15.30, 18.40, 21.40.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 3 d. 
17, 19.20, 21.40. 4-10 d. 12.30, 14.40, 16.50, 
19.20, 21.50 (12.30, 14.40 val. seansas vyks 
5-6 d.).
“Antikristas”  (siaubo f., Danija, Vokietija, 
Pranc�zija) - 3 d. 11.30, 13.50, 16.20, 18.50, 
21.10. 4-10 d. 13.20, 16, 19, 21.30.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV) - 
3 d. 11, 14.15, 17.30, 20.50. 4-10 d. 11, 
14.15, 17.30, 20.45.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 3 d. 11, 13.30, 16.20, 18, 
21.20. 4-10 d. 11, 14.10, 17.20, 20.30 (5 d. 
11 val. seansas nevyks).
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 3 d. 15.40, 17.40. 
4-10 d. 11.30, 13.40, 16.20 (11.30 val. 
seansas vyks 6 d., 13.40 val. seansas vyks 
5-6 d., 4 d. 16.20 val. seansas nevyks).
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV, 
3D) - 3 d. 11.45. 4-10 d. 12, 18.
“Kelion� � vandenyno gelmes”  (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 3 d. 14.45. 
4-10 d. 15.10, 21.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� drama, 
JAV) - 3 d. 19.40, 22. 4-10 d. 18.20, 21.15.
“Informatorius”  (kriminalin� komedija, JAV) 
- 3 d. 15.40, 18.10, 20.30. 4-10 d. 13.20, 
15.40, 18.10, 20.30 (13.20 val. seansas vyks 
5-6 d.) (seansai u� speciali� kain�).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 3 d. 15.20. 4-10 d. 11.30, 16 (11.30 
val. seansas vyks 5 d., 16 val. seansas vyks 
7-10 d.).

“�alti apkabinimai”  (drama, Ispanija) - 
3 d. 20.15. 7-10 d. 18.30, 21.10.
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 3 d. 13.30, 15.30. 5-6 d. 
12.15 (seansai u� speciali� kain�).
n VIASAT kino komedij� festivalis
“Mieloji vienatv�”  3 d. 18.
“Po to teb�nie tyla”  3 d. 21.
“At�alusios sielos”  3 d. 21.30.
“Jamam Vudstok�”  3 d. 19.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 3 d. 18.20.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Duburys”  (drama, Lietuva) - 3 d. 21.10.
“Kai v�jas pakelia sm�l�”  (drama, Belgija, 
Pranc�zija) - 3 d. 17.
“Ie�kotojai”  (vesternas, JAV) - 3 d. 19.
n Special�s renginiai “Tarptautin� savanori� 
u� ekonomin� ir socialin� pl�tr� diena”  4 d. 
15, 16, 17.
“Pusantro kambario, arba Sentimentali 
kelion� t�vyn�n”  (drama, Rusija) - 4 d. 19. 
8 d. 19.
“Rusija 88”  (drama, Rusija) - 4 d. 21.30. 
7 d. 19. 9 d. 21.10.
“Bjaurusis an�iukas ir a�”  (animacija, 
Danija) - 5 d. 11. 6 d. 13.
“Karsteno ir Git�s kino i�daigos”  (ani-
macija, Danija) - 5 d. 13. 6 d. 11.
“Did�ioji tyla”  (dokumentika, Vokietija, 
Pranc�zija, �veicarija) - 5 d. 16.
“Petia pakeliui � Dangaus karalyst�”  
(komi�ka drama, Rusija) - 5 d. 19. 7 d. 15. 
9 d. 17.
“Palata Nr.6”  (drama, Rusija) - 5 d. 21. 7 d. 
17. 8 d. 21.30.
“B�gnas b�gnelis”  (drama, Rusija) - 6 d. 
16. 7 d. 21.
“Popierinis kareivis”  (drama, Rusija) - 6 d. 
18.40. 8 d. 16.50. 9 d. 19.
“Daktaras Ne”  (veiksmo trileris, JAV) - 6 d. 21.

