
Vidis - vardas, kurį puikiai žino 
klubinės kultūros gerbėjai. Sa-
vitai hauso muziką interpretuo-
jantis diskžokėjas VIDMANTAS 
ČEPKAUSKAS (30) neapsiriboja 
tik stovėjimu prie pulto. Pa-
vasarį jis įkūrė leidybos firmą 
“Silence” ir savo šeima vadina 
Leoną Samovą, Jazzu, Mario 
Basanovą ir Liną Strockį - “New 
Nolder”. Neseniai į intelektua-
lios elektroninės muzikos kom-
paniją įsiliejo džiazo vokalistė 
Monika Liubinaitė ir atlikėjas 
Adomas Laurinaitis. Gruodžio 
4-ąją visi pirmą kartą planuoja 
lipti ant tos pačios scenos Vil-
niaus Ūkio banko teatro are-
noje. Ambicingam projektui 
“Silence Family” kuriamos spe-
cialios vaizdo projekcijos, sce-
nografija, kostiumai ir net dra-
maturgija. Verta pamatyti.

Laima KARALIŪTĖ

- Ši  met  kov steigei lei-
dybos kompanij  “Silence”. K
nuveik te per devynis m ne-
sius?

- “Silence” veikla apima ne tik 
album  leidyb , bet ir vakar li ,
koncert  organizavim . Dar ZIP 
FM eteryje vedu savaitin  laid
“Silence Radio”. Išleidome du al-
bumus - Leono Samovo ir Jazzu 
“Updated” bei Leono Samovo “No 
Batteries No Toys”. M s  atlik jai 
šiemet suk r  daugiausia vaizdo 
klip , o mano, Mario Basanovo ir 
Jazzu vaizdo klip  “I’ll Be Gone” 
perži r jo net 600 t kst. “Youtu-
be” lankytoj . Tai ži rimiausias 
vis  laik  lietuviškas klipas. Taip 
pat bendras m s  darbas “Who’s 
Shot The Silence?!” gavo met
vaizdo klipo apdovanojim . Džiau-
giam s, kad Leonas Samovas ir 
Jazzu laim jo MTV “Best Baltic 
Act” apdovanojim . Šiemet dar ža-
dame pristatyti du naujus muziki-
nius vardus - Adom  ir Monik
Liubinait , kuri nuo šiol vadinsis 
Monika Liu.

- Kod l Monik  Liubinait
pri m te po savo stogu?

- Ji jau buvo dirbusi su “New 
Nolder”. Be to, puikiai sutaria su 
prodiuseriu Mario Basanovu. Abu 
jie - šaunus k rybinis duetas. Kitais 
metais žadame išleisti debiutin  Mo-
nikos album .

- Ar šiandien  paklausi tokia 
muzika, kuri  prodiusuoja “Si-
lence”?

- Taip. Nors m s  atlik jai ne-
papuola  didži sias televizijas, ne-
sipuikuoja ant populiari  žurnal
viršeli , j  koncertai sausakimši. 
Lietuvišk  muzikos rink  suskirs-
ty iau  dvi dalis - garsiai r kian i
per visus kanalus ir vadinam j  ni-
šin . Pastaroji turi daug tikresnius 
talentus ir herojus. Bet jie gyvena 
kitoje Lietuvoje.

- Kas nutikt  bloga, jei j s
atlik jai nusifotografuot  žurna-
lo viršeliui?

- Nieko bloga, bet tai n ra m s
tikslas, priemon . Mes net vengiame 
kai kuri  vulgari  dalyk . Nemanau, 
kad Jazzu ar Monikai Liubinaitei rei-
k t  eiti  “Talent  šou” ir bandyti 
rodyti, kad jos talentingos.

- Kokios publikos 
laukiate “Silence Fa-
mily” koncerte?

- Pažangios, išpru-
susios. Tokios, kuri 
muzikoje ieško dau-
giau nei nuogo k no 
ar j  dengian i  blizgu i .

- Tavo kelias  muzikos pa-
saul ?

- Per melomanij . Vis  laik  bu-
vau didelis muzikos gerb jas. Nuo-
latinis dom jimasis muzika mane 
atved  prie profesionalaus diskžo-
k javimo 2002 m.

- Kokias savybes turi tur ti
geras diskžok jas?

- Vis  pirma jis turi myl ti mu-
zik , dom tis ja. Geras elektronin s
muzikos diskžok jas turi atrasti sa-

vo muzikin  identitet ,  parinkti ir 
pateikti muzik , kaip niekas kitas.

- Koks tavo savitumas?
- Aš atstovauju hauso muzikos 

scenai ir manau, kad esu atrad s
unikal  savo skambes . Groju toki
muzik , kuri  perskaityti gali tik iš-
prus s klausytojas.

- Kokiuose klubuose tave ga-
lima išvysti prie pulto?

-  Vilniuje “Gravity”, “Woo”, 
“Pacha”. Taip pat groju Klaip dos,
Kauno, Panev žio ir net Marijam-
pol s publikai.

- Kaip tave priima, pavyz-
džiui, Marijampol ?

- Gal jums pasirodys keista, 
bet susirenka  daug entuziasting
šoki  muzikos gerb j . Beje, tai 
vienintelis miestas, kuriame pu-
blika mane pasitinka su plakatais. 
(Šypsosi.)

- Šiandien klubuose groja 
daugyb  diskžok j . Kaip susi-
gaudyti, kuris vertas d mesio?

- Visose srityse egzistuoja in-
formacijos perteklius, tod l atsi-
rinkti, kas yra kas, iš ties  nelen-
gva. Si ly iau vadovautis autorite-
tais. Lietuvoje yra koki  dešimt 
d mesio vert  diskžok j .

-  Ko tr ksta 
m s  klubinei kul-
t rai?

- Didesnio muzikos 
vartotoj  išprusimo ir 
daugiau kurian i
žmoni . Nors, palygin-

ti su popmuzika ar roku, elektroni-
n  muzika pastaruoju metu padar
didžiausi  pažang  Lietuvoje.

- Kas tave žavi klubin je kul-
t roje?

- Energija. Po gero vakar lio “ e-
lektrintas” vaikštau dar por  dien .

- Ar m gsti šokti klubuose?
- Taip, bet ne Lietuvoje. M s

klubuose kompleksuoju.

- Kod l?
- Bijau, kad mane atpažins.

- K  paprastai veiki kit  die-
n  po vakar lio?

- K  nors gr žinan io balans  - 
m gstu pab ti ramiai namuose, nu-
eiti  kino teatr , paskaityti knyg .

- Kam negaili pinig ?
- Muzikai ir kelion ms.

- Ar tavo mergina taip pat 
dirba muzikos srityje?

- Ne, ji teisinink .

- Kaip ji reaguoja  tavo nak-
tin  darb  savaitgaliais?

- Šiuo metu ji gyvena ir dirba 
Briuselyje. Taigi konflikt  d l to ne-
kyla. Aš juk irgi nematau, kur ji lei-
džia vakarus. O šiaip ji n ra nusista-
iusi prieš klubus ir juose mielai 

lankosi.

- Kas tur t  nutikti, kad at-
sisakytum diskžok jo darbo?

- Kartais apie tai pagalvoju. 
Visko gali nutikti. Bet aistra mu-
zikai stipri ir jos niekas neišope-
ruos. Jei negrosiu klubuose, gal 
su draugais namuose klausysim s
plokšteli . Be to, sukauptas ži-
nias ir patirt  jau dabar pritaikau 
kitose srityse.

“Nemanau, kad Jazzu ar Monikai 
Liubinaitei reikėtų eiti į “Talentų šou” ir 

bandyti įrodyti, kad jos talentingos”
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Vidis: “Mano aistros muzikai niekas neišoperuos”
Vidmantas Čepkauskas-Vidis 
nešoka Lietuvos klubuose, nes 
bijo būti atpažintas

Roko Darulio nuotr.
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TAIPNE

Pareng  Laima KARALI T

TAIP  sakome choreografui 
GY IUI IVANAUSKUI už tai, kad 
dalyvaudamas “Šok su manimi” dar 
sp ja ir šokio spektakl  “Premjera” 
kurti. Jo premjera - gruodžio 11- j .

TAIP sakome aktoriui 
VYTAUTUI ŠAPRANAUSKUI
už tai, kad daug ži rov sijun-
gia TV projekt  “Šok su mani-
mi” tik d l jo humoro.

NE sakome buvusiam TV ve-
d jui AURIMUI DAUTARTUI už 
tai, kad pastaruoju metu gars ja 
viešu verkšlenimu d l nenusiseku-
si  santyki  su moterimis.

NE  sakome aktoriui 
AR NUI SAKALAUSKUI už 
tai, kad b damas neblaivus s da 
prie vairo ir rizikuoja savo bei 
kit  gyvybe.

NE sakome PANIKAI, kilusiai 
d l vadinamojo kiauli  gripo.

Naujas Irenos 
amplua “Chorų 
karuose”

Neseniai savo keturiasdešimtmet  atšventusi 
daininink  Irena Starošait  išleido net du geriausi  savo 
dain  albumus - “Prisiminimai” ir “Mano kelias”. Kod l
du? Pasak Irenos, visos - 40 dain , neb t  sutilpusios 
vien  kompaktin  plokštel . Be to, viename diske rasite 
lyrini , o kitoje linksm  dain  rinkinius. Paklausta, ar 
geriausi  dain  rinkiniai nereiškia karjeros pabaigos, 
daininink  atsak : “Jokiu b du. Tokius albumus leidžiu 
ne pirm  kart . Be to, rašin jame ir naujas dainas”. 

Po Nauj j  Iren  gerb jai gal s išvysti TV3 projekte 
“Chor  karai”. Pasi lymas dalyvauti naujame projekte 
pradžiugino veikli  moter . “Ne paslaptis, kad sunkme iu 
sumaž jo koncert , tod l nauj  amplua sutikau džiugiai. 
Man atrodo, kad šis projektas bus domus, muzikalus ir 
profesionalus. Dirbsiu kartu su choro dirigentu Art ru 
Noviku. Abu rinksime dain  repertuar , galvosime 
pasirodymo koncepcij ”, - pasakojo kažkada “Liepai i ”
chore dainavusi Irena.

Pareng  Laima KARALI T

“Zuzi Records” nuotr.
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“Zuzi Records” nuotr.

Talentai 5“Laisvalaikis”, 2009 m. lapkričio 26 d.

Antrąjį “Lietuvos talentų” pusfinalį laimėjo šokėjai
Praeit  savaitgal  antrajame “Lietuvos talent ” pusfinalyje kunku-

liavo emocijos:  Vilniuje, kio banko teatro arenoje, vykus  tiesiogin
TV3 laidos filmavim  susirinkusi publika audringai palaik  jai labiau-
siai patinkan ius talentus, o v liau itin sunkus apsisprendimas teko ko-
misijai. Telefonais balsuojantys TV3 ži rovai  finalin  “Lietuvos talent ”
kov  išrinko šok j  Pauli  - vos 2 metus judesio besimokantis vaikinas 
savo pasirodymu sulauk  ne tik publikos palaikymo, bet ir solidži  komi-
sijos kompliment . Antr j  laim toj  iš šok j  “I.L.I. Crew” ir keistuolio 
iš Žemaitijos Virginijaus, papirkusio nuoširdumu, gavo rinkti komisija. 
R ta Š iogolevait  m gino pažeisti laidos taisykles ir si l  sutrikusiam 
Virginijui atiduoti savo viet  finale sp dingai pasirodžiusiai atlik jai
Girmantei. Galiausiai ji balsavo už “I.L.I. Crew”. Lemiam  “taip” išta-
r  Marijus Mikutavi ius - paspaud s rank  Virginijui,  “Lietuvos talen-
t ” final  jis delegavo “I.L.I. Crew” vaikinukus.

Kas dar pateks  “Lietuvos talent ” final  ir varžysis d l galimyb s
laim ti per 34 000 lit  (10 000 eur ) siekiant  apdovanojim , sužinosi-
te ateinant  sekmadien , lapkri io 29 d., per TV3.

Elena NIKONOVAITĖ

Vieną laimėtoją lemianti 
komisija - Adolfas Večerskis, 
Rūta Ščiogolevaitė ir Marijus 
Mikutavičius - į įvykius scenoje 
reagavo audringai

Sauliaus Venckaus nuotr.

Publikos favorito Pauliaus 
šokį įkvėpė filmas “Matrica”

Džordaną Butkutę 
parodijavusi Gerda

Virginijus iš 
Žemaitijos 
liko trečias ir į 
finalinę kovą 
nepateko

Rūtos Ščiogolevaitės favoritei 
Girmantei pritrūko publikos balsų 
- ji iškrito iš “Lietuvos talentų”

Bilietą į finalą 
“I.L.I. Crew” 

vaikinukams 
dovanojo 

komisija



T vai tur t  leisti savo vaikams 
išsipurvinti, tvirtina mokslininkai, 
nustat , kad per daug švaros gali pa-
kenkti odos galimybei greitai užgyti, 
praneš  BBC.

Ant odos esan ios bakterijos pa-
deda odai išvengti uždegimo, kai su-
sižeidžiame, nustat  JAV mokslinin-
kai. Kai šios bakterijos per dažnai 
nuplaunamos, per daug suaktyvina-

ma imunin  sistema, d l kurios pjo-
vimai ar nusibrozdinimai gali ištinti.

Ekspertai tvirtina, kad šio tyri-
mo rezultatai paaiškina “higienos 
hipotez ”, kuri tvirtina, jog mikro-

b  buvimas organizme ankstyvoje 
vaikyst je apsaugo organizm  nuo 
alergijos.

Daugelis mano, kad švaros ma-
nij  galima kaltinti d l sergan i j

alergija pagaus jimo išsivys iusio-
se šalyse.

Kalifornijos universiteto 
mokslininkai San Diege nustat ,
kad tam tikros bakterijos užblo-
kuoja kai kurias funkcijas, kurios 
sukelia uždegim .

Tyrimas: purvas vaikams gali padėti išvengti odos uždegimų



2 x 10 7
Redakcijos archyvo nuotr. 

Pareng  Laima KARALI T

Mykolo Ambrazo nuotr. 

“Kakadu”
ved ja Ugn
Skonsmanait

“Kakadu”
ved jas Tomas 

Ališauskas

1. D l ko verta sijungti “Kakadu”?
2. Apib dink savo partner  (- )?
3. Kam užleistum “Kakadu” 

ved jo (-os) viet ?
4. Labiausiai strig s “Kakadu” 

reportažas?
5. M gstamiausia LNK laida?

6. Kokios TV laidos tau nepatinka?
7. Koki  profesij  nor tum išbandyti?
8. Tavo receptas nuo rudeniškos 

depresijos?
9. Geriausias laisvalaikis šiuo metu?
10. K  nor tum gauti dovan

per Kal das?

1. Nes ji pateikia kitok  poži r  procesus.
2. Jauna, graži, imli.
3. Tam, kuris neb t
blogesnis už mane.
4. Apie Nijol  Pareigyt
ir jos kalyt .
5. “Dvira io šou”.
6. Tokios, kuriose rodomi lavonai ir daug ašar .
7. Piloto.
8. domi veikla.

9. Su vaikais. Pradedant stalo žaidimais, baigiant trumpomis išvykomis.
10. S skait  su tiek nuli , kad nebereik t  jos pildyti.

1. Nes tai labai linksma ir informatyvi laida.
2. Charizmatiškas, linksmas, draugiškas.

3. Niekam, niekada.

4. Mano interviu su Anasteiša.

5. “Valanda su R ta”.
6. Li dnos, kelian ios graudul .

7. Pilot s.
8. Veikla.

9. Film  perži ra namuose.
10. Ger  or .
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Išskirtinis tikro garso pasirodymas - tai j
pasaulinio turo “Komm Tanz mit Mir” dalis. 
Šeši  asmen  komanda, kuri  sudaro ekscen-
trikas President Bongo, klavišini  guru Birgir 
Žorarinsson, vokalistas Daniel Agust bei ly-
din ioji vizualini  efekt  ir garso koordinato-
ri  kompanija surengs ne tik tin  muzikos ir 
švies  šou. Taip bus pristatytas j  naujausias 
albumas “24/7”.

Iš karto po “Gus Gus” ant scenos stos 
special  pasirodym  ruošiantys Andy Lau ir 
Golden Parazyth. Visa tai savo muzikiniais 
sveikinimais apipins Santi Touch, Virus J, 
M&D Substance ir M Key. O ger  vakar  už-
tvirtins President Bongo. Tie, kurie neatlaikys 
karš io, gal s pereiti  maž j  sal  - ia ritmen-
bliuzo bei hiphopo ritmais lepins Mamania ir 
Mantini. Po tokio audringo vakaro visus, ku-
riems dar liks energijos, šeštadien  kviesime 
 kas m nes  vykstan i  hiphopo ir ritmenbliu-
zo muzikos fiest  “Ice Cream”. Jos pagrindiniu 
akcentu taps “G&G Sindikato” pasirodymas. 
T  pat  vakar  plokšteles suks Mantini ir tre-
io pakilimo takelio pilotas - radistas Rolandas 

Mackevi ius.

Reikalavimai vert  papluš ti

Visas klubo “Pacha” kolektyvas jau m -
nes  pluša, kad tinkamai pasirengt  “Gus 

Gus” atvykimui. Organiškai augintos daržo-
v s ir vaisiai, namin  duona lyg ir nesudaro 
didesni  nepatogum . Ta iau s raše yra ir 
daugiau pageidavim , d l kuri  teko gerokai 
papluš ti. Dien  prieš pasirodym  Vilni  su-
guž sianti visa grup  veltui ia laiko neleis 
- visas ketvirtadienio vakaras ir penktadienio 
diena suplanuota. Pirtis ir baseinas sveikatin-
gumo centre “Forum Palace”, sveikas maistas 
iš restorano “Gan Bei City”, pažintis su Vil-
niaus bei Trak  miestais, repeticija prieš kon-
cert , retas vynas, šampanas - viskas jau su-
statyta  vietas ir laukia momento, kada nusi-
leis sve i  l ktuvas. Ta iau yra ir toki  rei-
kalavim , kuriais teks r pintis paskutin mis
dienomis. Garso kokybei prioritet  teikiantys 
“Gus Gus” savo sutarties priede pareigojo 
pasirodymui surasti aparat r , kurios teko 
ieškoti kaimynin se valstyb se.

Naujas albumas - lyg banginis

Tie, kurie domisi šoki  muzika, žino, jog 
“24/7” - tai jau šeštasis “Gus Gus” studijinis 
albumas, kur  galima b t  prilyginti banginiui. 
Gyv nas, didži j  savo gyvenimo dal  pralei-
džiantis po vandeniu, iškil s  pavirši  atsklei-
džia savo tikr j  grož  ir grakštum . T  pat
galima pasakyti ir apie pastar j  “Gus Gus” 
album . Originalus muzikos pagrindas išsiru-

tuliojo iš grup s nari  sielos gelmi . K rinys 
“On the Job” - pasiutusi dirban io žmogaus 
daina, skirta j  laužan iam žv riui, vardu Mei-
l . “Thin Ice” - skirta visiems išpampusiems 
nuo godumo ir besaikio vartojimo bei primena, 
kad kiekvienas toks, yra kaip storas asilas, 
šokantis ant plono ledo. “Add This Song” - tie-
siog geriausi  jausm  derinys, melancholija, 
džiaugsmas, begalinis skrydis, skatinantis 
klausytoj traukti ši  dain  savo kolekcij .

Visas albumas rašin tas aukštai kalnuose. 
 studij  buvo sunešta galyb  aparat ros, kad 

b t  sukurta tinkama aplinka. Buvo siekta tiks-

lo kurti gars  ten, kur ir priklauso - taip, kaip 
jis skamb t  klube. Tai vis  apr pianti, daugia-
lyp , traukianti ir susipynusi muzikin  atmos-
fera, skirta atsiduoti visu k nu ir siela. “Gus 
Gus” garsas dar niekada neskamb jo taip gerai, 
o Danielio balsas ir v l viešpatauja, keldamas 
grup s k ryb  naujas aukštumas. Visas “Pa-
cha” gimtadieninis savaitgalis skirtas tam, kad 
mylimiausi klubo lankytojai pasijust  kaip pa-
sakoje, pasinert  vis  pasaul  valdan ios mu-
zikos bangas, sileist  save euforij  ir, svar-
biausia, atsipalaiduot . Susitiksime viduje!

“Laisvalaikio” inf.

“Pacha” su gimtadieniu “Gus Gus” pasveikins įspūdingu pasirodymu
Ibisos ambasada Lietuvoje - sostinės klubas “Pacha” - pradeda ruoštis savo gimtadie-
nio šventei. Antrasis gimtadienis nustebins ne tik dideliu tortu, bet ir visą savaitgalį 
vyksiančia švente, kurią galima pavadinti dviejų dienų reivu. Juk “Pacha” tam ir yra, 
kad jums būtų linksma. Viskas prasidės lapkričio 27 dieną, penktadienį. Į klubo duris, 
pagriebę į parankę “Sobieski uogas”, pasibels šaltąją Islandiją savo muzikos spindu-
liais kaitinantys Reikjaviko avangardistai - “Gus Gus”.

Vakarėlio žvaigždės - 
“Gus Gus”

Organizatorių nuotr.

“Laisvalaikis”, 2009 m. lapkričio 26 d. Konkursas 9

“Finlandia Vodka Cup”: į pergalę 
su melionine aistra

D l teis s atstovauti Lietuvai 
min tame empionate rung si 16 
barmen  iš Vilniaus, Kauno, Klai-
p dos ir Stoko prie Trento (Didžio-
ji Britanija). Varžyb  dalyviai taškus 
rinko ruošdami trij  kategorij  kok-
teilius. Skirtingai nei kituose bar-
men  konkursuose, teis j  komisi-
ja dalyvi  pasirodymo negal jo ma-
tyti, tad g rimai vertinti tik pagal 
išvaizd , aromat , skon , bendr  iš-
vaizd  ir pateikim .

Kelialap  kit  met  vasar
Suomijoje vyksiant  “Finlandia 
Vodka Cup 2010” iškovojo didžiau-
si  bal  krait  surink s barmen
varžyb  debiutantas klaip diškis 
Aivaras Viržintas. Uostamies io 
naktiniame klube “105 NDS” dir-
bantis 22 met  vaikinukas nugal -

jo ir kokteilio “Long Drink” kate-
gorijoje. “Melon Passion” (liet. 
“Melionin  aistra”) pavadintas g -
rimas ir vertinimo komisij , ir ži -
rovus sužav jo originalumu, mat 
Aivaras j  pateik  išskobtuose ir ža-
liosiomis citrinomis papuoštuose 
melionuose.

Geriausiu kategorijoje “Aperi-
tif” pripažintas TV realyb s šou 
“Baras” išgars jusio dabar sostin s
baro “Boom Boom Terasa” atstovo 
Roberto Janovskio kokteilis.

Improvizatoriaus sugeb jimais
tarp konkursant  išsiskyr  pasta-
ruoju metu Anglijoje besidarbuojan-
tis Vytautas Jucys. Jis iš organiza-
tori  pateikt  ingredient  suk r
geriausi  “Quick Mix” kategorijos 
kokteil .

Barmen  atrankin  turnyr  or-
ganizavo bendrov  “Bennet Distri-
butors”.