OZO KINO SAL�
“Sena daina”  (romantin� muzikin� komedija, 
D.Britanija, Pranc�zija, �veicarija) - 4 d. 18.
“Roko legendos”  (muzikinis f., JAV) - 5 d. 16.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) 
- 4-10 d. 11, 13.45, 16.30, 19.15, 21.45 (11, 
13.45 val. seansas vyks 5-6 d., 23.59 val. 
naktinis seansas vyks 4-5 d.).

“Zombi� �em�”  (siaubo komedija, JAV) 
- 4-10 d. 12, 15, 17.15, 19.30, 21.30 (12 val. 
seansas vyks 5-6 d., 23.30 val. seansas vyks 
4-5 d.).
“�mogus be praeities”  (komi�ka drama, 
Pranc�zija, Olandija, Vokietija, kitokio kino 
klubas) - 8 d. 18.30.
n VIASAT kino komedij� festivalis
“Trumpi linksmi filmukai”
(originalo k., be titr�) - 4 d. 16.30.
“Pagaminta Vengrijoje”  4 d. 18.30.
“Jamam Vudstok�”  4 d. 20.45.
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 3 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30. 4-10 d. 10.15, 
13.15, 16, 19, 22.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 3 d. 10.15, 13, 16, 20. 
4-10 d. 10.45, 13.30, 17, 20 (22.45 val. 
naktinis seansas vyks 4-5 d.).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 3 d. 17, 19.20, 21.45. 5-6 d. 11.45, 14.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 3 d. 10.45, 14, 17.30, 20.45. 
4-10 d. 12.15, 15.45, 19.45 (23.15 val. 
naktinis seansas vyks 4-5 d.).
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 3 d. 
15.45, 18, 20.20. 5-10 d. 16.15, 20.45 (23 val. 
naktinis seansas vyks 4-5 d.).
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dub-
liuota lietuvi�kai, JAV) - 5-6 d. 10.30, 14.30.
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 3 d. 16.30. 4-10 d. 12.30, 
16.45 (12.30 val. seansas vyks 5-6 d.).
“Antikristas”  (siaubo f., Danija, Vokietija, 
Pranc�zija) - 3 d. 17.15, 19.40, 22. 4-10 d. 
18.45, 21.15.
“Kad ir kas benutikt�”  (komedija, 
Pranc�zija, JAV) - 3 d. 18.45. 5-10 d. 18.30 
(8 d. seansas nevyks).
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 3 d. 21.10.

CINAMON
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
4-10 d. 12, 14.30, 17, 19.15, 21.30.
“Zombi� �alis”  (siaubo komedija, JAV) - 
4-10 d. 13.45, 15.45, 17.45, 20, 22.
“Vabzd�i� garsas”  (dokumentinis f., 
�veicarija) - 4 d. 19.
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 3-10 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45.

“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 3 d. 10.45, 12.45, 14.45, 18.45, 20.45. 
4-10 d. 10.50, 12.45, 14.45, 16.45.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 3 d. 
11.15, 17.45, 19.45, 22. 4 d. 20.50. 5-10 d. 
18.45, 20.50.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 3 d. 12, 15, 18.15, 21.30. 4-10 d. 
12.15, 15.15, 18.15, 21.20.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dub-
liuota lietuvi�kai, JAV) - 3 d. 11.30, 13.45, 
15.45. 4-10 d. 11.30.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 3 d. 15.30, 17.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 3 d. 13.15, 18.30, 21.

KLAIP�DA

CINAMON
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
4-10 d. 12.15, 14.30, 17, 19.30, 21.55.
“Zombi� �alis”  (siaubo komedija, JAV) - 
4-10 d. 11.45, 14, 16, 18, 20.15, 22.15.
n VIASAT kino komedij� festivalis
“Trumpi linksmi filmukai”  5 d. 16.30.
“Jamam Vudstok�”  5 d. 18.30.
“Visi bilietai parduoti”  5 d. 20.45.
“Darvino ko�maras”  10 d. 19.
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 3 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45. 4-10 d. 
10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai 
�eimai, JAV) - 3 d. 10.45, 12.45, 14.45, 
16.45, 18.45, 20.45. 4, 6-10 d. 11.15, 13.15, 
15.15, 17.15, 19.05, 21. 5 d. 11.15, 13.15, 
15.15, 17.15, 19.05.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 
3 d. 11.45, 14, 16, 18, 20, 22. 4, 6-9 d. 16.45, 
18.45, 21.15. 5 d. 21.15. 10 d. 16.45, 21.15.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 3 d. 12, 15, 18.15, 21.30. 4-10 d. 
12, 15, 18.15, 21.30.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dubliuo-
ta lietuvi�kai, JAV) - 3 d. 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15, 19.15. 4-10 d. 10.45, 12.45, 14.45.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 3 d. 14.30, 
21.15.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 3 d. 12.15, 16.15, 18.30, 21.

 Afiša 37“Laisvalaikis”, 2009 m. gruodžio 3 d.

Spektaklio kostiumams panaudota beveik 5 kilogra-
mai “Swarovski” kristal , perl  ir krištolo, kad praban-
ga spindintys heroj  drabužiai pad t  ži rovams pasi-
nerti  pasakos kerus...

“Sub r me lietuvi  autorius iš naujo prisiminti gar-
si j  Pelen s istorij  ir pakviet me pažvelgti  j  naujai. 
Tai pasaka, kuria tik jo visos pasaulio mamos ir tiki visos 
mažos mergait s. Š kart su visu b riu Lietuvos scenos 
žvaigždži  parodysime moderni  versij , kuri ir vaikams, 
ir suaugusiesiems paliks laimingos pabaigos vilt . Ma-
nome, kad Kal d  laikotarpiu, kai norisi g rio, vilties ir 
šviesos pergal s, šis m s  spektaklis taps iš ties  šven-
tiniu vykiu Lietuvos šeimoms”, - sak  šio projekto va-
dov , Vš  “Auroros pasakos” direktor  Aurelija Petu-
kauskait . Pelen s vaidmuo spektaklyje patik tas jaunai, 
penkiolikmetei, dainininkei iš Kauno Linai Jurevi i tei-
Joy. Princu taps jaunimo numyl tinis Leonardas Pobe-
donoscevas, Karaliaus vaidmen  atliks operos solistas 
Rafailas Karpis, Karalien s - garsi aktor  Larisa Kalpo-
kait . Pamot s vaidmens m si aktor  Viktorija Kuody-
t , Pamot s dukters - Dalia Morozovait . Princo draugais 
bus Giedrius Arba iauskas ir Dalius Skamarakas. Šoki
Mokytoj  vaidins Arvydas Dapšys. Juokdariu spektakly-
je sutiko tapti Dominykas Vaitiek nas.

Pasakos apie Pelen  motyvais siužet  suk r  spek-
taklio režisieriai Giedrius Arba iauskas ir Antanas 
Gluskinas. “Auksiniu scenos kryžiumi” už geriausi

2008 m. spektakl  vaikams apdovanotas A.Gluskinas 
tapo ir šios pasakos režisieriumi, jam talkina aktorius 
G.Arba iauskas. Muzikos autorius yra Marius Matule-
vi ius, o eiliuoto teksto autor  - Viktorija Matulevi ie-
n . Scenografij  pasakai kuria Andželika Šulcait , kos-
tiumus - 2006 m. “Auksiniu scenos kryžiumi” už geriau-
sius kostiumus ir scenografij  apdovanota Vilma Galec-
kait -Dabkien . Choreografij  kuria latvis Agris Dani-
levi ius. Miestel nai, dvariškiai, medžiotojai, balandžiai, 
svita bus Pabrad s meno mokyklos modernaus šokio 
grup  “Gelm ” ir Lietuvos vaik  ir jaunimo centro cho-
ras “Kivi” bei šio centro šoki  grup  “Gama”.