Kokteiliuose plūduriuojančios tigrinės krevetės, žalių agurkų griežinėliai, svogūnų, marinuotų agurkų 
ir kumpio vėrinukai. Tokiais netikėtumais teisėjų komisiją nustebinti mėgino sostinės bare “Skybar” 
surengtos atrankos į tarptautinį barmenų čempionatą “Finlandia Vodka Cup 2010” dalyviai.

Ramunės ŽUKAUSKIENĖS ir 
Mykolo AMBRAZO fotoreportažas

Barmenų varžybų aikštelė 
buvo įrengta panoraminiame 

bare “Skybar”

Varžybų favoritui Aivarui Viržintui 
įteiktas ne tik kelialapis į tarptautinį 

čempionatą, bet ir unikalus aliumininis 
rankų darbo kokteilių plaktuvas

Originalumu ir žiūrovus, ir teisėjų 
komisiją užbūrė Aivaro Viržinto 

kokteilis “Melioninė aistra”

“Quick Mix” rungtyje geriausiais improvizatoriaus 
sugebėjimais pasižymėjo Didžiojoje Britanijoje 
dirbantis Vytautas Jucys

Organizatorių nuotr.

Restoranų tinklo “Fortas” 
atstovas Vladimiras 

Alfavickis aperityvui 
pasiūlė kokteilį su 

tigrinėmis krevetėmis

Robertas Janovskis “Long 
Drink” rungčiai sukūrė 

spalvingą vaisinę fantaziją

Lošimo namų 
“Olympic Casino” 
barmenė Aušra 
Antanavičiūtė 
varžybose 
dalyvavo 
nepaisydama 
kojos traumos

Tarp vertinimo 
komisijos narių 
buvo ir mokomąjį 
seminarą prieš 
varžybas surengęs 
garsaus Londono 
barmenų dueto 
“Soulshakers” 
narys Maiklas 
Butas (Michel Butt)
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Kampanija “Steal Show” at-
skleidžia dvi moters puses: kie-
kviena nori b ti žaisminga ir do-
mi, taip pat atrodyti seksualiai ir 
gundyti. Šios kal din s kampani-
jos fotosesija vyko specialioje te-
atro aplinkoje, “paskaninta” aukš-
takulniais ir satino cilindru.

Tes savo dalyvavim  kolekcijos 
pristatyme komentavo taip: “Kaip 
dviej  vaik  mamai man buvo sun-
ku patik ti, kad man s prašoma 
b ti “La Senza Lingeire” modeliu 

kal dinei kolekcijai. Buvo smagu 
vienai dienai tapti šou mergina!”

Liza Bond (Lisa Bond), rinko-
daros direktor , sako, kad Tes k -
nija visk , kuo nori b ti “La Sen-
za” moteris, - ji patraukli, stilinga, 
turi puik  humoro jausm .

Naujoji kal din  “La Senza” 
kolekcija - jau ir Lietuvoje! “La 
Senza” parduotuves rasite Kaune, 
PC “Akropolis”, bei Vilniuje, “Ge-
dimino 9” ir PC “Ozas”.

“Laisvalaikio” inf.

Neseniai “Litexpo” r muose 
veikusioje parodoje “Vaik  šalis” 2 
dienas vyko ir mados dienos “Atrask 
savo stili ”. Mados švent je, kuri
organizavo Danut s Elzbergien s
mados studija “Mažoji mis” ir mo-

deli  mokykla “Catwalk”, buvo pri-
statytos 22 kolekcijos. Savo darbus 
pristat  dizaineriai Sandra Alutyt ,
Agn  Deveikyt , Agn  Gabševi i -
t , Jekaterina Civilko, Aurelija Kal-
tenyt , Birut  Simokaityt  ir R ta

Sakalauskait , taip pat parduotuv s
“Mada vaikams”, “X-teen”, “Maxi-
ma”, “ ipolinas”, “Effigy”, “New 
Yorker”, “Takko Fashion”, “Bim-
bo”, JBC, “Ibero papuošalai”.

“Laisvalaikio” inf.

“La Senza” kalėdinis 
šou su Tes Deli

Jungtinėje Karalystėje garsi “Strictly Come Dancing” vedėja Tes Deli 
(Tess Daly) yra naujasis “La Senza” veidas ir šioms Kalėdoms pri-
stato kampaniją “Steal Show”. Įspūdingos išvaizdos dviejų vaikų 
mama demonstruoja nuostabų kalėdinį “La Senza” asortimentą. Ją 
pamatysite visuose trijuose Lietuvos parduotuvių languose ir rekla-
mose lapkritį ir gruodį.

Mados dienos “Atrask savo stilių”
Mados šventėje pristatytos 
22 kolekcijos

“Mažosos mis” archyvo nuotr.

Naujasis “La Senza” 
veidas - Tes Deli

“La Senza” nuotr.
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- Jus dažnai galima išvysti 
renginiuose. K  duoda lankyma-
sis vakar liuose?

- Renginiai yra galimybi  ieško-
jimas, sav s pristatymas, mados na-
m  pristatymas... Kalb jimas, kal-
b jimas...

- Kurie renginiai yra neverti 
j s  d mesio?

-  kuriuos, Genute, tau atrodo 
neverta eiti?

- Siurbli  prezentacija, dis-
kotek  atidarymai...

- Diskotek  atidarymai man irgi 
nelabai domu. (Juokiasi.) Naktinis 
šurmulys šiuo metu - ne domu. Aiš-
ku, kvietim  b na daug, jie dubliuo-
jasi, renkiesi, kur eiti. Juk pats or-
ganizuodamas rengin  nori, kad pas 
tave susirinkt  atitinkamas kontin-
gentas žmoni , kad renginys vykt
- lygiai taip pat galvoji ir apie kitus, 
 kuriuos ruošiesi eiti.  rengin  eini 

palaikyti, ieškoti kontakt , pažin i ,
reikaling  žmoni  - mes visi t  pat
darome. (Šypsosi.)

- Pagal išsilavinim  esate in-
žinier  elektrik . Kaip “tiksliu-
kei” sekasi su menu?

- Nat ralu, kad baigiant mokykl
daug dvejoni : nežinai, k  nori veik-
ti, neapsisprendi, kur stoti, k  dary-

ti... Kai jau stoji, ko nors mokaisi, 
esi tose v ž se, jas norisi ir užbaig-
ti, o v liau gyvenimas visk  savaime 
sud lioja... Menas visada buvo ma-
nyje. Valdyti mon , tur ti savo 
versl  yra didelis menas.

- Kod l prieš pusantr  met ,
išdirbusi direktore šešerius me-
tus, atsisveikinote su Vilniaus 
modeli  namais?

- Tod l, kad netik tai buvo pa-
si lytas verslas. Kaip ir kiekvienam 
karjeros siekian iam žmogui, yra 
žymiai domiau b ti šeimininku ne-
gu samdomu darbuotoju. Dabartinis 
verslas buvo mano didel  svajon ,
mano tikslas.

- Ar j s esate mados nam
“Cantas” k r ja?

- Ne, mados namai “Cantas” jau 
kokius dvejus metus buvo Vilniaus 
modeli  nam  partneris, kuris r -
pindavosi vyriška linija. mon je dir-
bantys dizaineriai, meistrai man ne-
buvo svetimi, jau juos pažinojau ir 
tod l tas ryžtingas žingsnis tapti sa-
vininke nebuvo sunkus.

- Kas pasikeit  mados na-
muose “Cantas” prad jus jums 
vadovauti?

- Mados namai “Cantas” anks-
iau orientavosi tik  klient  vyr .

Dabar vyriška linija liko kaip pagrin-
din , bet atsirado moter  klien i ,
yra užsakym  net vaikams pirmos 
komunijos, krikštyn  drabuž li .
B na, kad didesnis vaikas turi ir sa-
vo norus, kurie susiplaka su t veli
norais. Neužsidarome vien su indi-
vidualiais klientais: scenai rengiame 
operos solist  Nomed  Kazlauskai-
t -Kazlaus, grup s “Empti” voka-
list  Giedr  Kil iauskien , bendra-
darbiaujame su teatro, televizijos 
projektais.

- Nugirdau, kad mados na-
mus “Cantas” palieka dizainer
Kristina Kruopienyt ... Kas už-
ims jos viet ?

- Sužinojai labai švieži  naujien ,
tik kai kurie klientai tai žino. Dabar 
turiu persiorientuoti. Kas užims jos 
viet ? Esu atvira visiems pasi ly-
mams. Yra galimyb  kiekvienam 
laisvam menininkui, norin iam kur-
ti, pasinaudoti mano studija, nes jo-
je yra pakankamai gera technin
baz . Tai, kas reikalinga klasikiniam 
kostiumui, viskas yra ia, vietoje.

- Kas dabar mados nam
“Cantas” pagrindinis dizaineris? 

- Pagrindinis dizaineris, k rybi-
nis vadovas lieka Egidijus Sidaras.

- Ar yra toks dizaineris Lie-
tuvoje, kur  nor tum te pas save 
pasikviesti bendradarbiauti?

- Egidijus Sidaras. (Juokiasi.)
- Mados namuose “Cantas” 

si lomi ir aksesuarai. Kod l ap-
sistojote ties K.Kruopienyt s, 
E.Sidaro, Sonatos Bylait s ir Ri-
tos Kazokait s k ryba?

- S moningai orientavausi b -
tent  šiuos dizainerius, kit  ne si-
leidau, kad išsilaikyt  vienov , dar-
ni visuma. Pas mus matomi aksesu-
arai yra daugiau kaip ekspozicija, 
kaip pavyzdys, k  mes galime su-
galvoti prie tradicinio kostiumo.

- Kokiam klientui yra sunku 
parinkti drabuž ?

- Yra labai blogai, kai žmogus 
ateina ir sako: “Nežinau, ko noriu, 

bet kažko noriu”. Žymiai lengviau 
yra dirbti su tuo žmogumi, kuris at-
eina ir žino, ko nori, tik neturi su-
pratimo apie stilistik , proporcijas, 
audinius, j  specifik , d v jim si.

- Kokio audinio ir silueto ne-
sirinktum te pati?

- “Krampleninio” audinio ir si-
lueto, kuris storint  mane, pla ius
daiktus visada norisi susirišti. Sten-
giuosi pabr žti lieknum .

- Kaip pavyksta, turint sep-
tyniolikmet  dukter , išlaikyti 
itin lieknas k no proporcijas?

- Nesportuoju, bet daug dirbu ir 
mažai valgau. Klausau savo organiz-
mo, ne du, o valgau. Kartais susi-
darau toki  dienotvark , kad n ra 
kada ir pavalgyti, aišku, tikrai nesu 
už tok  gyvenimo ritm , bet turb t
tokios aplinkyb s pasitaiko kiekvie-
nam daugiau dirban iam žmogui.

- Gird jau, kad j s  naujiems 
batams jau namie vietos nebe-
užtenka. Kiek turite avalyn s
por ?

- (Juokiasi.) Jau prad jau save 
kontroliuoti - dabar prie kiekvieno 
drabužio bat  nebe taip reikia. Aiš-

ku, ta kolekcija taip greitai nesune-
šiojama: dvidešimt, trisdešimt - ne-
su skai iavusi, kiek turiu. Turiu la-
bai daug avalyn s dizainerio Balio 
Kazakevi iaus bat . Pama ius jo ba-
tus, supranti, kad visi jie yra tavo... 
K  daryti? Tada po truput , po tru-
put m  ir išaugo bat  kolekcija. 
Bet t  savo aistr  jau valdau, tik at-
siranda aistros kitiems dalykams: 
s sagoms, prad jau antikvarines 
rinkti.

- Kaip kilo id ja prad ti ko-
lekcionuoti vyriško garderobo 
detal  - s sagas?

- Aš tokia buvau visada: m gau
ir vyriškas petnešas, ir kaklaraiš-
ius, turiu ir smoking .

- Kokie mados nam  “Can-
tas” tikslai?

- Tapti žinomesniems, dar labiau 
išgraž ti.

Šios savaitės pašnekovė - nenuspėjama “akrobatė”: po sustiprintos matematinės klasės įgijusi inžinierės elektrikės išsilavinimą, 
pradėjo diriguoti Vilniaus modelių namams, po kiek laiko - vadovauti savo mados namams “Cantas”. Širdyje besijaučianti menininke, 
moteris neabejoja, kad turėti savo verslą yra irgi menas. Smulkaus kūno sudėjimo, iš pažiūros trapi moteris jaučia silpnybę vyriško 
garderobo detalėms: kaklaraiščiams, petnešoms, paskutinė aistra - sąsagos. Taip moteris puošiasi darbe ir eidama į renginius, kur - 
visai neslepia - rezga pažintis, ieško reikalingų kontaktų, nes “visi taip darome”, sako ji. Į “Laisvalaikio” klausimus atsako mados namų 
“Cantas” savininkė JOLANTA MIKALAJŪNIENĖ (41).

Sąsagų kolekcionierė Jolanta Mikalajūnienė ieško talentingų kūrėjų

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Genutė ŽALIENĖ

“ Į renginį eini palaikyti, 
ieškoti kontaktų, pažinčių, 
reikalingų žmonių - mes 
visi tą patį darome”

 Jolanta Mikalajūnienė

Dizaineris Egidijus Sidaras 
Juozo Statkevi iaus
paslap i  neišduos

Keli klausimai pagrindiniam 
mados nam  “Cantas” dizaineriui 
Egidijui Sidarui.

- Egidijau, dirbote dizaine-
rio J.Statkevi iaus asistentu, 
mon je UAB “Lelija”, kostiu-

mo dailininku televizijoje - ku-

riame darbe daugiausiai b ta 
saviraiškos?

- Daugiausiai saviraiškos, 
kai darai kolekcij . Su kolege 
K.Kruopienyte jau kelet  met
iš eil s dalyvaujame “Mados in-
fekcijoje” - tai domiausias k ry-
binis darbas.

- Kristina palieka mados na-
mus “Cantas”. Ar j s  k rybi-
nis tandemas išliks?

- Dabar sunku pasakyti, bet ma-

nau, kad galime kurti kartu ir nebus 
barjer .

- Koki  paslap i  išmokai 
dirbdamas pas J.Statkevi i ?

- Kuo toliau, tuo mažiau noriu, 
kad žmon s siet  m s  vardus. Vi-
si prašo išduoti paslap i , bet tai ir 
yra paslaptys. Tikrai - tai buvo mo-
kykla.

- Kas žavi dirbant su televi-
zijos projektais?

- Man s ta televizijos butaforija 

niekada nežav jo, apleidau tuos 
projektus.

- Kokie esminiai vyro ir mo-
ters, kaip klient , skirtumai?

- Moterys smulkmeniškesn s,
labiau skiria d mes  detal ms, dau-
giau save veidrodyje mato, o vy-
rams svarbiausia, kad b t  patogu. 
O mano, kaip dizainerio, uždavinys 
- padaryti, kad tas daiktas b t  ne 
tik patogus, bet ir atrodyt  gražiai, 
madingai ir stilingai.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“ Pradėjau save 
kontroliuoti - dabar prie 
kiekvieno drabužio batų 
nebe taip reikia”

 Jolanta Mikalajūnienė

“ Yra galimybė kiekvienam 
laisvam menininkui, 
norinčiam kurti, 
pasinaudoti mano studija”

 Jolanta Mikalajūnienė

Egidijus Sidaras
Sauliaus Venckaus nuotr.

Man visi vėjai 
palankūs, nes 

manęs joks vėjas 
nepagriebs!

Jolanta 
Mikalajūnienė

Asmeninio albumo nuotr.
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Gruodžio 4 d. 19 val. Vilniuje, “Forum Palace” klu-
be “Balsas.lt”, tikro garso koncertą surengs iš Gru-
zijos kilusi legendinė dainininkė Nino Katamadzė 
su grupe “Insight”.

Apie N.Katamadz  galima kalb ti tik aukš iausiu
lygmeniu. Šios keistos, ta iau ypatingos moters paveiks-
l  sudaro egzotiška jos šukuosena, apsupta paslaptingos 
ir ezoterin s aureol s, o žurnalistai negaili jai epitet ,
toki  kaip “alyva, pilama  ugn ”, “dainuojantis angelas” 
ar “gruzin  ragana”... Bet visi be išimties pritaria, kad 
tai garsiausia ir geriausia Gruzijos atlik ja.

Atlik jos pasirodymuose visada anšlagas, o jos dai-
nos abejingo nepalieka n  vieno klausytojo. Jai neuž-
tenka tik dainuoti, jai svarbu ir tai, kad kiekvienas klau-
sytojas dalyvaut  tame, k  ji atlieka, o publika savo 
ruožtu už visa tai jai dovanoja nuoširdži  meil  ir d -
koja už tai, k  ji daro ir kaip... D l šios priežasties j
supranta kiekviena skirtingos kult ros ar šalies publi-
ka, nesvarbu, ar tai b t  Gruzija, ar Rusija, ar Didžioji 
Britanija. Nesvarbu net tai, kad kai kurios dainos dai-
nuojamos neegzistuojan ia, vadinam ja “paukš i  kal-
ba”. Ir visa tai galima paprastai paaiškinti... Tai, k  da-
ro Nino, - nesvarbu, ar tai panašu  bliuz , ar  rok , ar 
 džiaz , - vis  pirma ateina iš liaudies tradicij , kult -

ros, iš žem s... o žem  visiems žmon ms viena...
Šiais metais N.Katamadz  ir grup  “Insight” pristatys 

klausytojams ne tik koncertin  program , bet ir nauj
album  pavadinimu “Blue”, kuris yra ankstesni  dviej
album  “Black” ir “White”, išleist  2006 metais ir tur -
jusi  didel  pasisekim  tarp vairaus amžiaus ir poži ri
klausytoj , t sinys. Albumas išleistas 2008 m. ruden , be 
nauj  k rini , galite išgirsti jau pam gtus, bet naujai 
skamban ius k rinius “Violets” ir “Olei”.

N.Katamadz  gim  1972 m. rugpj io 21 d. Adža-
rijoje, prie Juodosios j ros (pati sako, kad gim  paj rio
miestelyje Bobokvatyje, nors oficialioje jos biografijoje 

minima vietov  netoli miestelio Kobule io). 1990 m. 
stojo  Adžarijos sostin s Batumio muzikos akademij

pavadinimu “Zachrija Pališvili”, Murmano Mecharadz s
vokalo klas . 1990 m. užsiimin jo labai vairia veikla, 
pradedant muzika, baigiant labdara, o nuo 1999 m. ben-
dradarbiauja su grupe “Insight”.

“Laisvalaikio” inf.

Pirmą kartą Lietuvoje - roko ir džiazo 
muzikos legenda Nino Katamadzė

Bilietai  N.Katamadz s koncert  gruodžio 4 d. 
“Forum Palace” “Balsas.lt” parduodami visose 

“Bilietai LT” kasose. Detalesn  informacija 
apie koncert  ir grupinius užsakymus - 
(8-653) 621-93, d l bendradarbiavimo - 

(8-604) 422-11.

Nino Katamadzė 
Vilniuje pristatys 
naująjį savo albumą

Organizatorių nuotr.
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Amerikos geriausieji
Per sekmadienį Los Andžele vykusius JAV muzikos 
apdovanojimus triumfavo Teilor Svift (Taylor Swift), 
laimėjusi apdovanojimus penkiose kategorijose.

T.Svift laim jo geriausio met  artisto kategorijoje, kur 
d l apdovanojimo varž si “Kings of Leon”, Leidi Gaga 
(Lady Gaga), Eminemas (Eminem) ir Maiklas Džeksonas 
(Michael Jackson). “Galiausiai, muzika neturi b ti varžy-
mosi sritis, - teig  ji, atsiimdama svarbiausi  vakaro ap-
dovanojim . - Bet man be galo didel  garb , kad buvau 
pamin ta šalia M.Džeksono, kurio mes labai ilgim s ir 
amžinai myl sime”. T. Svift taip pat buvo pripažinta ge-
riausia met  moterimi atlik ja, geriausia dainininke pop-
roko ir kantri muzikos kategorijose, o jos albumas “Fear-
less” pripažintas geriausiu met  kantri muzikos albumu.

Geriausiu kantri muzikos atlik ju vyru pripažintas 
Kytas Urbanas (Keith Urban), o grupei “Rascal Flatts” 
ketvirt  kart  iš eil s teko geriausios met  grup s
apdovanojimas. Met  atradimo kategorijoje nugal jo
grup  “Gloriana”.

Geriausiu kantri muzikos atlikėju pripažintą 
Kytą Urbaną sveikino žmona Nikol Kidman

EPA-Eltos nuotr.

Teilor Svift
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- Kod l “SPA-Cleanse” pro-
ced ros rekomenduojamos b -
tent dabar, kai siau ia gripo 
epidemija?

- Jau 6-7 metus šias proced ras
savo klientams primename pereina-
maisiais sezonais - ruden , pavasar ,
kai apskritai dažniau sergame viru-
sin mis ir peršalimo ligomis. “SPA-
Cleanse” proced ros l steli  lygme-
niu išvalo organizm  nuo pa i vai-
riausi  toksin  ir kit  jam kenks-
ming  medžiag , pagerina ir susti-
prina visas organizmo funkcijas, 
tarp j  - ir imunin  sistem , ir taip 
prevenciškai saugo nuo lig .

Tiesa, pastaruoju metu “SPA-
Cleanse” domimasi labiau nei pa-
prastai, mat per šias proced ras iš 
organizmo pašalinamos bakterijos, 
ligas sukeliantys virusai ir j  po k -
n  paskleisti nuodai - toksin s me-
džiagos.

- Ar “SPA-Cleanse” gali pa-
d ti gripu jau užsikr tusiems, 
sergantiems žmon s?

- Jei temperat ra vos per 37 
laipsnius, proced r  daryti galima ir 
rekomenduojama. Liga gali atsi-
traukti, o jei ir susirgsime, jos eiga 
grei iausiai bus lengvesn . Kai kurie 
m s  klientai pastebi, kad jei proce-
d ras atlieka jau jausdami virus  ar 
pirmuosius ligos simptomus - perš-

ti gerkl , akis ir panašiai, tai iškart 
po “SPA-Cleanse” jie pasijunta ge-
riau, ligos požymiai praeina. Liga at-
sitraukia. Ir tai suprantama, nes per 
proced r  organizmas sustipr ja, iš 
jo pašalinami lig  suk l jai.

Bet jei temperat ra jau siekia 
38 laipsnius, proced ros daryti ne-
berekomenduojama.

- Kaip “SPA-Cleanse” paša-
lina virusus, bakterijas?

- Lygiai kaip ir kitus toksinus. 
M s  organizmo l stel s beveik 100 
procent  yra neigiamo elektrostatinio 
kr vio, o virusai ir bakterijos, taip pat 
toksinai, cholesterolis, druskos, vai-
r s chemikalai, net sunkieji mumyse 
besikaupiantys metalai - teigiamo. 
Per proced r  riešas apjuosiamas 
specialia apyranke, ji visame organiz-
me sudaro neigiam  kr v . Šis traukia 

teigiamus mumyse esan ius nešva-
rumus ir šalina juos per p d , pa-
merkt  vonel  su šiltu vandeniu, 
poras. Per vien  30 minu i  proce-
d r  vonel je susirenka 20-30 gram
iš organizmo pašalint  nešvarum .

- Ar iš nuos d  matyti, kad 
šalinami b tent virusai, bakte-
rijos?