“Laisvalaikio” inf.

“Riešutėliai Pelenei” - pasaka dideliems ir mažiems

Princas - Leonardas 
Pobedanoscevas, Pelenė - 

Lina Jurevičiūtė (kostiumai - 
Vilmos Galeckatės-Dabkienės, 
grimas - Ritos Auksčiūnienės, 

papuošalai - “Silver city”)
Tomo Kaunecko nuotr.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
4 d. 18.30 val. - R.��edrino “Ana Karenina”. 
2 v. baletas. Dir. A.�ul�ys.
5 d. 18.30 val. - Mocarto “Don �uanas”. 2 v. 
opera ital� k. Paskutin� kart� LNOBT scenoje. 
Dir. M.Sta�kus.
6 d. 12 val.; 8 d. 18.30 val. - P.�aikovskio 
“Spragtukas”. 2 v. baletas. Dir. M.Sta�kus.
9 d. 18.30 val. - A.�enderovo “Dezdemona”. 
2 v. baletas. Dir. R.�ervenikas.
10 d. 18.30 val. - Ch.V.Gluko “Orf�jas ir 
Euridik�”. 2 v. opera ital� k. Dir. M.Sta�kus.

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

4 d. 18 val. - F.Dostojevskio “Stepan�ikovo 
dvaras”. Re�. J.Vaitkus.
5 d. 18 val. - D�.Ortono “Grobis”. 
Re�. A.Ve�erskis.
6 d. 12 val. - A.de Sent-Egziuperi “Ma�asis 
princas”. Re�. S.Mykolaitis.
8 d. 18.30 val. - N.Gogolio “Revizorius” 
(Valstybinis Vilniaus ma�asis teatras). 
Re�. R.Tuminas.
9 d. 18.30 val. - M.Lermontovo 
“Maskaradas” (Valstybinis Vilniaus ma�asis 
teatras). Re�. R.Tuminas.
10 d. 18 val. - R.V.Fasbinderio “Juodoji 
na�l� (“Laisv�s kaina”). Re�. J.Ros.

Ma�oji sal�
5 d. 16 val. - F.Dostojevskio “Nuolankioji”. 
Re�. V.Masalskis.
6 d. 16 val. - M.F.Marso “Laukim 
skambu�io”. Re�. V.Masalskis.
9 d. 18 val. - S.Mro�eko “Na�l�s”. Re�. S.Ra�kys.
10 d. 18 val. - I.Vilkvisto “Helverio naktis”. 
Re�. J.Vaitkus.

Vilniaus ma�asis teatras
4 d. 18.30 val. - M.Iva�kevi�iaus 

“Madagaskaras”. Re�. R.Tuminas, A.Dap�ys.
5 d. 18.30 val. - T.Letts “Vestonai”. 
Re�. V.Malinauskas.
8, 9 d. 11 ir 14 val. - Premjera! Muzikinis 
spektaklis vaikams “Karalait� ir princas 
Krabas”. Re�. A.Sunklodait�.
10 d. 18.30 ir 21 val. - A.�ebrausko 
improvizacijos mokykla. Improvizacij� �ou 
“Kitas kampas”.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

5 d. 18 val. - P.E.Land�io “Strip Man Show 
- viskas apie vyrus”. Re�. P.E.Landis.
6 d. 12 val. - A.Ginio�io “Juz� dykaduonis”. 
Re�. A.Giniotis.
6 d. 18 val. - A.Anro “Katinas Temz�je”. 
Re�. G.Makarevi�ius.
8 d. 18 val. - V.Gombrovi�iaus “Ivona, 
Burgundo kunigaik�tyt�”. Re�. J.Vaitkus.
9 d. 18 val. - I.Men�elio “Kapini� klubas”. 
Re�. A.Lat�nas.

Sal� 99
5 d. 12 val. - J.Kelero, A.Jalianiausko “Paika 
pelyt�”. Re�. A.Jalianiauskas.

Rus� dramos teatras
5, 6 d. 12, 15 val. - Premjera! 
E.Stankevi�i�t�s “Miegan�ioji gra�uol�”. 
Re�. E.Stankevi�i�t�.
Vilniaus teatras “L�l�”  Did�ioji sal�

4 d. 19 val. - Premjera! Spektaklis suau-
gusiems. E.Umbrasait�s ir A.�ukausko 
“Vienos kr�ties istorija”. Re�. A.�ukauskas.
5 d. 18 val. - “Gele�is ir sidabras” (pagal 
V.�imkaus eiles). Inscenizacijos aut. ir re�. 
R.Kazlas.
6 d. 12 val. - S.Mar�ako “Kat�s namai”. 
Re�. A.Mikutis, komp. A.Kulikauskas.
8 d. 18 val. - Ansamblio “Nepaklusnieji” 
muzikos ir kino programa suaugusiems 
“Charlie Chaplin: CinemusIQUE ir kabareto 
dainos”.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Beveik 40 atlikėjų, beveik 100 pasakiškų kostiu-
mų ir garsūs Lietuvos atlikėjai - jau greitai, gruo-
džio 12 d. Vilniaus, gruodžio 19 d. Kauno, o gruo-
džio 20 d. - Šiaulių, žiūrovai išvys lietuvių autorių 
muzikinę pasaką “Riešutėliai Pelenei” gerai žino-
mos Pelenės pasakos motyvais.
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Spektaklio kostiumams panaudota beveik 5 kilogra-
mai “Swarovski” kristal , perl  ir krištolo, kad praban-
ga spindintys heroj  drabužiai pad t  ži rovams pasi-
nerti  pasakos kerus...

“Sub r me lietuvi  autorius iš naujo prisiminti gar-
si j  Pelen s istorij  ir pakviet me pažvelgti  j  naujai. 
Tai pasaka, kuria tik jo visos pasaulio mamos ir tiki visos 
mažos mergait s. Š kart su visu b riu Lietuvos scenos 
žvaigždži  parodysime moderni  versij , kuri ir vaikams, 
ir suaugusiesiems paliks laimingos pabaigos vilt . Ma-
nome, kad Kal d  laikotarpiu, kai norisi g rio, vilties ir 
šviesos pergal s, šis m s  spektaklis taps iš ties  šven-
tiniu vykiu Lietuvos šeimoms”, - sak  šio projekto va-
dov , Vš  “Auroros pasakos” direktor  Aurelija Petu-
kauskait . Pelen s vaidmuo spektaklyje patik tas jaunai, 
penkiolikmetei, dainininkei iš Kauno Linai Jurevi i tei-
Joy. Princu taps jaunimo numyl tinis Leonardas Pobe-
donoscevas, Karaliaus vaidmen  atliks operos solistas 
Rafailas Karpis, Karalien s - garsi aktor  Larisa Kalpo-
kait . Pamot s vaidmens m si aktor  Viktorija Kuody-
t , Pamot s dukters - Dalia Morozovait . Princo draugais 
bus Giedrius Arba iauskas ir Dalius Skamarakas. Šoki
Mokytoj  vaidins Arvydas Dapšys. Juokdariu spektakly-
je sutiko tapti Dominykas Vaitiek nas.