- Skirtingos konsistencijos ir spal-
vos nuos dos byloja apie vis kitokias 
sveikatos problemas. Pavyzdžiui, jei 
iškrinta tamsiai rudos nuos dos, va-
losi plau iai, kepenys, oranžin s spal-
vos nuos dos rodo, kad valosi druskos 
ir t.t. Jei vanduo stipriai putoja, valosi 
cholesterolis, virus  bei j  išskirt
toksin  užteršta limfa. Kuo smarkiau 
vanduo suputoja, tuo bakterij , virus
ir j  sukeltos žalos b ta daugiau.

- Ar “SPA-Cleanse” proced -
ras tikslinga darytis jau persir-
gus gripu?

- “SPA-Cleanse” padeda organiz-
mui grei iau reabilituotis po ligos, 
be to, pašalinami vaist  liku iai, taip 
pat užsilikusios bakterijos, virusai 
bei j  palikti toksinai. Su “SPA-
Cleanse” grei iau atgausite j gas, 
sugr šite prie darb  energingi.

“SPA-Cleanse” proced ras 
galima darytis ir namuose. Da-
bar japonišk  “SPA-Cleanse” 
aparat , kainavus  3900 Lt, ga-
lite sigyti už 3000 Lt. Pasi ly-
mas galioja iki Kal d !

Gripo prevencijai - sveikatinančios “SPA-Cleanse” procedūros
Vilniuje veikiantys SVEIKATOS IR GROŽIO NAMAI “BEŽA” į gripo epidemiją kviečia pažvelgti kitaip. “Užuot 
baiminęsi, kad susirgsime, verčiau užsiimkime sveikatos stiprinimu ir ligų prevencija, rūpinkimės savimi ir 
artimaisiais”, - kviečia “Beža” besidarbuojanti gydytoja BIRUTĖ STANKEVIČIENĖ. Ji rekomenduoja imtis visų 
imunitetą stiprinančių priemonių, tarp kurių - ir sveikatinančios, gyvybines ir gynybines organizmo funk-
cijas atkuriančios “SPA-Cleanse” procedūros, atliekamos japonų užpatentuotu “SPA-Cleanse” aparatu. Šiuo 
metu šios procedūros ypač aktualios dėl savybės pašalinti iš organizmo ligų sukėlėjus - virusus, bakterijas.

Su “Laisvalaikio” kortele 
“SPA-Cleanse” procedūroms

10%
nuolaida

Moteris, apie 60 met . Valosi druskos nuo s nari  (oranžin ),
limfa (pilkšva, balsva), virškinimo sistema - plonasis ir storasis 
žarnynas (žalsva), tulžis (tamsiai žalia), kepenys, inkstai 
(šviesiai žalia).

Procedūros 
pradžia

Po 10 min. Valosi druskos nuo 
sąnarių (oranžinė)

Po 30 min. Valosi tulžis (tamsiai 
žalia)

Po 20 min. Intensyviai valosi 
kepenys (tamsiai ruda)

“SPA-Cleanse” proced ros 
atliekamos ir joms atlikti 
reikalingais japoniškais 

“SPA-Cleanse” aparatais 
prekiaujama sveikatos ir 
grožio namuose “Beža”, 
Sporto g.8-77, Vilniuje, 

tel. 273-27-99, 270-00-90.

n Sergantiems širdies ir krauja-
gysli  ligomis 
n Jei aukštas kraujosp dis
n Esant varikozei 
n Turintiems antsvorio 
n Sergantiems diabetu 
n Sergantiems mažakraujyste 
n Esant s nari , stuburo skaus-
mams
n Sergantiems onkologin mis li-
gomis
n Kai sutrikusi skydliauk s veikla 

n Besiskundžiantiems viduri  p -
timu
n Po sunkios ligos, traumos 
n Blogai miegantiems 
n Imunitetui stiprinti 
n  Besiskundžiantiems galvos 
skausmais
n Turintiems kosmetologini  pro-
blem
n Patiriantiems stres
n Jau iantiems chronišk  nuovarg
ir energijos stygi

“SPA-Cleanse” rekomenduojama:

Birutė 
Stankevičienė
“Beža” archyvo nuotr.

Procedūros 
pradžia

Po 10 min. Valosi šlapimo sistema, 
lyties organai (gelsva spalva)

Po 20 min. Valosi virškinimo 
sistema (ruda)

Po 30 min. Skirtingai valosi inkstai 
(šviesiai žalia)

Moteris, apie 20 met . Valosi šlapimo sistema, lyties organai 
(gelsva spalva), limfa, virškinimo sistema (ruda), kepenys, 
tulžis, plau iai (tamsiai ruda), inkstai (dešin  pus  valosi 
stipriau; pasak klient s, jos dešinysis inkstas mažesnis), venin
kraujotakos sistema (m lynos gijos).

“SPA-Cleanse” proced r  eiga

Sauliaus Venckaus nuotr.
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Po Kal d  eglute - 
dovan  kuponas

N  nepajusime, kaip  lang  pasi-
bels Kal dos. Ši graži švent  kiekvie-
nam iš m s  neišvengiamai asocijuo-
jasi su dovanomis. Draugo, šeimos 
nario, kito artimo ir mylimo žmo-
gaus prasta dovana šiandien jau ne-
benustebinsi, o taip norisi, kad po 
Kal d  eglute pasl ptos dovan l s
palikt  neišdildomus prisiminimus, 
suteikt  nepamirštam sp dži .
“Amerigo” klubo dovan  kuponas - 
originali ir praktiška Kal d  dovana, 

o kartu ir puiki galimyb  gauti net 
50 proc. daugiau paslaug  už dyk !

“Tai išties labai patrauklus ir 
naudingas pasi lymas, tikras Kal -
d  stebuklas, nes dovan  kupono 
savininko laukia ne viena maloni 
staigmena, - šypsosi “Amerigo” 
boulingo ir biliardo klubo direkto-
rius Robertas Samulis. - Su šiuo 
dovan  kuponu klube galima pra-
mogauti tiek pavieniams asmenims, 
tiek su šeima, draug  ar bendradar-
bi  kompanija. Jei pabos boulingas, 
prat site pramogas prie biliardo 
stal , o atsip site užsuk ia pat 
veikiant  4D kino teatr  pasiži r ti
pagal naujausias technologijas su-

kurto filmo. Tai dar vienas stebu-
klas, leidžiantis ži rovui pajausti ir 
išgyventi visus potyrius, kuriuos 
išgyvena filmo herojus. Toki  gali-
myb  suteikia special s efektai: ju-
dan ios k d s, vibracija, v jo g siai, 
kvapai, panos je ar tarp koj  šm kš-
iojantys gyviai ir kiti netik tumai.

Tiesa, silpnesni  nerv  ži rovai ga-
li bet kuri  akimirk  sugr žti  rea-
lyb  - tereikia nusiimti specialius 
akinius. Turintieji klubo dovan  ku-
pon  nušaus du zuikius - net du 
efektingus filmus gal s pasiži r ti
už vieno kain ”.

Jeigu per vien  vakar  kupono 
neišnaudosite, ne b da. Likusi  su-

m  gal site išleisti  klub  užsuk
kit  kart . Dovan  kuponais jau pre-
kiaujama “Amerigo” klubo ir 4D ki-
no teatro kasose.

“Draugiškos valandos”

“Dar vienas viliojantis pasi ly-
mas smagiai papramogauti m s  klu-
be - “draugiškos valandos”, kuri  me-
tu lankytojai boulingo takeliuose ar 
prie biliardo stal  žaidžia už ypa  pa-
traukli  kain , - priduria klubo direk-
torius. - Palankiausias metas pigiau-
siai Kaune pažaisti bouling  - pirma-
dieniais-tre iadieniais iki piet . Ke-
tvirtadienis klube - boulingo diena, 
tod l ia už speciali  kain  galima 
pramogauti nors ir vis  dien ”. Dar 
vienas malonus siurprizas laukia at-
vykstan i j  pažaisti boulingo savait-
gal . Žaidimo takel  išsinuomojusiems 
penktadienio ar šeštadienio vakarais 
nuo 18 valandos už kiekvien  žaist

valand  dovanojamas 8 lit  vert s ku-
ponas “Romo taksi” paslaugoms.

“Mums r pi, kad po smagiai pra-
leisto vakaro klubo lankytojai greitai, 
saugiai ir už dyk  b t  parvežti  na-
mus”, - sako direktorius. Biliardo m -
g jai irgi nepraleidžia progos pasi-
džiaugti pigesn mis paslaugomis, tai 
yra prie biliardo stal  palinkti išmušus 
“draugiškoms valandoms”. Pirmadie-
niais, pulo dien , biliardo m g jai pra-
mogauja už ypa  patraukli  kain .
“Draugiškos valandos” galioja ne tik 
boulingo ar biliardo žaid jams, bet ir 
klubo lankytojams panorus pasisti-
printi ar atsigaivinti ia pat esan iame 
bare. “Tokiu metu maistas ir g rimai 
bare - net iki 28 proc. pigesni, - atkrei-
pia d mes  direktorius R.Samulis. - 
Taigi pasinaudoj  visais m s  pasi -
lymais ir šventin mis staigmenomis 
“Amerigo” klubo lankytojai ir laisva-
laik  puikiai praleidžia, ir nemažai su-
taupo”.

“Laisvalaikis”, 2009 m. lapkričio 26 d.16  Naujienos

Artėjančios didžiausios metų šventės “Amerigo” boulingo ir biliardo klubo (Kauno pramogų ir laisvalaikio 
centras “Mega”) vadovus paskatino parengti lankytojams kuo daugiau vienas už kitą patrauklesnių pa-
siūlymų, staigmenų bei kalėdinių siurprizų. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė pasiūlymas įsigyti dovanų 
kuponą, suteikiantį galimybę gauti net 50 proc. nemokamų paslaugų klube ir 4D kino teatre.

Su dovanų kuponu - 50 proc. 
nemokamų paslaugų boulingui, 
biliardui ir 4D kinui

“Amerigo” archyvo nuotr.

“Amerigo” klube Kaune - net 50 proc. nemokamų paslaugų
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“Pasirinkome Tolim j  Ryt  te-
matik , nes Vilniuje panašaus stiliaus 
naktinio klubo nebuvo”, - apie b ti-
nyb  išsiskirti, gyti sav  klubo veid
pasakojo Paulius Grigas, “In Japan” 
pardavim  ir rinkodaros vadovas.

Aliuzijas  Tekan ios Saul s šal
sukels ne tik interjero detal s, bet 
ir padav j  kostiumai. Kiekviena 
“In Japan” besidarbuojanti mergina 
tur s nuo 4 iki 8 stilizuot  kostium
Ryt  tematika ir d v s juos priklau-
somai nuo naktiniame klube vyk-
sian io renginio.

Naujajame naktiniame klube ža-
dama orgaznizuoti teminius vakar -
lius, iš egzotiškesni  - mergin  su-
mo imtyn s sm lio baseine. Už sti-
klo sienos plokšteles sukantis disk-
žok jas leis ir šiuolaikin  japon
klubuose leidžiam  muzik . “Pavyz-

džiui, turime japoniško repo”, - šyp-
sojosi P.Grigas.

300 kvadratini  metr  ploto klu-
bas, kuriame telpa iki 300 žmoni , lan-
kytojus pakvies  minkštais kr slais ir 
patogiais staliukais apstatyt  pagrin-
din  erdv  - vos žingsnis iki šoki
aikštel s, keli - iki baro, sik rusio po 
šiaudine pastoge. Prie pastarojo besi-
darbuojanti barmen  komanda žada 
karštas linksmybes tiesiogine ta žo-
džio prasme - publikos ypa  m gsta-
mus efektingus ugnies šou.

Teikiantys pirmenyb  savai 
kompanijai ir uždaroms patalpoms 
gal s rinktis iš 5 VIP zon  (didžiau-

sioje telpa iki 35 žmoni ).
domi erdv  - prie pat šoki  aikš-

tel s  niekur kylantys laiptai, skirti 
sikurti neradusiems laisvo stalelio 

ar tiesiog pailsusiems šokti.
Kol kas klube rasite tik g rim

meniu, ta iau greitai jame sikurs 
virtuv  - “In Japan” bus ruošiami 
japoniški patiekalai.

Pirmosiomis gyvavimo savait -
mis klubas veiks savaitgaliais - 
penktadieniais ir šeštadieniais nuo 
20 val. vakaro iki 5 val. ryto. V liau,
priklausomai nuo lankytoj  nor ,
darbo laikas gali keistis, o paslaug
pasi la - pl stis.

Gruzin  virtuv  turi labai se-
nas tradicijas - šalis gars ja kulina-
riniu paveldu ir užstal s tradicijo-
mis. Restorane jus nustebins geras 
kokyb s ir skonio santykis - kainos 
n ra didel s, o virtuv je darbuoja-
si tikri profesionalai.

“Reikalingus prieskonius veža-
me iš Gruzijos, tod l pas mus at-
rasite tikr  gruziniškos virtuv s
skon ”, - sak  restorano virtuv s
meistras gruzinas Bidzina Šišma-
našvilis. Europietiškos ir kin  vir-
tuv s m g jai restorane taip pat 
gal s ragauti lietuvi  jau pam gt
ši  virtuvi  patiekal . Vyno kort
sudar s somelj  Tadas Abišala si -
lo rinktis iš penkiolikos gruzinišk
vyn . Neseniai s raš  papild  keli 
išskirtiniai vynai, kuri  Lietuvoje 
kitur nerasite. Taip pat nemažas 
kit  vyn  pasirinkimas. G rimai 
atrinkti taip, kad der t  prie patie-
kal , - jei nežinosite, kur  išsirink-
ti, patars padav jos. Sve i  pato-
gumui rengtos dvi vyno spintos - 
balt j  ir raudon j  vyn .
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Naktinis klubas “In Japan”: 
linksmybės Tolimųjų Rytų ritmu

Jau šį savaitgalį Vilnius pratur-
tės nauja naktinių pasilinksmi-
nimų vieta. Lapkričio 27 dieną 
ant Tauro kalno stovinčiuose 
Profsąjungų rūmuose duris at-
vers japonišku interjeru ir links-
mybėmis išsiskiriantis naktinis 
klubas “In Japan”.

Naktiniame klube “In Japan” sukurtas 
japoniškos stilistikos interjeras

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Naujas gruzinų restoranas “Tiflisi”
Neseniai sostinės “Nesė Pramogų banke” 2-ame aukšte duris at-
vėrė naujas gruzinų restoranas “Tiflisi”. Jame galima pasimėgauti 
autentiškos gruzinų virtuvės patiekalais, čia yra ir didžiausias sos-
tinėje šios šalies vynų pasirinkimas.

Patiekalams autentiško skonio suteikia 
iš Gruzijos atvežami prieskoniai

“Tiflisi” nuotr.

Jauki VIP salė 
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Lapkričio 27 d. (penktadienį) 
sostinės klubas “Malibu” švęs 
savo gimtadienį.

Yra kuo didžiuotis

“Malibu” prad jo savo veikl , kai 
Lietuvoje naktinis gyvenimas tik k -

r si. Laikui einant pramog  pasaulis 
tobul jo ir vis pl t si, dauguma klub
buvo kuriami ir baig  savo veikl , o 
“Malibu” atsinaujindavo ir stebino 
klubo lankytojus vis domesniais ren-
giniais. Jis nepakeit  savo koncepci-
jos, tai pad jo išsaugoti klubo unika-
lum  ir savybes, pritraukti nauj  lan-
kytoj  ir suburti nuolatini  klient .

Daug met  klubas linksmina savo 
lankytojus gera muzika, šilta atmos-
fera ir nuostabiu aptarnavimu. Tod l
ia renkasi tie, kurie nori gerai paš l-

ti, atsipalaiduoti po ilgos darbo savai-
t s. Klubui yra kuo didžiuotis - ia 
koncertavo tokios populiarios Rusijos 
grup s kaip “Vintaž”, “Chi-Li”, dai-
ninink  Sveta, poproko grup  “Zve-

ri”. Taip pat žinomi Lietuvos atlik jai: 
seksualiosios “Olialia pupyt s”, “69 
danguje”, “Yva” merginos, Amberli-
fe, Alanas Chošnau, Andrius Rimiš-
kis, Deivis, savo stebuklus rod
“DiArchy”, na, ir dar daugiau žinom
atlik j . Ištobulintus k nus demons-
travo seksualieji striptizo vaikinai iš 
Rusijos “Grani”, “Grand”, vulgariosios 

ir savo elgesiu šokiravusios striptizo 
merginos iš Rusijos “Platinum”, 
skandalingoji grup  iš Belgijos “Sis-
ko Kid”, Rusijos teatralizuotas šou 
“Varvara Stange” ir kt.

“Infiniti”, “Mango” DJ Pawlo 
muzika

Gimtadienio proga klubas ir v l
nori nustebinti savo sve ius su gar-
sia Rusijos grupe “Infiniti”. Ši grup
- naujas muzikos formatas. Grup s
muzika - tai naujas, pozityvus, vieto-
mis romantiškas, bet tikrai unikalus 
muzikos skambesys. “Infiniti” savo 
k ryba prik l  rusiškos klubin s mu-
zikos kult r . Kolektyvas buvo kur-
tas 1999 m., bet iki 2006 m. vadino-
si “ iornoje i beloje”. Grup  itin iš-
gars jo pasirodžius “Gde ty” hitui. 
Ši daina buvo sukurta net 2002 m., 
bet tuo metu nerado savo auditorijos. 
Tik 2007 m. daina išpopuliar jo ir 
prad jo skamb ti ne tik visuose Ru-
sijos klubuose, bet ir Europos šoki
aikštel se bei radijuose. Nuo 2004 
m. grup  s kmingai bendradarbiauja 
su “D.I.P. Project” nariais. Jie pad jo 
atrasti nauj  šiuolaikin  skambes .
Per vienus metus buvo rašyti tokie 
hitai kaip “Dviženije vodi”, “Stereo-
liubov”, “Letim”, “Non stop”. 2009 
m. iš jo nauji hitai “Ja nebojus”, 
“Sliozy voda”. Grup  stebins susi-
rinkusiuosius žinom  dain  remik-
sais ir užves šoki  judesiui.

Vakar  prad s lietuvi  popmuzi-
kos atlik ja Viktorija Perminait . Pui-
kiai pasirodžiusi vairi  televizijos lai-
d  ved jos amplua, savo sugeb jimus 
ji rodys ir “Malibu” scenoje, nes ves 
klubo gimtadienio švent . Solin  kar-
jer , iširus grupei “Mango”, t sianti 
daininink  V.Perminait  išleido debiu-
tin  album  “Aš viena”. Daugumai jau 
paž stami albumo šaukliais tap  radi-
jo singlai “Aš viena”, “Aš rož ” ir 
“Maža maža” ir dar daugiau žinom
taip pat ir grup s “Mango” dain
skamb s “Malibu” scenoje.

Gimtadienis bus šven iamas iki 
pat pary i  su šventiškai pasipuošusiu 
“Malibu” klubo personalu. Vakaro sve-
iams nuobodžiauti neleis klubo rezi-

dentas DJ Pawlo, judesiu užves nuos-
tabios ir nepailstan ios go go šok jos.

“Laisvalaikio” inf.

“Malibu” gimtadienis su viena garsiausių Rusijos grupių “Infiniti”

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Organizatorių nuotr.
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Klubo lankytojai tur s galimyb
pasinerti  tuos laikus, kai muzikoje 

vyravo “disco” ir “pop” atlik jai, kai 
legendinis “Alphaville” suk r  savo 

“Big in Japan”, o ekranuose pasirod
pirmasis “Terminatorius”, kai mes 
išgirdome pirmuosius techno k ri-

nius, o Amerik
pirm  kart  išgel-
b jo Briusas Vilisas 
(Bruce Willis) “Kie-
tajame riešut lyje”. 
Tai buvo Madonos, 
Maiklo Džeksono 
(Michael Jackoson) 
ir kit  žinom  atli-
k j  karjeros virš -
n s, apie kurias pri-
mins naktinis klubas 
“Cleopatra”.

Kod l b tent 
9-asis dešimtmetis? 
Pirmiausia tai laikai, 
kuri  mes niekada 
nepamiršime. Tai de-
šimtmetis, kuris bu-
vo kupinas m s  gy-
venimus ir buit  pa-
keitusi  technologi-
ni  atradim , istorijos 
eig  pakeitusi  ir dar 
labiau žmones suarti-

nusi  politini vyki , tai epocha, kai 
mes pajutome itin stipr  šuol  atei-
t . Bet svarbiausia, negalima pamirš-
ti revoliucijos - m s  elgesio, m s
poži rio  jausmus ir santykius. Tai 
seksualin  revoliucija, kurios nuotai-
kas, spalvas, žaismingum  ir aistr
atkurs šok jos lapkri io 28 dien
naktiniame klube “Cleopatra”. Kaip 
teigia klubo vadov  Edita Jonaityt ,
naktinio klubo “Cleopatra” vakar lio 
programa bus puiki ir vyrams, dailio-
sios lyties atstov ms. O klubas j s
lauks vis  nakt  ir tikrai neapsiriksi-
te, jei “Cleopatros” vakar liu prad -
site vakar  ar j  prat site.

jimo bilietas  “Cleopatra” 
striptizo klub  kainuos tiek pat, 
kiek ir paprastomis dienomis - 50 
lit . O perkantiems “Aistros” par-
duotuv se ir besilankantiems “Ais-
tros” masaž  salonuose jimas bus 
tik už pus  kainos. Vilniuje, Kons-
titucijos pr.12, sik rusiame “Esca-
pe” striptizo klub  tinklui priklau-
santis klubas “Mirage” savo lanky-
tojams si lys prast  program .

Nepraleiskite progos pasinerti 
 9- j  dešimtmet , kur  prisimena-

te su džiaugsmu ir nostalgija. Gro-
ž kit s aistringu, gundan iu ir ža-
viu mergin  pasirodymu. O apie 
žaviausias 9-ojo dešimtme io mo-
teris b tinai papasakosime kitame 
“Laisvalaikio” numeryje.

Pareng  Garry SERBUL

Gurkšnis. Žingsnis. Scena. 
Žiūrovas. Šokis...

Atviras, be kruopelyt s ironi-
jos, šokio kalba išreikštas jaus-
mas... Jausmas, kuriuo kone kas-
dien prekiauja tiek vyrai, tiek mo-
terys. Sunku spr sti, koks jis yra 
brangus ir ar lengva j  parduoti. 
Kasdien bandome paleisti jausmo 
užkrat  ir užkr sti visus, kurie 
mus supa - tiek artimus, tiek toli-
mus, tiek brangius ir mylimus, 
tiek abejingus ir nepasiekiamus.

Kartais b na stipru ir saldu, pa-
kvimpa cinamonu ar šokoladu, kar-
tais - šleikštu nuo baltos ir gli ios 
grietin l s. Renkam s, ieškome, 
blaškom s, bet negalime sustoti ir 
pasakyti: “Nenoriu jausti, man to 
nereikia”. Šokio spektaklis “Jaus-
m  išparduotuv ” pad s pažvelgti 
 dviej  žmoni  tarpusavio santy-

kius, j  sukurt  jausmin  klimat ,
kuris skatina pasitenkinim  gyve-
nimu arba apie vien  neteising
žingsn , o gal net žvilgsn , kuris ga-
li visk  supurvinti ar net suardyti.