Pasakos apie Pelen  motyvais siužet  suk r  spek-
taklio režisieriai Giedrius Arba iauskas ir Antanas 
Gluskinas. “Auksiniu scenos kryžiumi” už geriausi

2008 m. spektakl  vaikams apdovanotas A.Gluskinas 
tapo ir šios pasakos režisieriumi, jam talkina aktorius 
G.Arba iauskas. Muzikos autorius yra Marius Matule-
vi ius, o eiliuoto teksto autor  - Viktorija Matulevi ie-
n . Scenografij  pasakai kuria Andželika Šulcait , kos-
tiumus - 2006 m. “Auksiniu scenos kryžiumi” už geriau-
sius kostiumus ir scenografij  apdovanota Vilma Galec-
kait -Dabkien . Choreografij  kuria latvis Agris Dani-
levi ius. Miestel nai, dvariškiai, medžiotojai, balandžiai, 
svita bus Pabrad s meno mokyklos modernaus šokio 
grup  “Gelm ” ir Lietuvos vaik  ir jaunimo centro cho-
ras “Kivi” bei šio centro šoki  grup  “Gama”.
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4 d. 18.30 val. - R.��edrino “Ana Karenina”. 
2 v. baletas. Dir. A.�ul�ys.
5 d. 18.30 val. - Mocarto “Don �uanas”. 2 v. 
opera ital� k. Paskutin� kart� LNOBT scenoje. 
Dir. M.Sta�kus.
6 d. 12 val.; 8 d. 18.30 val. - P.�aikovskio 
“Spragtukas”. 2 v. baletas. Dir. M.Sta�kus.
9 d. 18.30 val. - A.�enderovo “Dezdemona”. 
2 v. baletas. Dir. R.�ervenikas.
10 d. 18.30 val. - Ch.V.Gluko “Orf�jas ir 
Euridik�”. 2 v. opera ital� k. Dir. M.Sta�kus.

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

4 d. 18 val. - F.Dostojevskio “Stepan�ikovo 
dvaras”. Re�. J.Vaitkus.
5 d. 18 val. - D�.Ortono “Grobis”. 
Re�. A.Ve�erskis.
6 d. 12 val. - A.de Sent-Egziuperi “Ma�asis 
princas”. Re�. S.Mykolaitis.
8 d. 18.30 val. - N.Gogolio “Revizorius” 
(Valstybinis Vilniaus ma�asis teatras). 
Re�. R.Tuminas.
9 d. 18.30 val. - M.Lermontovo 
“Maskaradas” (Valstybinis Vilniaus ma�asis 
teatras). Re�. R.Tuminas.
10 d. 18 val. - R.V.Fasbinderio “Juodoji 
na�l� (“Laisv�s kaina”). Re�. J.Ros.

Ma�oji sal�
5 d. 16 val. - F.Dostojevskio “Nuolankioji”. 
Re�. V.Masalskis.
6 d. 16 val. - M.F.Marso “Laukim 
skambu�io”. Re�. V.Masalskis.
9 d. 18 val. - S.Mro�eko “Na�l�s”. Re�. S.Ra�kys.
10 d. 18 val. - I.Vilkvisto “Helverio naktis”. 
Re�. J.Vaitkus.

Vilniaus ma�asis teatras
4 d. 18.30 val. - M.Iva�kevi�iaus 

“Madagaskaras”. Re�. R.Tuminas, A.Dap�ys.
5 d. 18.30 val. - T.Letts “Vestonai”. 
Re�. V.Malinauskas.
8, 9 d. 11 ir 14 val. - Premjera! Muzikinis 
spektaklis vaikams “Karalait� ir princas 
Krabas”. Re�. A.Sunklodait�.
10 d. 18.30 ir 21 val. - A.�ebrausko 
improvizacijos mokykla. Improvizacij� �ou 
“Kitas kampas”.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

5 d. 18 val. - P.E.Land�io “Strip Man Show 
- viskas apie vyrus”. Re�. P.E.Landis.
6 d. 12 val. - A.Ginio�io “Juz� dykaduonis”. 
Re�. A.Giniotis.
6 d. 18 val. - A.Anro “Katinas Temz�je”. 
Re�. G.Makarevi�ius.
8 d. 18 val. - V.Gombrovi�iaus “Ivona, 
Burgundo kunigaik�tyt�”. Re�. J.Vaitkus.
9 d. 18 val. - I.Men�elio “Kapini� klubas”. 
Re�. A.Lat�nas.