Šokio spektaklyje jungiamos 
vairios santyki  spalvos, tonai ir 

subtiliausi pustoniai.
Trup s nariai Giedr , Ramun ,

Naglis ir Evaldas mok si 
M.K. iurlionio men  gimnazijoje, 
Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijoje, choreograf s Anželikos 
Cholinos kurse. Šoka A/Ch, Gy io
Ivanausko teatruose, vaidina Os-
karo Koršunovo teatre.

Šokio spektaklis “Jausm  iš-
parduotuv ” - pirmas savarankiš-
kas ir subrandintas šok j  darbas. 
Jis gaivina, tonizuoja, žadina jaus-
mus, pakelia nuotaik ... Tai - “El 
cafe”.

“Laisvalaikio” inf.

“El cafe” šokio spektaklis “Jausmų 
išparduotuvė” ir šokių vakaras žiūrovams

Scena iš šokio spektaklio 
“Jausmų išparduotuvė

Organizatorių nuotr.

Aistringi ypatingos epochos vakarėliai
Ypatinga devintojo dešimtmečio epocha atgis jau greitai - lapkričio 28 dieną Vilniaus naktiniame 
striptizo klube “Cleopatra”, įsikūrusiame Gedimino pr.37.
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Ajurvedos daktarai sako: “Jei skauda 
k n , reikia pagaliau suvokti, kad iš ties
skauda... siel ”.

Ajurvedos SPA “Shanti” si lo

“Tams  ir rudenin  mirt  galima su-
sišildyti. Leiskite supažindinti - tai “pan-
akarma”.

Pan a - tai “penki”, karma - tai 
“veiksmas” arba “terapija”. “Pan akar-
ma” - k no ir sielos valymas, po kurio 
užauga sparnai, pailsi protas ir  šird  kaip 
 išsiilgtus sve ius v l kleg damos užsu-

ka Jaunyst , Sveikata ir Harmonija. Visas 
jas užglosto Ramyb .

Kai ateisite “pan akarmos”, J s  jau 
lauks net du ajurvedos masažo meistrai 
ir net penkios proced ros:
abjanga - keturi  rank  masažas su 

specialiai paruoštais vaistažoli  alie-
jais,
snechana - lydyto sviesto “ghi” g ri-

mas organizmui valyti iš ypa  giliai,
nasja - kv pavimo tak  ir organ  de-

toksikavimas,
svedana - gydomoji vaistažoli  pirtis,
vire ana - žarnyno tvarkymas su ajur-

vedin mis vaistažol mis.
“Pan akarmos” metu patirsite ir dar 

vien  stebukl  - tai širodara. Litrai ge-
riausio juod j  sezam  aliejaus tek s
ant J s  kaktos tol, kol J s  mintys pa-
liks Jus ramyb je. Žodžiai “stresas”, 
“li desys”, “nerimas” Jums taps nesu-
vokiami kaip pain s senov s kin  hie-
roglifai.

“Tod l mes, “Shanti” žmon s, ne-
klausiame, kuo skundžiat s ar kuo ser-
gate (nes visi atsakymai ia tinka), kaip 
ir net po t  trij  valand  kiekvienos “pan-
akarmos” nepasiteirausime: “Kaip jau-
iat s?” Mat patys Indijos meistrai mums 

ne syk  rod  ir rod : žodžiai staiga taps 
niekingai nebyl s. Mes atiduodame šird
ir tai išbandžiusi j  pad komis prisiekia-
me - po “pan akarmos” namo gr šite ki-
tokie”, - special  pasi lym  saugiai iš-
tverti tams  ir gamtos mirt  pristato Egl
ir Darius Kauneckai.

Specialios kainos

Ajurvedos SPA centras “Shanti” tam-
siausiais met  m nesiais “pan akarmos” 
proced rai si lo šias SPECIALIAS KAI-
NAS iki gruodžio 20 d.:

 dviej  žmoni  atliekamai “pan akar-
mos” proced rai taikome 25 proc. nuo-
laid .

 kai “pan akarmos” proced r  atlieka 
vienas, o ne du žmon s, taip pat taikome 
25 proc. nuolaid .

Specialūs “Shanti” pasiūlymai 
darganotam rudeniui
Gamta dabar miršta iki paskutinio 
nukritusio lapo, o iki kur - mes? 
Lapkritis - niūrus mėnuo. Baltumas 
su sniegu dar tik pakeliui, o saulė 
ir šviesa, regis, išėjo negrįžtamai. 
Žinome, kad atjos su pavasariu, bet 
tai neguodžia.

“Pan akarmos” trukm     Kaina

n 1 dienos kursas 255 Lt
n 3 dien  kursas 765 Lt
n Savait s kursas 1785 Lt
n Dviej  savai i  kursas 3570 Lt

Nustebinkite artimuosius 
originaliai supakuotu “greituku”

Ir vėl švenčių proga po eglute dėsite dovanų ku-
ponus, kvepalus ar nuotraukų rėmelius? Lakstysi-
te po parduotuves, brausitės pro žmonių spūstis 
ir gadinsite sau šventinę nuotaiką?

Šiais metais viskas gali b ti kitaip:
1. Pasirinkite pat  nuostabiausi  rengin  www.bilietai.lt.
2. Per por  minu i sigykite internetu “greituk ”.
3. Išspausdinkite “greituk ” ant balto A4 formato 

lapo.
4. Susukite “greituk ”  ritin l . Tik nelankstykite ir 

neglamžykite, kad neb t  pažeistas jo br kšninis kodas.
5. Papuoškite susukt  “greituk ” domia dekoracija: 

kaspinu, karoliuk  v riniu, šiaudu ar net bat
raišteliu!
6. Steb kite, kaip ši originali dovana nustebina 

mylimus žmones ir sukelia šypsenas j  veiduose.

BILIETAI LT linki Jums 
šviesių ir šiltų švenčių!

“Bilietai.lt” nuotr.





Kadaise pati pažinusi populiaru-
mo kainą realybės šou, šiandien 
SIMONA ČĖSNAITĖ vadinama 
geriausia “Muzikos akademijos” 
dalyvių drauge, žinanti visas jų 
paslaptis.

“Kelyje  žvaigždes 2” dainomis 
ir romanu su rokeriu Gr du išgars -
jusi gražuol  kiekvien  penktadien
LNK studijoje s di ir šypsosi 
MA studen-
tams. Rodos, 
toks jos ir vaid-
muo translia-
cij  metu - 
šypsotis. Ta-
iau darbo 

dienomis Si-
mona sten-
giasi prakal-
binti šou studentus prie karštojo ra-
dijo stoties “Lietus” mikrofono. ia, 
pasirodo, užverda karštos diskusijos, 
paaišk ja pikantišk  detali  iš asme-
ninio gyvenimo, pasipila gerb j  kri-
tika ir pagyros, o jaunieji dainininkai 
po laidos valosi prakait  nuo kakt .

- Apie k  kasdien plepate su 
“Muzikos akademijos” dalyviais 
radijo stotyje?

- Juk šou vyksta vien  kart  per 
savait , ir dalyviai TV eteryje tik dai-
nuoja. Jie negyvena uždaryti, ir nie-
kas neseka j  gyvenimo dienoraš io. 
O juk žmon ms visada domu suži-
noti pikantišk  smulkmen , maž
s kmi  ir nes kmi  scenos užkuli-
siuose ir dalyvi  asmeniniuose gyve-
nimuose. Tam mano laida ir skirta. 
Kalbam s apie visk  - nuo m gsta-
miausios spalvos iki poži rio  vedy-
bas, šeim , seks . Kalbam s ir vi-
siems aktualiomis temomis - dalija-
m s patarimais, kaip apsisaugoti nuo 
gripo, veikti rudenin  depresij . Štai 
Justina prisipažino, kad li des  naiki-
na surydama penkis šokoladus per 
dien . Su projekto senbuviais per tris 

m nesius išsipliurp me  valias.
- Ar sunku juos prakalbinti?
- Keli iš prigimties yra kalb s,

pavyzdžiui, Kafka ar Atas. Šis - tikras 
pliurpalas. Kai jis k  nors pasakoja, 
man sunku siterpti, tenka j  stabdy-
ti. Kitus reikia paprovokuoti, kad at-
sivert .

- Tiesiogin je laidoje gali 
skambinti ir klausytojai. Ar jie 
aktyv s?

- Taip, labai. Yra net “etatiniai” 
skambintojai, nuolat skambinantys ir 

reiškiantys savo nuomon .
Kai kas no-
ri pagirti, 
pranešt i , 
kad b tinai
b a l s u o s 
penktadien .
B na ir to-
ki , kuriems 
šiaip li dna ir 
norisi su kuo 

nors pasikalb ti, pasisemti geros 
nuotaikos. O kai kas paskambin s iš-
dr sta sukritikuoti šou dalyv , jo mi-
mikas, bals , judesius scenoje. Labai 
džiaugiuosi, kad esama ne tik anoni-
min s kritikos interneto komenta-
ruose, bet ir tiesiogiai išsakomos tie-
siai dalyviui  ausis. Vadinasi, žmo-
n ms r pi, jie n ra abejingi.

- Ar b na pikt  skambintoj ,
kuriuos kaipmat tenka išjungti iš 
eterio?

- Kol skamba daina, aš suregis-
truoju skambinan i j  klausimus, tad 
tiesioginiame eteryje jau žinome, 
apie k  kalb sim s. Pikt  liežuvau-
toj  neišleistume  eter , nors toki
niekada ir nepasitaik .

- Simona, tu pati prieš trejus 
metus dalyvavai “Kelyje  žvaigž-
des 2”. Palygink an  šou ir “Mu-
zikos akademij ”.

- Mums buvo sunkiau, nes buvo-
me uždaryti, teko atsisakyti moksl ,
darb , taip pat - aukoti savo asmenin
gyvenim . Toki  kain  mok jome už 
begalin  populiarum , kur  gaudavome 

kiekvien  šeštadien . Žmon s iš es-
m s gyveno su mumis, žinojo men-
kiausias smulkmenas, net tai, kokios 
spalvos m s  naktiniai drabužiai. 
“Muzikos akademijos” studentams 
yra lengviau - ži rovai juos mato tik 
scenoje, bet ne lovoje ar vonioje. An-
tra vertus, mums, nors ir uždarytiems, 
tie keli m nesiai buvo beprotiškai ge-
ras laikas. MA dalyviai to nepatiria.

- Kas tavo favoritas “Muzikos 
akademijoje”?

- Man jie visi - vienodai artimi. 
Džiaugiuosi, jaudinuosi d l j  ir r pi-
nuosi jais. Apskritai esu gan r pes-
tingas žmogus šiam gyvenime.

- Per transliacij  s di šalia ko-
misijos ir praneši, kiek kas kam 
bal  skyr . Visada šypsaisi. Ne-
jaugi nesinori kartais supykti už 
žeidžian ius komisijos, ypa

M.Stasiulio, komentarus ir apgin-
ti dalyvius?

- Kaip žmogui kartais norisi, bet 
gi tie, kas s di komisijoje, yra profe-
sionalai, jie žino, k  šneka. B t  per-
nelyg išsišok liška prieštarauti jiems. 
Nuo pat šou pradžios aš esu vardyta 
kaip dalyvi  draug , tod l jei ir turiu 
koki  pastab l  jiems, pasakau, bet 
ne tiesioginiame eteryje, o pasibaigus 
filmavimui.

Pikantiškos istorijos iš 
“Muzikos akademijos” dalyvių 
gyvenimų - nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio 16-17 val. 
per radijo stotį “Lietus”.
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Kam 
labiausiai 
Lietuvoje 

reikia 
labdaros?

Kafka

Esu koncertav s vaikams iš glo-
bos nam . Jiems ir vargstantiems se-
neliams ir reikia labiausiai pad ti.

Justina

Labiausiai paramos reikia ser-
gantiems vaikams, nes jie - m s  atei-
tis. Neseniai visus draugus raginau 
pervesti 2 procentus nuo savo metini
pajam  vienam sunkiai sergan iam 
bi iuliui. Džiaugiuosi, kad nepasitai-
k  n  vieno abejingo žmogaus.

Egl

Labdaros ir socialin s paramos 
labiausiai reikia ne galiesiems, nes 
jiems m s  šalyje, manau, sunku pri-
sitaikyti prie sveik j  pasaulio ir 
jaustis ne ligoniais, o normaliais žmo-
n mis, galin iais mokytis ir dirbti.

Diamond

Kelet  kart  per metus surenku 
savo nebenešiojamus drabužius ir 
nuvežu  Vaik  globos namus neto-
li Kupiškio. Kad j s matytum t, 
kiek jiems džiaugsmo b na. Ma-
nau, vaikams be t v  labiausiai ir 
reikia labdaros.

Onsa

Mano nuomone, kuo daugiau 
labdaros, tuo mažiau savarankiš-
kumo. Vis d lto labiausiai remti 
reikia sergan ius vaikus, nes jie pa-
tys negali savimi pasir pinti. Pats 
esu organizav s koncert  akliesiems 
ir silpnaregiams vaikams.

R ta

Prieš kelet  met  su džiazo choru 
“Kivi” važin jome po vaik  globos na-
mus Lietuvos miesteliuose ir koncer-
tavome likimo nuskriaustiems vai-
kams. Apvažiavome gal 10 vaik  na-
m . Supratau, kad vaikai - nuosta-
biausia publika, o kai žinai, kad jiems 
suteiki ret  pramog  pasiklausyti tikro 
garso koncerto, išvis gera pasidaro...

Atas

Labiausiai paramos reikia poli-
tikams. Juk jiems vis negana... Tegul 
sako, kiek reikia, suteiksiu Seimo na-
riams labdar . (Juokiasi.)

Ariel

Man baisiausia, kai vaikas at-
eina  pasaul  ir b na paliekamas 
t v , netenka užnugario. Beglobiams 
vaikams ir reikia pirmiausia pad -
ti. O tada - jau visiems kitiems.

Rokas

Negaliu vienos grup s išskirti - 
pats visuomet aukoju pinigus televizi-
jos labdaros akcijose, “Gerumo dieno-
je”. Taip pat esu dainav s seneli  na-
muose. Dainos, gera nuotaika, muzi-
ka - juk tai irgi labdara.

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

Dar daugiau 
“Muzikos
akademijos” - 
socialiniame
tinkle

Prisijunk ir tu! 

Pokalbiai su geriausia drauge 
Simona - ir apie gripą, ir apie seksą

“Lietaus”
savait s TOP 3: 1. Onsa - “Šalin rankas”; 2. Rokas - “Tu ne viena”; 3. Kafka - “Angel  miestas”.

Simona Čėsnaitė
LNK archyvo nuotr.
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“Muzikos akademijos” dalyviai 
Onsa, Kafka ir Rūta prisidėjo prie 
LNK ir Maltos ordino labdaros 
akcijos “Kalėdinė sriuba” - dvi 
valandas vilniečius vaišino karš-
ta sriuba ir ragino paaukoti pini-
gų vargstantiems seneliams.

Kartu su pulku LNK žvaigždži
“Muzikos akademijos” dainininkai 
žvarbi  lapkri io popiet  sostin s Pi-
lies gatv je vilnie iams išpilst  50 
litr  burok li  sriubos. Pasivaišin
žmon s paaukojo apie 1000 lit , ku-
rie bus skirti vargstantiems sene-
liams. Jais kasdien r pinasi Maltos 
ordinas.

“Labiausiai džiaug si mano ma-
ma, kai sužinojo, kad tokioje gražio-
je akcijoje dalyvausiu. Aišku, sušalo-
me, bet sušalti buvo verta. Geras 
jausmas - kviesti žmones aukoti. Net 

pajutome savotišk  azart  - kas dau-
giau žmoni  privilios, daugiau sriu-
bos išpilstys, duonos išdalins ir pini-
g li  surinks”, - juokiasi R ta.

Kafka ir Onsa sako pasteb j ,
kad atkreipti praeivi  d mes  buvo 
nelengva. “Dauguma skuba, lekia gat-
ve su savo r pes iais ir nekreipia 
d mesio. Teko kvieste kviesti, net 
šaukti ir uždainuoti, kad atkreiptume 
praeivi  d mes ”, - šypsosi “Muzi-
kos akademijos” studentai.

LNK televizijos laid  ved jai dar 
ketina aplankyti ne vien  miest  ir 
miestel , kuriuose bus ruošiama ka-
l din  sriuba.

Šiemet LNK ir Maltos ordino or-
ganizuojama didžiul  nacionalin  ini-
ciatyva apima ne tik  jau gražias tra-
dicijas turin i  “Kal din s sriubos” 
akcij , bet ir visiškai nauj  Geriau-
sios labdaros id jos konkurs , kuria-
me pakviesti dalyvauti visi  430 000 
Lietuvos moksleivi , bei televizijos 
projekt  “Mums reikia tav s”.

“Muzikos akademijoje” pasi-
rod  naujok  - buvusi Irenos Sta-
rošait s ir Žilvino Žvagulio prita-
rian ioji vokalist  Vaida Narkevi-
i t . Ži rovai tur t sid m ti

jos scenin  slapyvard  Diamond.
24-eri  mergina septynerius 

metus koncertavo su daining ja
Žvaguli  šeimyna, bet prieš por
met  jos ir žymi  daininink  ke-
liai išsiskyr . “Vien  dien  supra-
tau: laikas prad ti solin  karje-
r ”, - sako Diamond. Atlik ja jau 
turi gerb j  rat  - radijo stotyse 
skamba jos daina “Dangiški mig-
dolai”. Ši  dain  Vaida atliko ir 
“Muzikos akademijoje”.

“Einu  š  šou ne laim ti, o 
susirasti nauj  draug  ir patirti 
sp dži ”, - sako ne itin karingai 

kol kas nusiteikusi naujok .

“Muzikos akademijos” dalyviai 
kaip niekas kitas atidžiai ste-
bi kolegų pasirodymus. Jei tik 
kur kokią klaidelę kas pada-
ro, iškart gauna negailestingą 
nuosprendį - siuntimą į kovą 
dėl išlikimo šou.

Taip š syk nutiko Rokui. Daly-
vi  nuomone, jam pra jus  penkta-

dien  ne itin pavyko sudainuoti, tad 
Rokui ir supiltos karštosios natos.

“Jie sak , kad man reikia pa-
sitempti, kad prastai pasirodžiau... 
Nesutinku. Aš manau, kad man 
daina netiko. Juk aš - jaunas, o ta 
daina, manau, skirta vyresniam 
žmogui”, - teisinasi MA dalyvis.

Su kuo Rokas š  penktadien  ko-
vos d l išlikimo, išrinks radijo sto-
ties “Lietus” klausytojai ir šou ko-
misija transliacijos metu š  penkta-
dien  20.10 val. per LNK.

Nuo šiol visi žinos - daininin-
k  Rosita ivilyt  vykdo savo pa-
žadus, net neatsargiai išspr du-
sius. Pažad jusi sudainuoti su 
atlik ju Radži duet , scenos pri-
madona nenuvyl  LNK ži rov .

Radži su Rosita parod  tikr
šou - per pasirodym  kaito ne tik 
šalia besisukiojan ios šok jos, 
bet ir publika, ir, ko gero, TV ži -
rovai. Komisija po energingo du-
eto šou liko paker ta.

“Kai Radži ir Rosita dainavo, 
tabore net prekyba buvo susto-
jusi”, - po audringo pasirodymo 
džiaug si Mindaugas Stasiulis.

Naujas žvaigždžių 
duetas

Už klaidas per pasirodymą 
- karštoji kėdė

Rūtelė, Kafka ir Onsa: sušalti buvo verta

Buvusi Žvagulių 
pagalbininkė ieško 
draugų ir įspūdžių!

Vaida Narkevičiūtė

Vilniečius karšta sriuba vaišino 
“Muzikos akademijos” dalyviai...

LNK archyvo nuotr.

...ir LNK žvaigždės

Rokui (kairėje) patarimų 
negailėjo Ruslanas Kirilkinas
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Gruodžio pabaigoje net 4 Lietuvos 
miestus sudrebins grandioziniai 
šokių ant ledo šou „Aistra Lieps-
nojantis Ledas 2009“. Garsiausius 
pasaulio čiuožėjus į mūsų šalį 
pakvietę Povilas Vanagas ir Mar-
garita Drobiazko pristatys naują 
programą, kurioje žiūrovų laukia 
daugybė netikėtumų. Vienas jų 
– originalus Povilo Vanago ir Rusi-
jos kino žvaigždės Anos Bolšovos 
(Anna Bolshova) duetas.

Simonas KUPRYS

Bilietus  P. Vanago ir M. Drobiaz-
ko organizuojamus „Aistra Lieps-
nojantis Ledas 2009“ vaidinimus 
galima sigyti visose BILIETAI LT 
kasose ir internetu. Daugiau infor-
macijos svetain je www.bilietai.lt. 
Bilietus  rengin  Panev žyje pla-
tina „Tiketa“.

Šoks su garsia kino aktore

Gražia žiemos tradicija tapusio-
se „Liepsnojan io Ledo“ švent se,
ži rovai išvys visiškai naujus šoki
numerius, netradiciniuose amplua 
pasirodys elitiniai iuož jai iš viso 
pasaulio. Netik tum  pateiks ir gar-
siausia vis  laik  Lietuvos dailiojo 
iuožimo pora Povilas Vanagas ir 

Margarita Drobiazko. Varžybose tik 
kartu šokantys sportininkai gruod
vyksian iuose „Aistros Liepsnojan-
io Ledo 2009“ šou pristatys solo 

programas, taip pat pasikeis poro-
mis su kitais projekto dalyviais – iš-
skirtin  šok  Lietuvos ži rovams 
dovanos Povilo Vanago ir garsios ru-
s  kino bei teatro aktor s Anos Bol-
šovos duetas.

Nors dažnai dalyvauja vairiuose 
šoki  ant ledo projektuose, „Aistra 
Liepsnojantis Ledas 2009“ vaidini-
muose kartu su Lietuvos dailiojo 
iuožimo legenda pasirodysianti Ana 

Bolšova geriau paž stama kino bei 
teatro m g jams. Prieš daugiau nei 
dešimt met  profesionalios aktor s
karjer  prad jusi Ana Bolšova dirbo 
garsiame Rusijos Gogolio dramos te-
atre, o dabar atlieka pagrindinius vai-
dmenis valstybiniame Maskvos 
„Lenkom“ teatre. Aktor  yra suk -
rusi daugiau nei 10 vaidmen  gar-
siausi  rus  režisieri  spektakliuose 
ir filmavosi 19 kino bei televizijos 
film . Nuolat visuomen s d mesio 
centre esanti Ana Bolšova yra laiko-
ma viena perspektyviausi  šiuolaiki-
ni  Rusijos aktori .

Rusijos publikos numyl tiniai

Rusijos pramog  pasaulio žvaigž-
d  Ana Bolšova su dailiuoju iuožimu 
susipažino vos prieš kelet  met , kai 
sutiko dalyvauti populiariame šalies 
televizijos projekte „Ledo žvaigž-
d s“. 2006-aisiais su tuometiniu Ru-
sijos dailiojo iuožimo empionu 
Aleksejumi Tichonovu šokusi aktor
greitai peln  ži rov  simpatijas. Po-
ra iškop  projekto final  ir už m
antr j  viet .

Ana Bolšova kartu su garsiausiu 
Lietuvos iuož ju Povilu Vanagu 
šoks ne pirm  kart . Šiuo metu po-
ra dalyvauja  ypa  populiarioje Rusi-
jos televizijos laidoje „Ledynmetis“, 
kurioje pa i žomis led  raižo profe-
sional s sportininkai ir garsiausios 
rus žymyb s. Rusijos aktor s ir 
Lietuvos dailiojo iuožimo legendos 
duetas nuolat demonstruoja sp din-
gus pasirodymus. Pora greitai peln
publikos numyl tini  vard  ir yra už-
tikrinti projekto lyderiai. „Aistros 
Liepsnojan io Ledo 2009“ šou Lie-
tuvos ži rovams jie pristatys dar 
niekur nerodytus sp dingus šoki
numerius.

Lietuvoje – elitiniai iuož jai
iš viso pasaulio

Gruod  Lietuvoje vyksian iose 
„Liepsnojan io Ledo“ švent se pasi-
rodys elitiniai iuož jai iš viso pasau-
lio. Lietuvos ži rovams ne tik tinus 
triukus demonstruos pasaulio em-

pionai, akrobatai iš JAV Bertas Cor-
dingas ir Oleskis Poliš iukas, dukart 
pasaulio empionai Elena Leonova ir 
Andrejus Khvalko. sp ding  progra-
m  parodys originalusis Europos 
empionas Dmitrijus Dmitrienko. 

renginius atvyk  ži rovai taip pat tu-
r s prog  pamatyti garsiajame Niu-
jorko ledo teatre šokant  Taip jaus 
empion  David  Liu, projekto „Ho-

liday on Ice“ žvaigžd  Igor  Lioutiko-
v , Belgijos empion  Kevin  Van 
Der Perren , Lietuvos empionus
Katherine Copely ir Deivid  Stagni -
n  bei kitus garsiausius dailiojo iuo-
žimo meistrus. 

Dailiojo iuožimo šou „Aistra 
Liepsnojantis Ledas 2009“ pasirody-
mai, kuriuose bus pristatyta nauja, 
niekur nerodyta programa, šiemet 
vyks net 4-iuose Lietuvos miestuo-
se: gruodžio 27 d. „Šiauli  arenoje“ 
Šiauliuose, gruodžio 28 d. „Cido are-
noje“ Panev žyje, gruodžio 29 d. 
Kauno sporto hal je ir gruodžio 30 d. 
„Pramog  arenoje“ Vilniuje. 

Gruodžio m nes  vyksian ius 
„Aistra Liepsnojantis Ledas 2009“ 
organizuoja pirmaujanti Vidurio ir 
Ryt  Europoje koncertin  agent ra
„Makroconcert“. Daugiau informa-
cijos www.makroconcert.lt.

„Aistra Liepsnojantis Ledas 2009“ šou P. Vanagas šoks be M. Drobiazko?

Povilas Vanagas ir
Ana Bolšova

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Katherine Copely ir 
Deividas Stagniūnas

Viktoras Petrenko

Marie Pierre Leray

Davidas Liu

Elena Leonova ir 
Andrejus Khvalko 

Margarita Drobiazko ir 
Povilas Vanagas
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„Jėzus Kristus superžvaigždė“ – daugiau šviesos, šokio ir roko!
Iki kultinės sero A.L.Vėberio ir 
sero T.Raiso roko operos „Jėzus 
Kristus superžvaigždė“ prem-
jerų Lietuvoje liko vos mėnuo. 
Kalėdų laikotarpiu Kaune, Pa-
nevėžyje, Vilniuje ir Šiauliuo-
se įvyksiančiuose roko operos 
koncertuose pasirodys garsiausi 
šalies atlikėjai, žiūrovų laukia 
įspūdingi specialieji efektai, 
masinės šokių scenos ir geriau-
sia pasaulyje roko muzika.

 Simonas KUPRYS

Pompastiški roko operos šou

Ko gero, garsiausi  vis  laik  ro-
ko oper  „J zus Kristus superžvaigž-
d “, kuri šiemet bus parodyta net 
4-iuose Lietuvos miestuose, stato 
patyr  režisieriai Ram nas Marcin-

kus ir Mantas Verbejus. Jie legendi-
n  k rin  m s  šalyje ypa  s kmingai 
atgaivino dar prieš devynerius me-
tus. 2000-aisiais vyk  „J zaus Kris-
taus superžvaigžd s“ vaidinimai 
buvo vieni pirm j  tokio masto ren-
gini  Lietuvoje, pritrauk  t kstan-
ius ži rov . Dabar režisieriai 

subrandino visiškai nauj  sero 
A.L.V berio ir sero T. Raiso k rinio 
vizij , savo pompastiškumu gerokai 
pranoksian i  prieš beveik dešimtme-
t  buvusius pirmuosius bandymus.

„Negalima lyginti dabar stato-
mos operos ir 2000-aisiais vykusi
koncert . Prieš beveik dešimt met
Lietuvos ži rovai mat  koncertus, 
kuriuose skamb jo sero A.L.V berio 
ir sero T. Raiso kompozicijos, ta iau 
tr ko daugyb s element , b tin , kad 
b t  perteikta visa šio kultinio k rinio 
j ga“, – teigia roko operos „J zus
Kristus superžvaigžd “ režisierius 
Ram nas Marcinkus. 

„Gruod vyksian iose premjero-
se sieksime, kad opera atgimt  iš ti-
kr j . Areniniai „J zaus Kristaus 
superžvaigžd s“ vaidinimai sudrebins 

šal sp dingais specialiaisiais efek-
tais, pirotechnikos šou, masin mis 
šoki  scenomis ir, be abejo, nemirš-
tan ia roko klasika tapusiais k riniais, 
kuriuos atliks ryškiausios Lietuvos 
scenos žvaigžd s“, – apie b sim  ren-
gin  pasakoja R. Marcinkus

Operoje dainuos „Keistuolis“ 
Darius Auželis

Gruod  Kaune, Panev žyje, Vil-
niuje ir Šiauliuose vyksian iose roko 
operos vaidinimuose ži rovams pa-
sirodys gausyb  garsi  Lietuvos at-
lik j . Tarp j  – vienas pagrindini
Keistuoli  teatro aktori  Darius Au-
želis. Jis „J zaus Kristaus superž-
vaigžd s“ trup je pakeis „Rebelhe-
art“ lyder  Dari  Mick . Nuo 
1991- j  su legendiniais „keistuo-
liais“ dirbantis Darius Auželis yra 
teatro senbuvis, vaidin s tokiuose 
spektakliuose ir televizijos filmuose 
kaip „Aukštyn kojom“, „Smaragdo 
miesto burtininkas“, „Li dnojo vaiz-
do riteris“ bei daugyb je kit .  Sero 
A.L.V berio ir sero T. Raiso roko 
operoje „J zus Kristus superžvaigž-
d “ garsus aktorius kurs simintin
kunigo Ano personaž .

Pagrindin  J zaus vaidmen  kul-
tiniame k rinyje atliks charizmatiš-
kasis Jeronimas Milius, jausmingas 
Marijos arijas dainuos garsi operos 
solist  Asmik Grigorian, Jud  vaidins 
Jurgis Didžiulis. Ži rovams taip pat 
pasirodys maestro Vytautas Juoza-
paitis, Egidijus Sipavi ius, Ignas Mi-
si ra. Operoje dainuos tarptautin
pripažinim  peln s choras „Brevis“, 
gros dirigent  Roberto Šerveniko ir 
Gintauto Venislovo vadovaujamas 
Vilniaus simfoninis orkestras ir gar-
saus džiazo muzikanto Dainiaus Pu-
lausko vadovaujama ritmo grup .

Per Kal das sudrebins 
net 4 miestus

1970 m. pirm  kart  publikai 
pristatyta „J zus Kristus superž-
vaigžd “ tapo viena garsiausi  roko 
oper  pasaulyje. Joje dainavo dau-
gyb  to meto roko žvaigždži , J z
vaidino legendin s grup s „Deep 
Purple“ vokalistas Ianas Gillanas. 
Muzikos genij  sero A.L.V berio ir 
sero T. Raiso k rinys peln  daug 
prestižini vertinim  ir net 5 kar-
tus nugal jo garsiausiuose Ameri-
kos teatro apdovanojimuose „Tony“. 
Operoje skamb jusios kompozici-
jos buvo išleistos vinilin je plokš-
tel je „Jesus Christ Superstar“, 
kuri tapo vis  laik  perkamiausiu 
dvigubu albumu pasaulyje. 1973 
metais roko oper  ekranizavo Ho-
livudo prodiuseriai. Muzikinis fil-
mas buvo nominuotas „Oskarui“ ir 
dviem „Auksiniams gaubliams“.

1971 m., simboliniu laiku, per šv. 
Kal das, „J zus Kristus superž-
vaigžd “  buvo pirm  kart  pastatyta 
ir Vilniuje. Ši  met  gruod , pra jus 
lygiai 38 metams nuo istorin s prem-
jeros legendinis sero A.L.V berio ir 
sero T. Raiso k rinys pirm  kart
suskamb s lietuviškai. Šventiniai ro-
ko operos pastatymai vyks: gruodžio 
23 d. Kauno sporto hal je, gruodžio 
25 d. „Cido arenoje“ Panev žyje, 
gruodžio 28 d. ir 29 d. „Pramog  are-
noje“ Vilniuje ir gruodžio 30 d. „Šiau-
li  arenoje“ Šiauliuose. Koncertus 
organizuoja pirmaujanti Vidurio ir 
Ryt  Europoje koncertin  agent ra 
„Makroconcert“. Daugiau informa-
cijos www.makroconcert.lt.

Bilietus į „Jėzus Kristus superžvaigždė“ pastatymus Kaune, 
Vilniuje ir Šiauliuose platina BILIETAI LT. Bilietus į roko operos 
vaidinimą Panevėžyje platina „Tiketa“.
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Vaiva PRANCULYTĖ

Aktor  sutiko pasidalyti minti-
mis apie k rybin  duet  su spek-
taklio „Vilnius – Dakaras“ 
partneriu Vytautu Šapranausku. 
I.Jankauskait  papasakojo ir apie 
sp džius vaidinant su laikinai 

V.Šapranausk  dubliavusiu spekta-
klio režisieriumi Kostu Smoriginu 
bei atskleid  s km s recept ,
skirt  žmon ms, kovojantiems su 
santyki  išbandymais, vienas kito 
jausm  dykuma... 

Inga Jankauskaitė: išbandymas dykumoje
Viena iš žaviausių, aktyviausių ir darbščiausių Lietuvos scenos atstovių Inga Jankauskaitė filmuojasi po-
puliariausiuose muzikiniuose televizijos projektuose, serialuose, veda įvairius pramoginius renginius, dai-
nuoja. Be šių iššūkių, ji taip pat atlieka pagrindinį moters, vardu Odrė, vaidmenį „Domino“ teatro kome-
dijoje „Vilnius – Dakaras“. Dykumoje pasiklysta lenktynėse dalyvaujantis ekipažas. Pagal Sigito Parulskio 
pjesę pastatyta komedija „Vilnius – Dakaras“ priverčia braukti juoko ašarą ne tik moteris, bet ir vyrus… 

- Inga, esate žavi, veikli, pro-
fesionali teatro ir televizijos ak-
tor , laid  ved ja, atlik ja. Tiek 
daug sp jate... Kuriate pagrindi-
n  moters vaidmen  „Domino“ 
teatro spektaklyje „Vilnius – Da-
karas“. Kaip nusprend te ben-
dradarbiauti su „Domino“?

- Viskas labai paprasta. Tiesiog 
vien  dien  sulaukiau spektaklio „Vil-
nius – Dakaras“ režisieriaus Kosto 
Smorigino skambu io su pasi lymu 
imtis pagrindinio moters vaidmens... 
Nedvejojusi džiaugsmingai sutikau!

- Ar sunku vaidinti spektakly-
je, kuriame beveik dvi valandas 
veiksm  kuria tik du žmon s?

- Scenarijumi susižav jau jau pir-
m  kart  perb gusi j  akimis. Dviej
žmoni  scenoje kuriama komedija 
man – naujas ir dar nebandytas žan-
ras, tod l svarstymams „pavyks man 
tai ar ne“ nebuvo vietos. Auksin  tai-
sykl  galioja: nepaband s – nesuži-
nosi. Pjes , tema, kuriami spalvingi 
charakteriai, profesionali komanda 
suteikia daug laisv s. Kiekvieno 
spektaklio metu žaidžiame ir impro-
vizuojame, d l to spektaklio laikas 
tirpte ištirpsta. Belieka tik džiaugtis, 
m gautis procesu ir „kaifuoti“! Dvie-
j  žmoni  partneryst  scenoje – ne-
kainojamas dalykas. Ta iau šio 

proceso rezultatai negali b ti visiškai 
prognozuojami, nes net ir geriausi 
aktoriai duete gali varžytis, veikti 
vienas kit  destruktyviai... Šiuo klau-
simu esu labai laiminga: Vytautas – 
puikus scenos partneris. 

- V.Šapranauskas d l patirtos 
kojos traumos kur  laik  negal -
jo vaidinti spektaklyje. Ar jam 
gr žus juntami kokie nors poky-
iai? 

- Mums puikiai sekasi. Esame 
tas pats Konradas ir ta pati Odr .
Traumos, ligos (ypa  s kmingai pa-
sibaigusios) profesionalo iš v ži
išmušti tiesiog negali.

- Kol V. Šapranauskas negal -
jo vaidinti, j  pavadavo spekta-
kl io režisierius Kostas 
Smoriginas. Kuo skiriasi darbas 
su šiais dviem profesionalais?

- V.Šapranausko ir K.Smorigino 
palyginti niekaip negal iau, nes pa-
našum  beveik n ra. Su K. Smorigi-
nu s moningai steng m s nekartoti 
mano ir V. Šapranausko dueto sti-
liaus. Galima sakyti, „Vilnius – Da-
karas“ su K. Smoriginu – tai kitokia 
tos pa ios istorijos versija.  Kaip mi-
n jau, spektaklio žanras leidžia lais-
vai traktuoti vykius. Tur jome visas 
galimybes pagal tas pa ias taisykles 
žaisti nauj  žaidim ...

- Ar vaidyba su spektaklio re-
žisieriumi apskritai turi savo 
specifikos? 

- Sunku pasakyti, nes su spekta-
klio režisieriumi anks iau n ra tek
vaidinti. K.Smoriginas scenarij  iš-
man  iki smulkiausi  detali , d l to 
buvo iš ties  paprasta kartu dirbti. 
Tiesa ta, kad kiekvienas spektaklis 
ir aktoriui, ir režisieriui yra tarsi k -
dikis, kur  privalai auginti ir globoti, 
tod l kas, jei ne K.Smoriginas, gal -
jo išgelb ti situacij , kai V.Šapra-
nauskui vyko nelaim ? Režisieriui 
keliu kepur . Jis nuostabus žmogus, 
aktorius, režisierius, profesionalas.  

- Spektaklyje „Vilnius – Da-
karas“ moters ir vyro ekipažas 
keliauja dykuma bei patiria daug 
komišk  ir rimt  išbandym . Pa-
siklydusi bekraš iuose sm ly-
nuose, pora atranda dykum  ir 
tarpusavio jausmuose... Ar gal -
tum te patarti, kaip išsaugoti 
viening  komand , neprarasti 
bendr  tiksl , puosel ti ir ver-
tinti tai, k  turime? 

- Galiu dr siai pasakyti, kad vie-
nintelis, visada gelb jantis ir gydan-
tis vaistas – tai humoro jausmas... 
Šypsokit s, juokit s ir myl kite vi-
sa širdimi.

„Svetimos kelnaitės viduryje 
dykumos?“ Spektaklio metu juoko 
ašaras braukė ir vyrai, ir moterys...

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Organizatorių nuotr.

Inga Jankauskaitė
Asmeninio albumo nuotr.

„Spektaklio herojai bando neprarasti 
vienas kito dykumos platybėse...
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Šiaurietiška elniena

Daugyb  apdovanojim vairiuo-
se kulinarijos konkursuose pelniusi 
H.Lyndo š  ruden  nutar  neeikvoti 
pastang  naujiems medaliams, o pa-
sisemti naujos patirties. Meistr  da-
lyvavo Šiaur s ministr  tarybos biu-
ro Lietuvoje projekte “Šiaur s sko-
nis”, pažindinan iame su skirting
Šiaur s šali  virtuvi  tradicijomis: 
ji dvi savaites stažavosi viename 
garsiausi  Suomijos sostin s resto-
ran  “Palace Gourmet”.

“Restoranas rengtas j ros kran-
tin je, didžiuliame Helsinkio viešbu-
tyje, statytame 1952 vasaros olimpi-
ni  žaidyni  sve iams. Restoranui 
daugiau nei pusšimtis met , ta iau jis 
buvo ir teb ra laikomas suomiškos 
gastronomijos pažiba. ia reprezen-
tuojama virtuv  apr pia tiek tradici-
jas, tiek naujausias tendencijas. O 
apie aukš iausi  aptarnavimo lyg  ga-

lima spr sti vos pama ius padav jus, 
vilkin ius m lynus klasikinius kos-
tiumus ir m vin ius baltas pirštinai-
tes”, - stažuot s viet  apib dina “Ste-
ak House Helios” virtuv s šef .

Pasak jos, “Palace Gourmet” ne-
sivaikoma pasaulini  delikates , sko-
nio švent  ten kuriama naudojant 
šalies ki , mišk  ir vanden  g ry-
bes. Pagrindiniai j  - silk , lašiša, el-
niena, o ši  trijul  nuolatos papildo 
gausyb  sezonini  produkt . Per 
H.Lyndo stažuot  restoranas sve ius 
džiugino voverai i  skan stais. M -
s  virtuv s meistrei pirm syk teko 
ruošti valgius su Suomijos pelk se 
augan iomis tekš mis. “Šios speci-
finio kvapo ir skonio uogos dažniau-
siai naudojamos desertams, jiems 
tekš s suteikia labai gražios spal-
vos”, - pasakojo moteris.

Pirmoji “šiaurietiška” H.Lyndo 
improvizacija, pasi lyta “Steak Hou-
se Helios” sve iams, - švelniai kepta 
elnienos nugarin . “Šviežios žuvies 
ir žv rienos suomiai nemarinuoja, 
jiems svarbu atskleisti tikr  nat ral
ši  produkt  skon ”, - taisykl , kuria 
vadovaujasi ruošdama elnien , pabr -
žia virtuv s šef . Patiekalui m s  ji 
pabarsto kadagi  uogomis, rozmari-
nais, šviežiai maltais juodaisiais pipi-
rais. Taip paskanintas išpjovos arba 
nugarin s gabaliukas palaikomas pus-
valand , paskui trumpai apkepamas 
keptuv je ir kelioms minut ms pa-
šaunamas  gerai kaitint  konvekcin
krosn . V liau kepsnys sukamas  fo-
lij  ir paliekamas šiltai 10 minu i .

Žv rienos palydai skrudinamos 
bulv s, drauge su voverait mis ap-
kepamos morkos, ruošiama žiedini

kop st  tyr . Patiekalas puošiamas 
apvirtais Briuselio kop st  lapeliais, 
gardinamas spanguoli  džemo ir ka-
dagi  uog  padažu.

“Netik tu atradimu Suomijoje 
man buvo lašišos ir voverai i  de-
rinys. Juk Lietuvoje šiuos grybus 
esame prat  patiekti su m sa”, - an-
tr j  “Šiaur s skonio” patiekal  jau 
yra suplanavusi H.Lyndo. Iš stažuo-
t s parsivežtomis id jomis restora-
no sve ius ji ketina džiuginti iki pat 
Nauj j  met .

Skan stai už ypating  kain

“Nuolat stengiam s sugriauti 
mit , kad m s  restoranas brangus. 
Juk neturime n  vieno patiekalo, 

kainuojan io daugiau kaip 60 lit .
Norime rodyti, kad puiki kokyb
manoma už proting  kain ”, - res-

torano siek  pristato “Steak House 
Helios” vadov  Rita Stankevi ien .

Gera proga tuo sitikinti - pasidai-
ryti  valgiaraš io speciali  pasi lym
skilt . Joje kas dvi savaites pristatoma 
po patiekal  iš pagrindinio meniu už 
15-20 proc. mažesn , nei prasta, kai-
n . ia pat - ir ypatingas prie skan s-
to deran io vyno pasirinkimas.

Pasak virtuv s šef s, prieš šalt -
j  sezon  restorano meniu pakoreguo-
tas atsižvelgiant  nuolatini  lankyto-
j  pageidavimus. Štai per dalykinius 
pietus si lomi net du kompleksai - 
sotesni  (19 Lt) ir lengvesni , vege-
tarini  (15 Lt) patiekal .  pirmuosius 

v l gr žintas jautienos išpjovos bef-
strogenas. Besirenkantieji antr j  va-
riant , be sriubos, skanaus salot  ar-
ba kuskuso su daržov mis.

Užsakom j  patiekal  s raše lan-
kytojai v l pageidavo matyti silk s ir 
baravyk  užkand , lašišos karpa .
Savaitgaliais ia pietaujantys t vai
džiaugiasi gal dami vaikams užsaky-
ti vištienos šnicel  ar Kijevo kotlet .

Nors “Steak House Helios” gar-
sina ant groteli  kepti m sos patieka-
lai, ia pam gta ir tokiu pat b du ruo-
šiama žuvis: lašiša, sviestžuv , tunas. 
Vertinantiems originalum  tur t  pa-
tikti H.Lyndo sprendimas patiekti la-
šiš  su bulvi  ir špinat  koše darytu 
baklažanu ir gardinti raudonojo vyno, 
garsty i  ir vytint  slyv  padažu.
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Restorane “Steak House Helios” vieši Šiaurės skoniai
Pirmenybė vietos sezoniniams produktams. Kuo natūralesnio 
skonio mėsa ir žuvis. Tokiais principais vadovaujasi sostinės 
restorano “Steak House Helios” gamybos vadovė Honorata Lyndo, 
kurdama autorinius skanėstus, kuriems įkvėpimo šį rudenį sėmėsi 
viename garsiausių Suomijos restoranų.

KAINYNAS

Salotos ir užkandžiai - nuo 17 Lt
Sriubos  - nuo 12 Lt
Karštieji patiekalai  - nuo 29 Lt
Desertai  - nuo 9 Lt
Vynai: 

parduodami taur mis  - nuo 12 Lt 
parduodami buteliais  - nuo 45 Lt
Vynui išsinešti taikoma 
20 proc. nuolaida

Švelniai kepta 
elnienos nugarinė

Su “Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai

Virtuvės šefė Honorata Lyndo 
turi nemenką tarptautiniuose 
kulinarijos konkursuose pelnytų 
medalių ir diplomų kolekciją

Tarp vardinių skanėstų - 
lašišos kepsnys su baklažanų 

ir vytintų slyvų padažu
“Steak House Helios” archyvo nuotr.
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SAVAITĖS 
AKCIJA 

(11.26-12.03) 
TIK 23 LT 

SU
 “L

AISVALAIKIO” KORTELE
              “ANTIS MARŠKINĖLIUOSE” - TIK 23 LT (ĮP

RASTA
 KA

IN
A 

29
 LT

) 

“St.Michel” populiariausieji

Virtuv s šef  Danut  Lenkevi

Pašaukimas: “Tikriausiai tai buvo mano 
kraujyje. Baigusi mokykl  nedvejodama pasirin-
kau kulinarij . Maisto ruošimas - mano gyveni-
mo b das. Ne sivaizduoju, kad gal iau veikti 
k  nors kita. Mano darbo patirtis - 23 metai”.

Karjera: “Labai naudinga buvo pirmo-
ji darbo patirtis. Niekas man s daug nemok
ir neaiškino, pastat  virtuv je ir liep  ruošti. 
Išmokau pati - dirbdama ir klysdama. Dirbau 
restoranuose “Palanga”, “Itališkas kaprizas”, 
“Maldžio kupolas”, “Baltasis Štralis”, “Žaldo-
kyn ”, “Paradis Belge +32”. Restorane 
“St.Michel” dirbu nuo pat atidarymo”.

Išradimas: “ darytas ungurys”.
Silpnyb : “Šokoladas. Be jo negal iau 

n  dienos. Jis pakelia nuotaik , gerina savijau-
t , tai tarsi vaistas sielai ir protui. Be to, j  ga-
lima derinti su vairiausiais produktais. Kad ir 
su aviena - tai puikus derinys gurmanams”.

Svajon : “J  turiu kelet , bet nenoriu 
atskleisti - bijau, kad tuomet neišsipildys. Tie-
sa, jos susijusios su maisto ruoša”.

Credo: “Ruošti tik švieži  maist  arba 
neruošti visai”.

Restorano-vynin s
“St.Michel” ypatumai

Adresas. Vilnius, 
Algirdo g. 24.

Gimtadienis. Gruodžio 5 d.
Darbo laikas. I-VI 7-23 val., 

VII 8-21 val.
Meniu. Pristatoma pran-

c z  virtuv . Restoranas di-
džiuojasi firminiu svog n  dže-
mu, r šiniais s riais, antienos 
skan stais, moliusk  patiekalais 
ir pranc ziškais blyneliais kre-
pais.

Kainoraštis. Šaltieji pa-
tiekalai 10-45 Lt, karštieji patie-
kalai 10-57 Lt. Vynas buteliais 
29-300 Lt, taur mis 5-8 Lt.

Staigmenos. Nuolaidos 
“Laisvalaikio” klubo nariams, 
“St.Michel”, “Restoranai.lt” kor-
teli  tur tojams. Galima sigyti
neriboto galiojimo dovan ek
pageidaujamai sumai.

Pusry iai. Kasdien 7-10 
val., savaitgal  8-11 val. švediško 
tipo pusry iai (asmeniui - 20 Lt).

Piet s. Šiokiadieniais 
11.30-14.30 val.

Veiksmas. Tikro garso 
muzikos koncertai penktadie-
niais (vietos rezervuojamos iš 
anksto), teminiai vakarai, degus-
tacijos. Vyksta kameriniai spek-
takliai. Artimiausias - Teatro klu-
bo vienos dalies komedija 
“Meil  Paryžiuje” - gruodžio 9 d. 
19 val. Bilietai parduodami 
www.tiketa.lt, taip pat - 1 val. 
prieš rengin  restorane.

Telefonai. 
(8-5) 210- 68-37, (8-612) 14-668.

Interneto svetain .
Kuriama.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida 
sąskaitai

Moliuskai

Tai “St.Michel” pasididžiavimas. Gaminami 
ir patiekiami specialiuose induose su vairiau-
siais padažais, valgomi su skrudintomis bulvy-
t mis. Prieš sakydami, kad nem gstate, turite 
paragauti. Nebent esate alergiški dideliam bal-
tym  kiekiui ir j ros g ryb ms (32 Lt).

“Antis marškin liuose”

Anties fil  gabal liai bulvi  koš s marš-
kin liuose su kepintais pankoliais ir porais 
bei garsty i  padažu. Receptas atsivežtas 
tiesiai iš Paryžiaus. Patiekalas gana paprastas 
ir labai domus, sotus, skanus, d l to - labai 
m gstamas.

Pareng  Ramun  ŽUKAUSKIEN

Provanso midij
sriuba

Nuostabaus skonio lengva 
sriuba, pagardinta midijomis, 
vair  r ši  daržov mis bei 

Provanso žoleli  mišiniu, be 
kurio neapsieina beveik joks 
pranc z  virtuv s skan stas.
Užsisak  ilgai nelauksite - pa-
tiekalas paruošiamas gana 
greitai (15 Lt).

Pranc ziškas blynelis 
krepas su ožk  s riu ir 
šonine

Kaipgi Pranc zija be garsi -
j  krep ? J  ten aptiksite visur 
ir visada, o “St.Michel” toki
blyneli  rasite bene 10 r ši .
Specialioje keptuv je bus pa-
ruošta krep  ir so iau užk sti 
norintiems sve iams, ir užsuku-
siems tik pasmaližiauti (9 Lt).

Mykolo Ambrazo nuotr.



Dinozaurai - jau Lietuvoje!
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Kai tik Hakslis pradeda savo pa-
sakojim  apie priešistorines b ty-
bes, j  evoliucij , uždangos pakyla 
ir  scen  išb ga susižav jim  ke-
liantys dinozaur  mažyliai. Judr s,
gyvybingi, mieli ir itin draugiški...

Staiga pasigirsta riaumojimas, po 
kojomis ima dreb ti žem , padažn -
ja pulsas... Scenoje pasirodo didieji 
dinozaurai... Užgniaužia kvap , k nas 
sustingsta... Karalius Tiranozauras 
Reksas, ilgakaklis, 22 metr gio
Brachiozauras, raguotasis Torozau-
ras, skraidantis Ornitokyras ir dau-
gelis kit  milžin . Tiesiog ne tik ti-
na! Jie juda nepriekaištingai! Dino-
zaurai b gioja, medžioja, tarpusavyje 

kovoja... Dinozaur  era prisik l ...
Per BBC1 televizijos kanal  prieš 

dešimtmet  pirm  kart  buvo paro-
dytos šešios pusvalandžio trukm s
laidos “Pasivaikš iojimas su dinozau-
rais”. Dokumentinis serialas buvo 
kuriamas naudojant moderniausias 
technologijas. Kai kurios dinozaur
dalys buvo sukurtos remiantis robo-
t  k rimo principu. Bendras dinozau-
r  vaizdas užbaigtas naudojant ani-
macij . Pasitelkus kompiuterin  mo-
deliavim  buvo tiksliai atkurti dino-
zaur  raumenys, judesiai ir kt. Siekis 
sukurti serial , užburiant , gniaužian-
t  kvap , informatyv , leidžiant  pa-
sinerti  patirt , buvo gyvendintas.

Ta iau BBC TV užmojai neapsi-
ribojo vien televizija, ir serialas “Pa-
sivaikš iojimas su dinozaurais” buvo 
perkeltas  realyb . Kaip turi atrodyti 
dinozaurai, kaip jie juda, kaip išsid s-
t  j  raumenys, kiek geba pasukti 
galv  ar uodeg , kaip dažnai plasnoja 
sparnais ir pan., jau buvo atskleista 
kuriant dokumentin  serial . Užduotis 
- animacij  paversti tikrove.

Dinozaurai juda naudojant me-
chanizm , kuris pritvirtinamas prie 
viso dinozauro-roboto skeleto. Me-
chanizmas panašus  nedidel  ma-
šin l , kuri yra užmaskuojama. Joje 
s di specialistas. Jis, besinaudoda-
mas vairalazde ir kitomis priemo-
n mis, padeda dinozaurui jud ti.

Naudojant kompiuterin  grafik ,
novatoriškas technologijas buvo su-
kurtos realaus dydžio dinozaur  k -
no dalys. Kiekvienas raumuo atski-
rai sumontuotos ant dinozauro-ro-
boto, pritvirtintas jud ti padedantis 
mechanizmas, apvilkta oda ir štai... 
Žeme žengia 20 sp ding  b tybi .

Tai ne trimatis vaizdas ekrane, 
ne paroda, ne muziejus - tai nat -
raliai atrodan i , riaumojan i  ir 
laisvai judan i  dinozaur  pasiro-
dymas. Šis keliaujantis švietimo, 
istorijos ir pramog  projektas yra 
gav s THEA organizacijos, “Bill-
board” (2008 m.) ir “Pollstar” (2009 
m.) apdovanojimus, vertinan ius 
aukš iausi  meistriškumo lyg .

“Laisvalaikio” inf.

Užgęsta šviesos... Įsivyrauja tyla... Žiūrovų žvilgsnis nukrypsta
 į... Hakslį (Huxley), paleontologą, kuris tampa kelionės į 
dinozaurų erą gidu.

Šou “Pasivaikš ioji-
mas su dinozau-

rais” vyks lapkri io
27, 28 ir 29 d. Vil-
niuje, “Siemens” 
arenoje. Bilietai 

parduodami elek-
tronin s prekybos 

bendrov je
“Tiketa”. Biliet
kiekis ribotas.



Dinozaurai - jau Lietuvoje!

“Laisvalaikis”, 2009 m. lapkričio 26 d.30 Reginys  

Kai tik Hakslis pradeda savo pa-
sakojim  apie priešistorines b ty-
bes, j  evoliucij , uždangos pakyla 
ir  scen  išb ga susižav jim  ke-
liantys dinozaur  mažyliai. Judr s,
gyvybingi, mieli ir itin draugiški...

Staiga pasigirsta riaumojimas, po 
kojomis ima dreb ti žem , padažn -
ja pulsas... Scenoje pasirodo didieji 
dinozaurai... Užgniaužia kvap , k nas 
sustingsta... Karalius Tiranozauras 
Reksas, ilgakaklis, 22 metr gio
Brachiozauras, raguotasis Torozau-
ras, skraidantis Ornitokyras ir dau-
gelis kit  milžin . Tiesiog ne tik ti-
na! Jie juda nepriekaištingai! Dino-
zaurai b gioja, medžioja, tarpusavyje 

kovoja... Dinozaur  era prisik l ...
Per BBC1 televizijos kanal  prieš 

dešimtmet  pirm  kart  buvo paro-
dytos šešios pusvalandžio trukm s
laidos “Pasivaikš iojimas su dinozau-
rais”. Dokumentinis serialas buvo 
kuriamas naudojant moderniausias 
technologijas. Kai kurios dinozaur
dalys buvo sukurtos remiantis robo-
t  k rimo principu. Bendras dinozau-
r  vaizdas užbaigtas naudojant ani-
macij . Pasitelkus kompiuterin  mo-
deliavim  buvo tiksliai atkurti dino-
zaur  raumenys, judesiai ir kt. Siekis 
sukurti serial , užburiant , gniaužian-
t  kvap , informatyv , leidžiant  pa-
sinerti  patirt , buvo gyvendintas.

Ta iau BBC TV užmojai neapsi-
ribojo vien televizija, ir serialas “Pa-
sivaikš iojimas su dinozaurais” buvo 
perkeltas  realyb . Kaip turi atrodyti 
dinozaurai, kaip jie juda, kaip išsid s-
t  j  raumenys, kiek geba pasukti 
galv  ar uodeg , kaip dažnai plasnoja 
sparnais ir pan., jau buvo atskleista 
kuriant dokumentin  serial . Užduotis 
- animacij  paversti tikrove.

Dinozaurai juda naudojant me-
chanizm , kuris pritvirtinamas prie 
viso dinozauro-roboto skeleto. Me-
chanizmas panašus  nedidel  ma-
šin l , kuri yra užmaskuojama. Joje 
s di specialistas. Jis, besinaudoda-
mas vairalazde ir kitomis priemo-
n mis, padeda dinozaurui jud ti.

Naudojant kompiuterin  grafik ,
novatoriškas technologijas buvo su-
kurtos realaus dydžio dinozaur  k -
no dalys. Kiekvienas raumuo atski-
rai sumontuotos ant dinozauro-ro-
boto, pritvirtintas jud ti padedantis 
mechanizmas, apvilkta oda ir štai... 
Žeme žengia 20 sp ding  b tybi .

Tai ne trimatis vaizdas ekrane, 
ne paroda, ne muziejus - tai nat -
raliai atrodan i , riaumojan i  ir 
laisvai judan i  dinozaur  pasiro-
dymas. Šis keliaujantis švietimo, 
istorijos ir pramog  projektas yra 
gav s THEA organizacijos, “Bill-
board” (2008 m.) ir “Pollstar” (2009 
m.) apdovanojimus, vertinan ius 
aukš iausi  meistriškumo lyg .

“Laisvalaikio” inf.

Užgęsta šviesos... Įsivyrauja tyla... Žiūrovų žvilgsnis nukrypsta
 į... Hakslį (Huxley), paleontologą, kuris tampa kelionės į 
dinozaurų erą gidu.

Šou “Pasivaikš ioji-
mas su dinozau-

rais” vyks lapkri io
27, 28 ir 29 d. Vil-
niuje, “Siemens” 
arenoje. Bilietai 

parduodami elek-
tronin s prekybos 

bendrov je
“Tiketa”. Biliet
kiekis ribotas.

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

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

15Lt

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

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

17Lt

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

nuolaida (taikoma 2 bilietams) kaina

13Lt
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Holivudo aktorius Metas Dei-
monas (Matt Damon) save vadina 
Agentu 0014, nes sakosi es s 2 kar-
tus gudresnis už Džeims  Bond .
Naujausiame filme “Informatorius!” 
M.Deimonas vaidina dvigub  agen-
t , žaidžiant  iš karto  dvejus var-
tus: jo sukurtas personažas dirba ir 
FTB, ir dar vienam šeimininkui - 
sau! Jis slap ia siurbia pinigus iš sa-
vo darbdavio, kur  tuo pat metu iš-
duoda slaptosioms tarnyboms. Tie-
sa, Agentas 0014 gal ir sveria dvi-
gubai daugiau už 007...

Iš ties  realiais vykiais paremtas 
Stiveno Soderbergo (Steven Soder-
berg) “Informatorius!” yra rimtesnis 
filmas, negu gali pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio. Jis populiaria forma analizuo-
ja dabartin s finans  kriz s priežastis, 
nors žodis “kriz ” nepaminimas n
karto. Filmo autoriaus d mesys nu-
kreiptas ne  bankus ar vadybininkus. 
Kriz s kaltinink  jis ieško giliau.

M.Deimonas vaidina Mark  Vai-
teker  - didžiulio agrochemijos kon-

cerno “Archer Daniels Midland” 
(ADM) viceprezident  ( domu tai, 
kad Amerikoje iš ties  iki šiol teb ra 
tokia kompanija - viena didžiausi
pasaulyje sojos perdirb j ). Tokios 
firmos paprastai n ra žinomos eili-
niams pilie iams, ta iau daro tak
kiekvieno gyvenimui: beveik n ra
maisto produkto, g rimo ar gyvuli
pašaro, kurio sud tyje neb t  analo-
giško koncerno perdirbt  jav  ar alie-
jini  kult r  s kl . Tai štai, to ADM 
koncerno pagrindinis peln  kraunan-
tis veiksnys - aminor gštis lizinas, 
padidinantis gyvuli  pašar  maistin-
gum . B da ta, kad esama ir kit  li-
zino gamintoj . Niekis - koncernas 
slap ia susitaria su konkuruojan iais 

gigantais iš Japonijos ir Pranc zijos 
- d l kain  dempingo ir nepageidau-
jam  žaid j  išst mimo iš rinkos. 
Vien  graži  dien  tikrasis Markas 
Vaitekeris neapsikent s nueina pas 
FTB agentus - pranešti apie nusi-
kalstamus kartelinius žaidimus...

Remiantis kai kuriais skai iavi-
mais, realiame gyvenime tikrajam 
ADM koncernui šis skandalas kaina-
vo pus  milijardo doleri . O skanda-
lo kaltininkas, kur  vaidina M.Deimo-
nas, gal iš ties  jaut si dukart gudres-
nis už Bond  - net demaskuotas kaip 
mon s l š  grobstytojas jis neabejo-
jo savo teisumu: “Bet juk šioje afe-
roje “geriukas” vis viena esu aš”.

“Gars  pasaulio raš ” inf.

“Informatorius!” jau 
rodomas Vilniuje, “Forum 
Cinemas Vingis” kino teatre

Kriminalin  komedija. JAV
Režisierius Steven Soderbergh
Vaidina: Matt Damon, Frank 

Welker, Melanie Lynskey ir kiti

M.Deimonas - dvigubas agentas

Meto Deimono personažas tarnauja 
dviem šeimininkams - FTB ir... sau

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.



Kas?
Džono F.Kenedžio (John F.Ken-

nedy) prezidentin  biblioteka.

K  daro? 
Skrenda  M nul  kaip prieš 40 

met . Nuostabi 3D animacija rodo 
skriejan i  “Apollo 11” raket  nuo 
pat jos paleidimo iki nusileidimo. 
Kiekvienoje misijos faz je vaizdas 
trumpam sustabdomas, tada gali-
ma aparat  apži r ti iš vairi
kamp . Fone tuo metu gird ti au-
tentiški astronaut  pokalbiai su 
centru Hjustone.

Kod l veikia? 
Nežinojau, kad pus jus kelio-

nei pus  raketos tur jo gr žti  Že-
m . Sunku suskai iuoti, kiek dali
ta raketa “pamet ” pakeliui  M -
nul . Beveik per kiekvien  skry-
džio faz  ji radikaliai kei ia išvaiz-
d , tod l darosi smalsu: kas bus 
toliau? Be to, fone galima išgirsti 
ir legendines tapusias pokalbi
frazes, pavyzdžiui, “The Eagle has 
landed” (liet. “Erelis nut p ”). 
Šiuo puslapiu JAV prezidento 
Dž.F.Kenedžio biblioteka primena 
apie save: juk b tent šis lyderis 

nubr ž  tiksl  išlaipinti žmog
M nulyje. Grafika ne blogesn  nei 
Holivudo film , gal tod l ir ži ri-
ma kaip filmas.

Rezultatai?
Milžiniškas lankomumo šuolis 

per pat  “Apollo 11” misijos jubi-
liej  - tuo metu puslapyje lank si
maždaug tiek žmoni , kiek porta-
le “Balsas.lt”.

Apdovanojimai?
“London International Awards 

2009” auksas.

Dalyvauk skrydyje
www.wechoosethemoon.org

Kas?
Prabangi  krepši , rankini  ir la-

gamin  gamintojas “Louis Vuitton”.

K  daro? 
Kuria kažk  panašaus  aukštos 

kokyb s “Discovery” reportaž . Ti-
kri astronautai Buzas Aldrinas (Buzz 
Aldrin), Sali Raid (Sally Ride) ir Dži-
mis Lavelis (Jim Lovell) s di apsup-
ti trij  vaizdo kamer  ir dalijasi sp -
džiais, kaip kelion s  kosmos  pa-
keit  j  gyvenim . B.Aldrinas vaikš-
tin jo M nulio paviršiumi 1969 me-
tais (jis dalyvavo “Apolo 11” misijo-
je), S.Raid buvo pirmoji amerikiet
moteris kosmose, o Dž.Lavelis va-
dovavo “Apolo 13” misijai.

Kod l veikia? 
“Louis Vuitton” jau seniai savo 

reklamai, kuri skirta senstan iai vadi-
namajai k diki  bumo kartai (angl. 
“baby boomers”), pasitelkia pagyve-
nusius ir daug ma iusius žmones. 
Trys seni astronautai - visiškai ne -
prastos ir neb dingos asmenyb s re-
klamoje, ta iau jos puikiai atitinka pre-

ki  ženklo vaizd . Atrodo, kad naujo-
jo modelio “LV” rankin , demons-
truojama titulin je šios kampanijos 
nuotraukoje, yra visiškai nesenstanti, 
skirta ypa  tolimoms kelion ms, ir ti-
kriausiai lengvai b t  gal jusi daly-
vauti toje legendin je misijoje. Tik 
vien  dalyk  suku paaiškinti - tinkla-
lapyje radau tik vien  rankin .

Rezultatai?
“Apollo 11” misijos jubiliejaus 

proga puslapyje apsilank  maždaug 
dukart daugiau žmoni  nei www.
wechoosethemoon.org.

Apdovanojimai?
“London International Awards 

2009” bronza.

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

Kompanijoms vietoj išvad

Į Mėnulį - su nauja rankine
www.louisvuittonjourneys.com

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

Ši  vasar  su jo 40 met , kai Neilas Armstrongas ir “Apollo 11” misijos 
astronautai pirmieji išsilaipino M nulyje. Tai nuostabi proga, kuri  kai kas 
sigudrino panaudoti savo reklamai. Trys dom s pavyzdžiai.

Rubrik
pristato “Gaumina”

“Apollo 11” ir “Louis Vuitton” rankin s. Netik ta. O šiandien viskas, kas netik ta, sulaukia d mesio.
D mesys provokuoja svarstym , o svarstymas - pardavim . Šie pavyzdžiai rodo, kad stiprus turinys pats savaime yra medija.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kas?
3D žem lapi  programa “Google 

Earth”.

K  daro? 
Jubiliejaus proga buvo išleista at-

naujinta programos versija. Joje galima 
apži rin ti 3D M nulio pavirši , rasti 
vairiausi  daikt , kuriuos ten paliko 

žmon s, taip pat iš arti apži r ti “Apol-
lo 11” aparat , rasti daugyb  nuotrau-
k , raš  ir kit domybi , susijusi  su 
M nuliu ir šiuo jubiliejumi.

Kod l veikia? 
Jubiliejus ir nauji, dar niekada 

ir niekur nematyti vaizdai - tai pui-
ki proga pasi lyti vartotojams at-
naujinti program . Tiesa, pagrindi-
n  programa “Google Earth” vi-
siems platinama nemokamai. Ta-
iau kiekvienas atnaujinimas - tai 

priminimas, kad galima sigyti “Go-
ogle Earth Pro”, skirt  reikles-
niems (ir turtingesniems) vartoto-
jams.

Rezultatai?
1,4 milijono ži rov  “YouTube” 

pasiži r jo reklamin  klip . Pa ios 
programos vartotoj  skai iaus “Goo-
gle” neatskleidžia.
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Ieškok Mėnulyje
www.youtube.com/watch?v=zHJ77RsnFXI



Kaip veikia pažin i
sistema?

“DarniPora.lt” - viena rim-
iausi  lietuvišk  pažin i  svetai-

ni . Tai pirmas Lietuvoje pažin i
portalas, kuriame vertinamas 
žmoni  charakteri , vertybi  bei 
seksualinis suderinamumas. Kaip 
tai veikia?

Pirmiausia jums reikia re-
gistruotis svetain je ir nuoširdžiai 
užpildyti specialist  sudarytus su-
derinamumo testus.

Baig  pildyti savo anketoje 
iš karto matysite jums rekomen-
duojamus labiausiai suderinamus 
narius, atrinktus iš vis , užsire-
gistravusi  portale. Tereik s per-
ži r ti anketas ir išsirinkti domi-
nan ias.

Nepakanka? Pasinaudoda-
mi “DarniPora.lt” svetain s
paieška gal site perži r ti kit
svetain je registruot  nari  an-
ketas ir pamatyti savo charakte-
rio, vertybi  bei seksualin  su-

derinamum  su bet kuriuo iš j .
Nari  anketose pateikiami 

ne tik prasti duomenys, tokie 
kaip amžius, miestas, pom giai 
ir pan., bet ir charakterio apra-
šymas, sudarytas remiantis re-
gistruojantis užpildytais testais. 
Svetain je taip pat yra tarp nari
itin populiari galimyb  savano-
riškai užpildyti daugiau charak-
terio test  ir j  rezultatus trauk-
ti  savo anket .

Nusiži r jote favoritus? Su-
sisiekti su jais “DarniPora.lt” yra 
gerokai papras iau negu kitose 
pažin i  svetain se. ia gal site
arba iškart rašyti pirm j  laišk ,
arba pasinaudoti unikaliu “Darni-
Pora.lt” rankiu “Pažinties ve-
dlys”, kuriame tiesiog išsirinksite 
kelet  klausim  iš jau parengto 
s rašo ir sud lioj  varneles vienu 
mygtuko spustel jimu nusi site 
juos patikusiam žmogui.

Susirašin jimas vyko sklan-
džiai ir domiai? Turb t pats laikas 
susitikti gyvai.

Kaip gimsta meil
svetain je “DarniPora.lt”?

Jolanta ir Gintaras:
“Draugauti buvo labai lengva, 
nes sutapo poži riai  dvasines 
vertybes, atradome daug bendr
pom gi , lyg b tume sukurti 
vienas kitam. Taip gim  meil  ir 
spalvot  ruden  susiejome savo 
likimus. Esame d kingi “Darni-
Pora.lt”, nes jei šios svetain s
neb t , kažin kur mes b tume
susitik  ir atrad  vienas kit ”.

Aušrin  ir Romas: “Kaip 
galima ne simyl ti žmogaus, su 
kuriuo gali pliurpti nesustoda-
mas? Jis nuolat kartoja, kad mes 
- pora pakvaiš li , nes taip stai-
giai puol me  savo svaiginant
roman . Bet kai tai sako, jis šyp-
sosi. Tad leidžiu sau sp ti - pa-
tinka jam šis m s  pakvaiš liš-
kumas. Juk meil  - visada kiek 
keistas ir painus dalykas. Svar-
bu, kad yra su kuo ja dalytis. To 
linkiu visiems, kurie jos ieško 
“DarniPora.lt” svetain je”.
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Svetain je “DarniPora.lt” 
yra skyrelis “Žurnalas”, kuriame 
galima rasti daug nauding
straipsni  tarpusavio santyki  te-

ma ir ne tik. Taip pat galima už-
duoti jums r pimus klausimus 
garsiam psichologui Gediminui 
Navai iui.

Interneto svetainė:

Tikr  pažin i  portalas.

Šiuo metu “DarniPora.lt” sve-
tain je užsiregistrav  daugiau nei 
50 t kst. žmoni .

Patarimai norintiems 
susipažinti internete

Jaunavedži Marijos ir Lau-
ryno, susipažinusi  “DarniPora.
lt”, patarimai ieškantiems antros 
pus s internete:

Nenustatykite per griežt
kriterij . Štai Laurynas Marijos 
s raše neatsirado tik tod l, kad 
neatitiko išsilavinimo reikalavim .
Tad porel  suved  “Paieška”. “Net 
juokinga dabar, - kiek drov dama-
si kalb jo Marija. - B tinai nor -
josi universitetinio... O laim  sly-
p jo visai kitur”.

Neišsig skite atstumo. Lau-
rynas - vilnietis, Marija - iš Radvi-
liškio. Ta iau atstumo problem  jie 
išsprend  k rybiškai. Pirm  kart
susitiko Klaip doje, o v liau važi-

n davo vienas pas kit  arba... tie-
siog susitikdavo pusiaukel je.

Papildykite savo anket
nuotraukomis. Marija atkreip
d mes  Lauryn  tik d l išskirti-
ni  jo nuotrauk . “Užkalbinau, 
nes patiko nuotraukos. Jei ne jos, 
tikrai neb iau rašiusi”, - pasako-
jo Marija.

Pateikite b tinai savo ir b -
tinai domias nuotraukas. Juk tai 
internetas. Tad šnek tis su šeš liu 
- ne domu. O jeigu nuotraukos pa-
rinktos atsakingai, jeigu jos savi-
tos, tuomet daugiau papasakoja ir 
apie j s  asmenyb .

Moterys, nebijokite už-
kalbinti. Štai Marija nepabijojo. 
Kai pašnekovai dom s, kuris 
užkalbintas pirmas, tampa ne-
besvarbu.

Turite pasi lym  puslapi  turiniui? Rašykite - 8000Lt@respublika.net

Puslapius pareng  Paulius VITKUS

Diskusij  forumas

Svetain je “DarniPora.lt” yra 
specialus diskusij  forumas, kuria-
me pateikiamos žinut s skai iuoja-
mos dešimtimis t kstan i . Disku-
sij  forum  galima pasiekti adresu: 
diskusijos.darnipora.lt
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Roma Paurait∂-
Puplauskien∂

LTV FILMAI IR 
JË KÔRÎJAI
“Algimantas”

Gera knyga besidomin-
tiems Lietuvos kino istorija. 
Roma Paurait -Puplauskien
- žurnalist , scenarist , kino 
kritik , Lietuvos žurnalist  ir 
Kinematografinink  s jung
bei Meno k r j  asociacijos 
nar . Šioje knygoje autor  pri-
stato Lietuvos televizijos film
k r jus, apib dina j  sukurtus 
filmus. Knyga apima plat  lai-
kotarp  nuo 1961 met  iki m -
s  dien . Režisieriai pateikti 
nuo seniausiai prad jusi  dirb-
ti televizijoje iki jauniausi .
Aprašymai iliustruojami nuo-
traukomis iš asmenini  reži-
sieri  archyv .

  KNYGOS

Jodi Picoult
TOBULAS 

PAVEIKSLAS
“Alma littera”

Populiari JAV rašytoja Jodi Pi-
coult, Lietuvos skaitytoj  pam g-
t  roman  “Mano sesers glob -
jas”,  “Nykstantys pavidalai”, 
“Dešimtas ratas”, “Devyniolika 
minu i ” autor , savo k riniuose 
nagrin ja prieštaringas temas ir 
kelia klausimus,  kuriuos ne ma-
noma rasti lengv  atsakym . Š -
kart jos d mesio centre - sud -
tingi vyro ir moters santykiai, j
trapumas, po nepriekaištingo gy-
venimo dangalu slepiamos san-
tuokos negerov s: fizinis ir psi-
chologinis smurtas, meile dangs-
toma neapykanta, sud tingas ke-
lias išsilaisvinimo link. Knyga 
prikausto d mes  nuo pat pirm -
j  puslapi .

Panos Karnezis
GIMTADIENIO 

ÍVENTÎ
“Tyto alba”

Panos Karnezis (1967 m.) - 
graik  rašytojas, 1992 m. išvyk s
 Anglij  studijuoti inžinerijos ir 

k rybinio rašymo. Gyvena Londo-
ne. “Gimtadienio švent ” - tre io-
ji jo knyga, kurioje nesunku atpa-
žinti Aristotelio Onasio gyvenimo 
faktus. Privati sala Eg jo j roje, 
kurioje laivininkyst s magnatas 
Markas Timoleonas stebi pasiruo-
šim  šventei. Ta iau magnatas dvi-
dešimt penktajam dukros gimta-
dieniui turi pareng s ir slapt  pla-
n : visa kontroliuojantis t vas no-
ri kalb ti j  nutraukti n štum .
Dukra nežino, kad t vas slapta j
seka, kad audringas ir nevyk s jos 
gyvenimas ir slaptas romanas jam 
jokia paslaptis.

Juozas Erlickas
MANO MEILÎ 

STIKLINIAIS KALIOÍAIS
“Tyto alba”

“Daugyb s knyg  autorius si -
lo nauj  ir jo k rybos peizaže išskir-
tin  veikal , kurio tekstus vienija 
Juozui Erlickui iš esm s b dinga, 
bet niekad neakcentuota tema - 
meil , - pažymi Nacionalin s pre-
mijos laureato Juozo Erlicko kolega, 
kai kuri  jo k rini  herojus Antanas 
A.Jonynas. - Knygoje surinkti poe-
tiniai ir ne poetiniai, neišvengiamai 
ironiški, bet viduje lyriški, o neretai 
ir skaudžiai dramatiški autoriaus 
k riniai; yra tarp j  populiariomis 
dainomis virtusi  tekst , yra toki ,
kurie turi potencij  jomis tapti. 
Nuotaikinga knyga, kurioje greta 
pirmosiose knygose skelbt  k ri-
n li  rasime ir visai neseniai rašy-
t  opus ”.

Edmundas 
MalΔkas
DILGÎS
“Magil∂”

Š  roman  trumpai galima b t
apib dinti taip: suaugusi  žmoni
žaidimai šiandien je Lietuvoje. 
Keletas autoriaus citat : “Nuod -
m  gyventi sau, nes aš, Žmogus, 
nežinau, kokiu pavidalu mano nuo-
d m  sugr š man pa iam. Negali 
b ti teis ju tas, kuris neturi teis-
mo savyje”; “Moteris lyg vynas: 
gurkšnis žadina j g , o šimtas 
gurkšni  migdo. žengiu  poezijos 
lov , kad pajus iau k no proz ”; 
“Tas, kuris eina  tiksl , turi atsi-
spirti nuo kli i  ir šuoliuoti ne-
atsigr ždamas. Atmink: nugal to-
jus gimdo narsa, o nenugalimuo-
sius - mok jimas suprasti. Tam, 
kas vykdo pareig , bus atleistos ir 
nes km s”.

 SAVAITĖS VAIZDELIS

Kod l blondin s naudoja žali
l pdaž ? Nes raudonas reiškia 
“stop”.

Mažasis Klausas vakare slenka
 savo t v  miegam j .

- K ia darote? - klausia jis. T -
vas lemena:

-A, mmm... Tai vadinasi meil s
žaidimu.

Klausas:
- Aaaa... O kas dabar laimi?

 Mo iut  skryb li  parduotuv -
je nusiži ri ypa  prašmatn  mo-
del .

- Su ja j s iš karto atjaun jote
20 met , - giria pardav ja.

An kas mo iutei:
- Tada jos nepirk. Juk neteksi 

pensijos.

  ANEKDOTAI

Arūno Šiaučiūno nuotr.

“Adrenalinas 2: aukßta ^tampa” 
(“Crank 2: High Voltage”)

Veiksmo filmas (2009), rež. Mark Neveldine, Brian 
Taylor, JAV

Iškrit s iš sraigtasparnio samdomas žudikas evas 
elijosas (akt. Džeisonas Stathamas) lieka gyvas, ta-
iau patenka  kin  mafijos rankas ir keliauja tiesiai ant operacinio stalo 

- “neužmušamos” jo širdies prisireik  senajam triad  bosui. Kad išgyven-
t , tiek meksikie i , tiek kin  mafijos smogik  po vis  Los Andžel  per-
sekiojamam ir besistengian iam atgauti sav j  šird evui š kart prireiks 
jau ne adrenalino, o aukštos tampos pli psni  - b tent taip teks kas va-
land krauti baterij , varan i  jo šird  pakeitus  elektrin  prietais .

 NAUJAUSI DVD

Turite “Savait�s vaizdelio” rubrikos vert� kadr�? 
Si�skite nuotraukas (nuo 1 MB) laisvalaikis@respublika.net, pavadinkite lai�k� “Savait�s 
vaizdelis”, �ra�ykite  vard� pavard�. I�spausdintos nuotraukos autoriui bus �teiktas prizas -  
“Katp�d�l�s” 20 Lt dovan� �ekis. 
D�l prizo teirautis tel. Vilniuje 212 36 26
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BΔ r∂ ja JUR GA 
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Ketvirtadien� venkite intrig�, 
nevartokite svaigal�. Penktadienis ir 
savaitgalis - aktyvios dienos, tinkamos 
meilei, keliauti, bendrauti. Pirmadien�, 
antradien� nei�laidaukite. Tre�iadien� 
tinka vykti � komandiruotes, susitikti su 
draugais.

JAUTIS. Ketvirtadienis gali padova noti 
nauj� pa�in�i�, netik�t� galimybi�. 
Penktadien� bei savaitgal� nuo reikal� 
atitolkite, nesivelkite � konfliktus. 
Darbo savait�s prad�ia tinkama akty-
viai veiklai, atkakliai siekti u�sibr��t� 
tiksl�. Tre�iadien� b�kite prakti�kesni, 
saugokit�s ilgapir��i�.

DVYNIAI. Ketvirtadien� b�kite paslaug-
esni, mandagesni, venkite svaigal�, ypa� 
darbo metu. Penktadienis bei savaitgalis 
tinkami b�ti vie�umoje. Darbo savait�s 
prad�ioje venkite konflikt�. Tre�iadienis 
- j�s� diena.

V��YS. Ketvirtadien� tinka mokytis, 
keliauti, bendrauti. Penktadien� bei 
savaitgal� atitolkite nuo reikal�, gerai 
pails�kite. Darbo savait�s prad�ia aktyvi, 
tinkama vie�umui, naujoms pa�intims. 
Tre�iadien� venkite konflikt� su 
gimin�mis, kaimynais.

LI�TAS. Ketvirtadien� nerizikuokite 
pinigais, venkite svaigal�. Penktadien� 
bei savaitgal� tinka pl�sti akirat�, mokytis, 
susitikti su naujais �mon�mis. Darbo 
savait�s prad�ioje b�kite diplomati�kesni 
tarnyboje. Tre�iadien� tinka b�ti 
vie�umoje.

MERGEL�. Ketvirtadien� venkite 
svaigal�, drausmingai vairuokite. 
Penktadien� bei savaitgal� atitolkite nuo 
reikal�, nerizikuokite. Darbo savait�s 
prad�ia aktyvi, galima prad�ti naujus dar-
bus, vykti � kelion�, mokytis. Tre�iadien� 
stenkit�s neprarasti kantryb�s.

SVARSTYKL�S. Ketvirtadien� 
saugokit�s traum�, venkite svaigal�. 
Penktadien� bei savaitgal� b�kite 
d�mesingesni partnerio poreikiams, 
venkite gin�� �eimoje. Darbo savait�s 
prad�ioje venkite lengvab�di�k� 
sprendim�, neskub�kite. Tre�iadien� 
tinka mokytis, bendrauti, keliauti.

SKORPIONAS. Ketvirtadienis tinkamas 
meilei, linksmyb�ms. Penktadien� bei 
savaitgal� daugiau d�mesio skirkite 
sveikatai. Darbo savait�s prad�ioje 
venkite konflikt� su partneriu, 
ne spr�skite juridini� problem�. 
Tre�iadien� nerizikuokite pinigais.

�AULYS. Ketvirtadien� daugiau d�mesio 
skirkite �eimai, venkite svaigal�. 
Penktadienis bei savaitgalis tinkami 
meilei, k�rybai, aktyvioms pramogoms 
su vaikais. Darbo savait�s prad�ioje 
gali b�ti papildom� darb� - tausokite 

sveikat�. Tre�iadien� netinka tvarkyti 
juridini� reikal�.

O�IARAGIS. Ketvirtadien� tinka vykti 
� tarnybines keliones, siekti �ini�, 
bendrauti. Penktadien� ir savaitgal� 
daugiau d�mesio skirkite �eimai. 
Darbo savait�s prad�ia gali padovanoti 
maloni� pa�in�i�, nauj� id�j�, pramog�. 
Tre�iadien� patausokite nervus.

VANDENIS. Ketvirtadien� nei�laidaukite, 
venkite svaigal�. Penktadien� ir savaitgal� 
tinka mokytis, i�kylauti, susitikti su drau-
gais. Darbo savait�s prad�ioje daugiau 
d�mesio skirkite �eimai. Tre�iadienis 
tinkamas meilei, pramogauti.

�UVYS. Ketvirtadien� b�kite aktyvesni, 
venkite svaigal�. Penktadien� bei savaitgal� 
venkite neapgalvot� i�laid�. Darbo savait�s 
prad�ia tinkama mokytis, vykti � koman-
diruotes, tvarkyti prakti�kus reikalus. 
Tre�iadien� daugiau d�mesio skirkite �eimai.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti sportin� 
akrobatin� aitvar� “Jamaica”.

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

Praeito kry�ia�od�io laim�toja - Vaida Labutyt� i� Vilniaus. 
Jai bus �teiktas aitvaras “Jamaica”. D�l priz� teiraukit�s telefonu 

Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai laikomi tik dvi savaites.

Kry Ωia Ωo dΩio, iß spaus din to pra ∂ju sia me nu me ry je, at sa ky mai:
Vertikaliai: Vikontas. Lerva. Irus. Jas. ST. Os. CAA. Kels. Loginis. Milas. Pikaso. 

“Neo”. Spa. Samanota. Pajamos. Majus. Honolulu. Sasas.
Horizontaliai: Lop�elis. Milijono. Adatos. Keras. Orus. Ima. Agamos. NVS. 

Knis. Mala. Eta. Ceilonas. Obojus. Salsa. Sula. Estetas. Slovakai. Sus.

Pa�ym�tuose langeliuose: MANEVRAS.

------  -
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 27-3 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 26 d. 
11.45, 14, 16.30, 18.40, 21.20. 27-3 d. 11.45, 
14, 16.30, 19.15, 21.45 (11.45, 14 val. sean-
sas vyks 28, 29 d.).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 26 d. 10.50, 13, 15.30, 18, 20.30. 
27-3 d. 10.45, 13, 15.30, 18, 20.30 (10.45, 13 
val. seansas vyks 28, 29 d.).
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 26 d. 10.10, 13.50, 17.10, 20.40. 
27-3 d. 10.15, 13.45, 17.15, 20.45.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 26 d. 13.20, 15.50, 18.30, 21. 
27-3 d. 13.15, 15.45, 18.15, 21 (13.15 val. 
seansas vyks 28, 29 d.).
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV) 
- 26 d. 10.20, 12.40, 15, 17. 27-3 d. 10.30, 
12.45, 15, 17.40 (10.30, 12.45 val. seansas 
vyks 28, 29 d.).
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 26 d. 10.30, 12.30, 
14.20, 16.20, 18.10. 27-3 d. 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30 (10.30, 12.30, 14.30 val. seansas 
vyks 28, 29 d.).
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuota lietuvi�kai, 
JAV) - 26 d. 12, 14.40, 16.50. 27-3 d. 12.15, 
14.15, 16.15 (12.15, 14.15 val. seansas vyks 
28, 29 d.).
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 
26 d. 15.10, 17.30, 19.30, 21.30. 27-3 d. 
19, 21.20.
“Artimos �viesos”  (drama, Lietuva, Vokietija) 
- 26 d. 19, 21.10. 27-3 d. 18.50, 21.15.
“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo drama, 
JAV) - 26 d. 19.10, 21.45. 27-3 d. 20.15.
“Bjauri tiesa”  (romantin� komedija, JAV) 
- 26 d. 20.20.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 27-3 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30.
“Antikristas”  (siaubo f., Danija, Vokietija, 
Pranc�zija) - 27-3 d. 11.30, 13.50, 16.20, 
18.50, 21.10.

n “VIASAT kino komedij� festivalis”  
“Mieloji vienatv�”  - 27, 3 d. 18, 30 d. 21.
“Pagaminta Vengrijoje”  - 27 d. 19, 29 d. 
21.30, 2 d. 21.30.
“Po to teb�nie tyla”  - 27, 1, 3 d. 21, 28, 
29 d. 18.
“Lemtingoji diena”  - 27 d. 21.30, 29 d. 
19, 1 d. 18.
“Visi bilietai parduoti”  - 28 d. 19, 30 d. 
21.30, 2 d. 18.
“Trumpi linksmi filmukai”  (originalo k., 
be titr�) - 28, 29 d. 21, 30 d. 18.
“Mer� ir Maksas”  - 28 d. 21.30, 30 d. 19, 
2 d. 19.
“At�alusios sielos”  - 1 d. 19, 3 d. 21.30.
“Jamam Vudstok�”  - 1 d. 21.30, 2 d. 21, 
3 d. 19.
“Japonijos animacijos dienos “Otaka”  
“Tokijo krik�tat�vis”  - 3 d. 17.
“Paprika”  - 3 d. 19, 6 d. 17.
“Pirmasis b�rys: tiesos akimirka”  - 3 d. 21.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 26 d. 11, 14.30, 18, 21.30. 
27-3 d. 11, 13.30, 16.20, 18, 21.20.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 26 d. 11.20, 13.40, 16. 27-3 d. 12.40, 
15.20 (12.40 val. seansas vyks 28, 29 d.).
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 26 d. 
12, 14.10, 16.40, 19.15, 21.45. 27-3 d. 12.20, 
14.30, 17, 19.20, 21.40 (12.20, 14.30 val. 
seansas vyks 28, 29 d.).
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 26 d. 12.10, 14, 16.20, 
18.15. 27-3 d. 12, 13.50, 15.40, 17.40 (12, 
13.50 val. seansas vyks 28, 29 d.).
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV) - 
26 d. 11, 12.30, 14.30, 16.20, 18, 19.45, 
21.30. 27-3 d. 11, 14.15, 17.30, 20.50.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 26 d. 13.20, 15.40, 18.45, 
21.45. 27-3 d. 19.40, 22.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV, 
3D) - 26 d. 11.45, 17.30. 27-3 d. 11.45.
“Kelion� � vandenyno gelmes”  (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 26 d. 15, 20.30. 
27-3 d. 14.45.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 26 d. 18.30, 
22. 27-3 d. 18.20.
“�alti apkabinimai”  (drama, Ispanija) - 
26 d. 20.15. 27-3 d. 20.15.

“Informatorius”  (kriminalin� komedija, 
JAV) - 26 d. 11.20, 13.40, 16, 18.30, 21. 
27-3 d. 13.20, 15.40, 18.10, 20.30 (seansai 
u� speciali� kain�) (13.20 val. seansas vyks 
28, 29 d.).
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV) - 26 d. 11.30, 13.30, 15.30. 27-3 d. 11.30, 
13.30, 15.30 (seansai u� speciali� kain�) (11.30 
val. seansas vyks 28, 29 d.)
“Artimos �viesos”  (drama, Lietuva, 
Vokietija) - 26 d. 20.
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muziki-
nis dokumentinis f., JAV) - 26 d. 14.30, 16.50, 
19.10, 21.30.
“Negarbingi �unsnukiai”  (veiksmo f., JAV, 
Vokietija) - 26 d. 18.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 26 d. 
21.10.

”SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“�em�s gyventojas”  (dokumentika, JAV) 
- 26 d. 17.
“Preliminariniai rinkimai”  (drama, JAV) 
- 26 d. 19.
“�iurlys”  (drama, Kazachstanas) - 26 d. 20.15.
“Virtuv�s istorijos”  (komedija, Norvegija) 
- 27 d. 17.10.
“Duburys”  (drama, Lietuva) - 27 d. 19. 28 d. 
20.20. 29 d. 17. 30 d. 18.50. 2 d. 21. 3 d. 21.10.
“Tau reikia �uniuko?”  (drama, 
Kazachstanas) - 27 d. 21.30.
“Karsteno ir Git�s kino i�daigos”  (ani-
macija, Danija) - 28 d. 11.
“Lietuvi�ka pal�p� 2”  (trumpametra�i� 
animacini� f. programa, Lietuva) - 28 d. 13.
“�mogus, kuris nusikirpo plaukus”  
(drama, Belgija) - 28 d. 15.
“Rink�jai ir a�”  (dokumentika, Pranc�zija) 
- 28 d. 17.
“Kelio pri�i�r�tojo u�ra�ai”  (drama, 
Kazachstanas) - 28 d. 19.
“Lietuvi�ka pal�p� 1”  (trumpametra�i� 
animacini� f. programa, Lietuva) - 29 d. 11.
“Bjaurusis an�iukas ir a�”  (animacija, 
Danija) - 29 d. 13.
“Senieji Lietuvos vienuolynai”  (doku-
mentika, Lietuva) - 29 d. 15.
“Atgimimo sala”  (drama, Kazachstanas) 
- 29 d. 19.40.
“�e��liai”  (drama, JAV) - 29 d. 21.15.
“Maja Pliseckaja”  (dokumentinis f., Rusija) 
- 30 d. 15.

“Mergait�”  (drama, Belgija, Olandija) - 
30 d. 17.
“Dar viena meil�s istorija”  (drama, 
Danija) - 30 d. 21.30.
“Debesys: lai�kai mano s�nui”  (doku-
mentika, Belgija, Vokietija) - 1 d. 17.
“Elektric December 09 - atidarymo 
�vent�”  (Lietuva) - 1 d. 20.
“Bilietas � vien� pus�”  (drama, Danija) - 
2 d. 17.10.
“Tylos!”  (dokumentika, Rusija) - 2 d. 19.10.
“Kai v�jas pakelia sm�l�”  (drama, Belgija, 
Pranc�zija) - 3 d. 17.
“Ie�kotojai”  (vesternas, JAV) - 3 d. 19.

OZO KINO SAL�
“Soliaris”  (fantastin� psichologin� drama, 
SSRS) - 28 d. 16.
“Ivano vaikyst�”  (drama, SSRS) - 30 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 27-29 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30. 27-3 d. 12, 
15.30, 18.30, 21.30 (0.15 val. naktinis seansas 
vyks 28, 29 d.).
“Antikristas”  (siaubo f., Danija, Vokietija, 
Pranc�zija) - 27-3 d. 12.15, 14.45, 17.15, 
19.40, 22 (12.15, 14.45 val. seansas vyks 
28, 29 d.).
“Kad ir kas benutikt�”  (komedija, 
Pranc�zija, JAV) - 27-3 d. 18.45 (23.30 val. 
naktinis seansas vyks 27, 28 d.).
“Mano gyvenimo �uvis”  (drama, JAV, 
kitokio kino klubas) - 1 d. 17.50.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 26 d. 
11.45, 14, 16.15, 19, 21.30, 23.45. 27-3 d. 
11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.20 (11.15, 13.30 val. 
seansas vyks 28, 29 d., 1 d. 18 val. 
seansas nevyks, 22.30 val. naktinis seansas vyks 
27, 28 d.).
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 26 d. 10.45, 14.15, 17.45, 
19.30, 21.15, 22.45. 27-3 d. 10.45, 14, 
17.30, 20.45 (23.59 val. naktinis seansas vyks 
27, 28 d.).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai 
�eimai, JAV) - 26 d. 11.15, 13.45, 16, 
18.15. 27-3 d. 11.30, 14.15, 17, 19.20, 
21.45 (11.30, 14.15 val. seansas vyks 
28, 29 d.).

“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas visai 
�eimai, JAV) - 26 d. 10.15, 13.15, 16.45, 20, 
23.30. 27-3 d. 10.15, 13, 16 (20 val. seansas 
vyks 30-3 d.)
“Debesuota, numatoma m�sos 
kukuli� kru�a”  (animacin� nuotyki� 
komedija, JAV) - 26 d. 11, 13, 15, 17.15. 
28-29 d. 10.30, 14.30.
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 26 d. 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30. 27-3 d. 12.30, 16.30 
(12.30 val. seansas vyks 28, 29 d.).
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 26 d. 15.30, 21. 27-3 d. 21.10.
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 26 d. 11.30, 13.30.
“Tarp dviej� mylim�j�”  (i�ankstinis sean-
sas) - 26 d. 20.30.
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  
(muzikinis dokumentinis f., JAV) - 
26 d. 20.40, 23.15.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 26 d. 23.
“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo 
drama, JAV) - 26 d. 18.

CINAMON
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 27-3 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 26-3 d. 10.45, 12.45, 14.45, 18.45, 
20.45.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 
26 d. 14, 16, 18, 20, 22. 27-3 d. 11.15, 17.45, 
19.45, 22.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 26 d. 12.30, 
20.55. 27-3 d. 15.30, 17.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 26 d. 12, 15.15, 18.30, 21.45. 
27-3 d. 12, 15, 18.15, 21.30.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 26 d. 13, 19.45, 21.55. 27-3 d. 
13.15, 18.30, 21.
“Debesuota, numatoma m�sos 
kukuli� kru�a”  (animacin� nuotyki� 
komedija, dubliuota lietuvi�kai, JAV) - 26 d. 
11.30, 13.30, 15.25, 17.15, 19. 27-3 d. 11.30, 
13.45, 15.45.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 26 d. 
22.15.
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muziki-
nis dokumentinis f., JAV) - 26 d. 10.45, 15.15, 
17.30.
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KLAIP�DA

CINAMON
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 26 d. 19 (COSMO VIP seansas). 27-3 d. 
10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 26 d. 11, 13, 15, 17, 19, 21. 27-3 d. 
10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 
26 d. 14, 16, 18, 20, 22. 27-3 d. 11.45, 14, 
16, 18, 20, 22.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 26 d. 12.30, 
16.45, 20.30. 27-3 d. 14.30, 21.15.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 26 d. 12, 15.15, 18.30, 21.45. 
27-3 d. 12, 15, 18.15, 21.30.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 26 d. 12.15, 14.30, 18.15, 
21.30. 27-3 d. 12.15, 16.15, 18.30, 21.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dub-
liuota lietuvi�kai, JAV) - 26 d. 11.30, 13.30, 
15.30, 17.20, 19.30. 27-3 d. 11.15, 13.15, 
15.15, 17.15, 19.15.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 26 d. 
22.15.
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muzikinis 
dokumentinis f., JAV) - 26 d. 12.30, 14.45, 21.40.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 27-3 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30.
“I�minuotoj� b�rys”  (veiksmo f., JAV) - 27-3 d. 
12.15, 18 (12.15 val. seansas vyks 28, 29 d.).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 26 d. 10.45, 14, 17.40, 
21.30. 27-3 d. 10.35, 14, 17.20, 21.10.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 26 d. 10.15, 13.45, 17.20, 21.10. 
27-3 d. 10.15, 13.30, 17, 20.30 (10.15 val. 
seansas vyks 28, 29 d.).
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 26 d. 10.30, 12.20, 14.20, 
16.10, 18.10, 20. 27-3 d. 12.30, 14.45, 17.40 
(12.30, 14.45 val. seansas vyks 28, 29 d.).
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 27-3 d. 
15.10, 20.50.
“Artimos �viesos”  (drama, Lietuva, Vokietija) 
- 26 d. 16.30, 18.30, 20.30. 27-3 d. 20.
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 26 d. 12.40, 14.50, 16.50.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal�

“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas visai 
�eimai, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 26 d. 11, 
13, 15, 17, 19, 21.

I sal�
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 26 d. 12, 15, 18, 21.

LAIKAS
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muziki-
nis dokumentinis f., JAV) - 26 d. 13.10, 15.10, 
17.30.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 26 d. 
19.40, 21.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
26 d. 18.30 val. - F.Leharo “Linksmoji na�l�”. 
3 v. operet� lietuvi� k. Dir. J.Geniu�as.
27 d. 18.30 val. - “Rusi�kasis Hamletas”. 
2 v. baletas pagal L.van Bethoveno ir 
G.Malerio muz. (su fonograma).
28 d. 18.30 val. - D�.Verd�io “Rigoletas”. 3 v. 
opera ital� k. Dir. M.Sta�kus.
29 d. 18 val. - L.A.Minkaus “Don Kichotas”. 
2 v. baletas. Dir. V.Vir�onis.
1 d. 18.30 val. - J.�trauso “Vienos kraujas”. 
3 v. operet� lietuvi� k. Dir. V.Vir�onis.
2 d. 18.30 val. - L.A.Minkaus “Bajader�”. 3 v. 
baletas. Dir. M.Sta�kus.
3 d. 18.30 val. - G.Donice�io “Meil�s elik-
syras”. 2 v. opera ital� k. Dir. M.Pitr�nas.

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

27 d. 18 val. - M.Krle�os “Elitas (ponai 
Glembajai)”. Re�. I.Buljan (Kroatija).
28 d. 18 val. - B.Dauguvie�io “�aldokyn�”. 
Re�. K.Kymantait�.
29 d. 12 val. - “Ma�asis princas”. 
Re�. S.Mykolaitis (1966-2006).
29 d. 18 val. - Moljero “�yk�tuolis”. 
Re�. I.Bu�ien�.
1 d. 18 val. - L.Tolstojaus “Kreicerio sonata” 
(Panev��io J.Miltinio dramos teatras).
2 d. 18 val. - F.Goodricg “Visada tavo. Anna 
Frank” (Panev��io J.Miltinio dramos teatras).
3 d. 18 val. - T.Bernhardo “Pasaulio gerinto-
jas”. Re�. V.Masalskis.

Ma�oji sal�
28 d. 16 val. - “�ilkas” (pagal A.Baricco 
roman�). Re�. B.Marcinkevi�i�t� (Mar).
29 d. 16 val. - S.Mro�eko “Na�l�s”. 
Re�. S.Ra�kys.

Vilniaus ma�asis teatras
26 d. 18.30 val. - A.�ebrausko improvizacijos 
mokykla pristato improvizacij� �ou “Kitas 
kampas”.
27 d. 18.30 val. - M.Iva�kevi�iaus 
“Madagaskaras”. Re�. R.Tuminas, A.Dap�ys.
28 d. 18.30 val. - B.Klarko “Palaukit, kieno 
�ia gyvenimas?” Re�. J.Vaitkus.
1 d. 18.30 val. - A.�echovo “Vy�ni� sodas”. 
Re�. R.Tuminas.
2 d. 18.30 val. - E.Albee “Trys auk�tos 
moterys”. Re�. R.Kudzmanait�.
3 d. 18.30 val. - A.�echovo “Trys seserys”. 
Re�. R.Tuminas.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

26 d. 18 val. - I.Menchelio “Kapini� klubas”. 
Re�. A.Lat�nas.
27 d. 18 val. - Pagal V.�ekspyro pjeses. 
“�ekspyriada”. Re�. G.Varnas (Valstybinis 
jaunimo teatras ir Teatras “Utopia”).
28 d. 18 val. - M.Makdonafo “Pagalvinis”. 
Re�. J.Vaitkus.
29 d. 18 val. - E.Skarpeto “Varg�ai. 
Aristokratai”. Re�. P.E.Landis.

2, 3 d. 18 val. - P.Vai�i�no “Patriotai”. 
Re�. J.Vaitkus.
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28 d. 12 val. - J.Erlicko “Bilietas i� dangaus”. 
Re�. D.Jokubauskait�.
29 d. 12 val. - J.Kelero, A.Jalianiausko “Paika 
pelyt�”. Re�. A.Jalianiauskas.

Rus� dramos teatras
27 d. 19 val. - G.Gorino “Pamir�ti Herostrat�”. 
Re�. A.Isakovas (Maskvos A.N.Ostrovskio 
dramos teatras).
28 d. 11, 14 val.; 29 d. 11 val. - “Stebuklinga 
Aladino lempa”. Re�. V.Vareckis (Maskvos 
A.N.Ostrovskio dramos teatras).
28 d. 19 val. - “Chanuma” pagal 
A.Caghareli pjes�. Re�. V.Vareckis (Maskvos 
A.N.Ostrovskio dramos teatras).
30 d. 14, 19 val. - “Kra�i� skerdyn�s”. Istorin� 
drama J.Marcinkevi�iaus romano motyvais. 
Re�. A.Armonas (Kelm�s ma�asis teatras).

Vilniaus teatras “L�l�”  Did�ioji sal�
26, 27 d. 18 val. - “Gele�is ir sidabras” 
(pagal V.�imkaus eiles). Inscenizacijos aut. ir 
re�. R.Kazlas.
29 d. 12 ir 14 val. - Kauno l�li� teatro 
gastrol�s! D.�epauskait�s “�alias �alias obuo-
liukas”. Re�. A.Lebeli�nas.

Ma�oji sal�
28 d. 14 val. - N.Indri�nait�s “Coliuk�”. 
Re�. ir dail. R.Drie�is.
28 d. 18 val. - Dramos spektaklis suaugusiems 
ir jaunimui. Vytauto V.Landsbergio “Vilis”. 
Re�. Vytautas V.Landsbergis.

Raganiuk�s teatras
Did�ioji sal�

28 d. 12 val. - “Vaiduokliukas”. 
Re�. R.Urbonavi�i�t�.
29 d. 12 val. - “Vilko ir Lap�s “draugyst�”. 
Pagal V.Pietar�. Re�. R.Urbonavi�i�t�.
29 d. 16 val. - “Katin�lis ir Gaidelis”. Pagal 
V.Pietar�. Re�. R.Urbonavi�i�t�.

Ma�oji sal�
28 d. 13 val. - “Skraidantys Me�kiukai”. 
Spektaklis patiems ma�iausiems. Re�. I.Stonyt�.
29 d. 13 val. - Sve�iuose “Senamies�io l�l�s”. 
Spektaklis “Geriausias �uo Ferdis”. 
Re�. K.Grabnickien�.

Elf� teatras
28 d. 12 val. - “Kelion� � Afrik� arba dar kur 
nors” (pagal knyg� “�iogo ir Skai�iuotojo 
nuotykiai”).
28 d. 18 val. - Miuziklas “Meil� be akcento”. 
A.R.Burnet (JAV).
29 d. 12 val. - Vieno veiksmo baubokomedija 
“Ba���bai”.

Keistuoli� teatras
26 d. 19 val. - Premjera! “Pinokio kronikos”. 
A.Kaniavos ir V.�itkaus vienos dalies vie�a 
i�pa�intis suaugusiems (N-14).
27, 28 d. 19 val. - Muzikinis reviu “Taisykl� 
Nr.1, arba Sapnuoti Vilni� draud�iama!“
Re�. A.Giniotis.
28 d. 12 val. Ma�ojoje scenoje - Muzikinis 
spektaklis vaikams “Interviu su �lyk�tukais”. 
Re�. A.Sunklodait�.
29 d. 12 val. - Premjera! Muzikinis spektaklis 

vaikams “Gelton� Plyt� kelias” (pasakos “Ozo 
�alies burtininkas” motyvais). Re�. A.Giniotis.

”Domino” teatras
29 d. 15 val. - “Briedis Eugenijus”. 
Re�. V.V.Landsbergis.
29 d. 20 val. - “Vilnius - Dakaras”. 
Re�. K.Smoriginas.
30 d. 19 val. - “Striptizo ereliai”. 
Re�. A.Jakubik.
2 d. 19 val. - “Vilnius - Dakaras”. 
Re�. K.Smoriginas.

Men� spaustuv�
28 d. 12 val. Ki�enin�je sal�je - �okio 
spektaklis 3-6 m. vaikams “Bala �ino”. 
Chor. B.Banevi�i�t� (V�� “db Projektai”).
28 d. 19 val. Juodojoje sal�je - “Dekalogas”. 
Re�. G.Varnas (Teatras “Utopia”).
29 d. 19 val. Juodojoje sal�je - �okio 
spektaklis “Sibil�”. Aut. V.Masalskis, 
L.Juodkait�.
29 d. 19 val. Ki�enin�je sal�je - N.Gogolio 
“Pami��lio u�ra�ai”. Re�. V.Sodeika (Teatras 
“Utopia”).
1 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Satyrin� 
agitacija “Sparnuotasis Matas” pagal K.Binkio 
k�ryb�. Re�. A.Giniotis.
2 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Autobiografin�s 
improvizacijos “Atviras ratas”. Re�. A.Giniotis.
3 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Spektaklis 
pagal aktor�s Marijos Korenkait�s pjes� 
“Pab�gimas � Akropol�”.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
26 d. 18 val. Ilgojoje sal�je - B.Srlbjanbovi� 
“Sk�riai”. Re�. R.Atko�i�nas.
27 d. 18 val. Ilgojoje sal�je - T.de Fombelle 
“�vyturys”. Re�. G.Varnas.
27 d. 19 val. Ma�ojoje scenoje - 
G.Adomaityt�s “Balta kat� juodoje Aliaskoje”. 
Re�. A.Lebeli�nas.
28 d. 15 val. Tavernos sal�je - J.Smuul 
“Sve�iuose pas pulkininko na�l�”. 
Re�. D.Juronyt�.
28 d. 19 val. Ma�ojoje scenoje - M.von 
Majenburgo “Bjaurusis”. Re�. V.Malinauskas.
29 d. 15 val. Tavernos sal�je - I.Hagerup 
“Stiklin� arbatos su citrina”. Re�. D.Juronyt�.
29 d. 18 val. Ilgojoje sal�je - D�.P.�anl�jaus 
“Dvejon�”. Re�. J.Jura�as (Audronio Liugos 
produkcijos gastrol�s).
29 d. 19 val. Ma�ojoje scenoje - E.E.�mito 
“Smulk�s vedybiniai nusikaltimai”. 
Re�. R.Banionis.
1 d. 18 val. Tavernos sal�je - I.Vyrypajevo 
“Sapnai”. Re�. K.Glu�ajevas.

Kauno muzikinis teatras
26 d. 18 val. - I.Kalmano “Monmartro 
�ibuokl�”. 3 v. operet�. Dir. V.Visockis.
27 d. 18 val. - F.Leharo “Linksmoji na�l�”. 
3 v. operet�. Dir. J.Geniu�as.
28 d. 18 val. - D�.Kandero, F.Ebo, 
D.Masterofo “Kabaretas”. 3 d. miuziklas. 
Pastatymo muz. vadovas P.Geniu�as, orkestro 
vadovas J.Geniu�as.
29 d. 12 val. - Z.Bru�ait�s “Voro vestuv�s”. 

2 v. oper�l�-baletas vaikams. Dir. V.Visockis.
29 d. 18 val. - �.Guno “Romeo ir D�uljeta”. 
2 d. opera. Dir. J.Geniu�as.
30 d. 18 val. - 9-ojo tarptautinio jaun�j� 
talent� konkurso “Kaunas Talent 2009” 
laureat� ir diplomant� koncertas.
2 d. 12 val. - “Sniego karalien�”. 2 d. baleto 
spektaklis vaikams H.K.Anderseno pasakos 
motyvais. Dir. J.Janulevi�ius.
3 d. 18 val. - R.Rod�erso “Muzikos garsai”. 
2 v. miuziklas visai �eimai. Re�. N.Petrokas, 
dir. J.Vilnonis.

Kauno kamerinis teatras
27 d. 18 val. - L.S.Kaningham “Mergvakaris”. 
Re�. A.Rubinovas.
28 d. 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingo 
“Kar�tas �okoladas”. Re�. S.Rubinovas.
29 d. 18 val. - J.Glovackio “Antigon� 
Niujorke”. Re�. S.Rubinovas.
3 d. 18 val. - M.Val�ako “Pirmasis kartas”. 
Re�. S.Rubinovas.

Kauno ma�asis teatras
27 d. 19 val. - “Su naujaisiais metais, Ana!” 
Pagal B.Srbljanovi� pjes� “Belgrado trilogija”. 
Re�. D.Raba�auskas.
28 d. 18 val. - A.Dilyt�s “M�nulio koja”. 
Re�. A.Dilyt�.
29 d. 12 val. - A.Dilyt�s “Kreivos daikt� 
istorijos”. Re�. A.Bani�nas.
29 d. 18 val. - “Katyt� “P”. Pagal E.Ensler 
pjes� “Vaginos monologai”. Re�. V.Balsys.

Kauno l�li� teatras
28 d. 12 val. - “Pinokis”. Re�. O.�iug�da.
29 d. 12 val. - Vilniaus l�li� teatro “L�l�” 
gastrol�s. “Daktaras Dolitlis”. Re�. R.Drie�is, 
kom. F.Lat�nas.

KLAIP�DA

Klaip�dos muzikinis teatras
27, 28 d. 18.30 val.; 29 d. 17 val. - Premjera! 
R.Paulo miuziklas “Sesuo Ker�”. 
Dir. V.Luko�ius.

Klaip�dos koncert� sal�
26 d. 19 val. - Premjera! “Mano �monos 
vyras”. Re�. K.Smoriginas (“Domino” teatras).

�IAULIAI

�iauli� dramos teatras
26 d. 18 val. - Gediminas Varna-Ti�kevi�ius. 
Re�italis.
27 d. 18 val. - Moljero “�yk�tuolis”. 
Re�. R.Tuminas.
28 d. 18 val. - H.Ibseno “Nora”. Re�. S.Ra�kys.

PANEV��YS
J.Miltinio dramos teatras

27 d. 18 val. - L.Tolstojaus “Kreicerio sona-
ta”. Re�. S.Varnas.
28 d. 18 val. - Bomar�� “Figaro vedybos”. 
Re�. A.Poci�nas.
29 d. 18 val. - F.Goodricho, A.Hacketo 
“Visada tavo. Anna Frank”. Re�. V.Jevsejevas.

Muzikinis teatras
28 d. 17 val. - I.Kalmano 2 v. operet� 
“Grafait� Marica”.
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KLAIP�DA

CINAMON
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 26 d. 19 (COSMO VIP seansas). 27-3 d. 
10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 26 d. 11, 13, 15, 17, 19, 21. 27-3 d. 
10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 
26 d. 14, 16, 18, 20, 22. 27-3 d. 11.45, 14, 
16, 18, 20, 22.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 26 d. 12.30, 
16.45, 20.30. 27-3 d. 14.30, 21.15.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 26 d. 12, 15.15, 18.30, 21.45. 
27-3 d. 12, 15, 18.15, 21.30.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 26 d. 12.15, 14.30, 18.15, 
21.30. 27-3 d. 12.15, 16.15, 18.30, 21.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dub-
liuota lietuvi�kai, JAV) - 26 d. 11.30, 13.30, 
15.30, 17.20, 19.30. 27-3 d. 11.15, 13.15, 
15.15, 17.15, 19.15.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 26 d. 
22.15.
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muzikinis 
dokumentinis f., JAV) - 26 d. 12.30, 14.45, 21.40.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 27-3 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30.
“I�minuotoj� b�rys”  (veiksmo f., JAV) - 27-3 d. 
12.15, 18 (12.15 val. seansas vyks 28, 29 d.).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 26 d. 10.45, 14, 17.40, 
21.30. 27-3 d. 10.35, 14, 17.20, 21.10.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 26 d. 10.15, 13.45, 17.20, 21.10. 
27-3 d. 10.15, 13.30, 17, 20.30 (10.15 val. 
seansas vyks 28, 29 d.).
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 26 d. 10.30, 12.20, 14.20, 
16.10, 18.10, 20. 27-3 d. 12.30, 14.45, 17.40 
(12.30, 14.45 val. seansas vyks 28, 29 d.).
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 27-3 d. 
15.10, 20.50.
“Artimos �viesos”  (drama, Lietuva, Vokietija) 
- 26 d. 16.30, 18.30, 20.30. 27-3 d. 20.
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 26 d. 12.40, 14.50, 16.50.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal�

“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas visai 
�eimai, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 26 d. 11, 
13, 15, 17, 19, 21.

I sal�
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 26 d. 12, 15, 18, 21.

LAIKAS
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muziki-
nis dokumentinis f., JAV) - 26 d. 13.10, 15.10, 
17.30.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 26 d. 
19.40, 21.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
26 d. 18.30 val. - F.Leharo “