Sal� 99
5 d. 12 val. - J.Kelero, A.Jalianiausko “Paika 
pelyt�”. Re�. A.Jalianiauskas.

Rus� dramos teatras
5, 6 d. 12, 15 val. - Premjera! 
E.Stankevi�i�t�s “Miegan�ioji gra�uol�”. 
Re�. E.Stankevi�i�t�.
Vilniaus teatras “L�l�”  Did�ioji sal�

4 d. 19 val. - Premjera! Spektaklis suau-
gusiems. E.Umbrasait�s ir A.�ukausko 
“Vienos kr�ties istorija”. Re�. A.�ukauskas.
5 d. 18 val. - “Gele�is ir sidabras” (pagal 
V.�imkaus eiles). Inscenizacijos aut. ir re�. 
R.Kazlas.
6 d. 12 val. - S.Mar�ako “Kat�s namai”. 
Re�. A.Mikutis, komp. A.Kulikauskas.
8 d. 18 val. - Ansamblio “Nepaklusnieji” 
muzikos ir kino programa suaugusiems 
“Charlie Chaplin: CinemusIQUE ir kabareto 
dainos”.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Beveik 40 atlikėjų, beveik 100 pasakiškų kostiu-
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džio 20 d. - Šiaulių, žiūrovai išvys lietuvių autorių 
muzikinę pasaką “Riešutėliai Pelenei” gerai žino-
mos Pelenės pasakos motyvais.



38 Įdomu

Paduota paraiška užfiksuoti 
pasiekim  Lietuvos rekord  kny-
goje ir v liau bus siekiama rašo
pasaulio Gineso rekord  knygoje. 
Egl s iš putojan io vyno buteli
atidarymo švent  vyko 2009 m. 
lapkri io 20 d. Kaune. Didžiausios 
Lietuvoje alkoholini  g rim  ga-
mybos bendrov s “Alita” ir “Kau-
no Akropolio” valdytojos mon s
“Resolution Property Manage-
ment” vadovai žieb  rekordinio 
dydžio egl  “Kauno Akropolyje”.

Eglei pastatyti buvo panaudo-
ta 2000 putojan io vyno buteli ,
specialiai užsakytos ir pagamintos 
konstrukcijos, ypatinga apšvieti-
mo technika leis g r tis nepakar-
tojamu reginiu iki kit  met  sau-
sio 15 d. “Mes t siame savo nau-
j  program  “Akropolis Kaunui”. 
Siekiame, kad Kaune vykt  uni-
kal s renginiai. Rekordin s egl s
atidarymas - tai dovana Kaunui ir 
visai Lietuvai. “Kauno Akropolis” 
ir Kaunas bus ši  met  Lietuvos 
Kal d  sostin ”, - sak  “Kauno 
Akropolio” valdytojos mon s
“Resolution Property Managa-
ment” generalinis direktorius 
Baltijos šalims Sigitas Jautakis.

Šiais metais putojan io vyno 
gamybos lyder  Lietuvoje “Alita” 
atnaujino putojan io vyno apipavi-
dalinim  - specialiai pagamintas 
naujas, elegantiškas butelis, gaub-
teliai ir etiket s atitinka šiuolaikinio 
grafinio dizaino tendencijas. “Kaip 
gamintojai ypating  reikšm  skiria-
me g rim  išvaizdai ir vartojimo 
kult ros k limui, taip pat netradici-
niams reklamos projektams - tai 
m s  misija ir strategijos dalis”, - 
sak  “Alitos” rinkodaros ir pardavi-
mo direktorius Darius V želis. Pa-
sak jo, tokie projektai kaip šis - sa-
votiška duokl  lojaliems vartoto-
jams. Be rekordinio dydžio egl s, 
nuo gruodžio 1 d. “Akropolyje” bus 
rengta fotografij  paroda apie “Ali-
tos” istorij , tradicijas ir patirt .

“Laisvalaikio” inf.

Didžiausia pasaulyje Kalėdų 
eglė iš putojančio vyno butelių

domioji statistika

n Nuo 1980 m. liepos 6 d. iki 
2009 m. lapkri io 1 d. AB “Alita” 
pagaminta 167,5 mln. buteli .
n 1980 m. pagaminta mažiausiai  - 
1 mln. buteli  putojan io vyno.
n 1995 m. pagaminta daugiausia  - 
11,7 mln. buteli .

Prieš artėjančias didžiąsias šventes “Alita”, bendradarbiaudama su 
prekybos ir pramogų sostine “Kauno Akropolis”, pasiekė naują pasau-
lio rekordą - “Kauno Akropolio” Griunvaldo alėjoje pastatyta Kalėdų 
eglė iš putojančio vyno “Alita” butelių. Jos aukštis - net 7 metrai.

Eglei pastatyti panaudota 2000 
putojančio vyno butelių

Organizatorių nuotr.



 “Ievos” žurnalo fotosesija (lapkričio mėn.), 
tema “Audimas”

“Olialia Models”: Asta Kaukaitė ir Kamilė Miežytė
Fotografė: Saulė Jonušaitytė

Stilistė ir vizažistė: Daiva Barkauskaitė
Plaukų stilistė: Dalia Makauskienė

“Olialia Models” manekenės - dažnos viešnios “Ievoje”
Žurnalo “Ieva” komanda jau pastebėjo neseniai du-
ris atvėrusią agentūrą “Olialia Models” bei išraiškin-
gų bruožų jos manekenes, kurių darbus galima iš-
vysti ir keliuose pastaruosiuose žurnalo numeriuo-
se. Šiandien Jums pristatome paskutines tris mode-
lių fotosesijas “Ievai” ir jų geriausius kadrus.

“Ievos” žurnalo fotosesija 
(gruodžio mėnuo), 

tema “Šilkinė fantazija”.
“Olialia Models”: 

Aira Janulytė ir Eglė Skukauskaitė
Fotografijos: Saulė Jonušaitytė

Stilius ir vizažas: 
Daiva Barkauskaitė

Šukuosenos: Dalia Makauskienė

 “Ievos” fotosesija 
(spalio mėn.), tema 
“Perpetuum Mobile”
“Olialia Models: 
Gritė Maruškevičiūtė, 
Sotera Šveikauskaitė ir 
Gintarė Jackutė
Drabužiai: “Audimo” 
rudens/žiemos kolekcija
Fotografijos: 
Algirdas Bakas
Fotostudija: “Ciklopas”
Stilius: Viktorija Tichanova
Vizažas: Laura 
Petrauskaitė
Šukuosenos: Dalia 
Makauskienė

Pareng  Aušra PRASAUSKAIT
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MARATONAS. Šventinis maratonas prasideda - Berlyne vyko kasmeti-
nis Kalėdų Senelių ir angelų suvažiavimas. 

PARODA. Diuseldorfe vyksta šiuolaikinio meno paroda “Valgant 
visatą”. Šio pavadinimo neturinčio eksponato autorius yra Vokietijos 
menininkas Tomas Rentmeisteris (Thomas Rentmeister).

Parengta pagal Eltos inf. 
EPA-Eltos nuotr.
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VAKARĖLIS. Tailande surengtas vakarėlis 
beždžionėms. Jis Lopburio mieste vyksta 
kiekvienais metais paskutinį lapkričio
sekmadienį.

DVIRATIS. Vokietijos dviračių entuziastas Dyteris Zenftas 
(Dieter Senft) su savo naujausiu kalėdiniu modeliu.

AUKSAS. Indijos Kalkutos mieste vyksta 
juvelyrinių dirbinių paroda.


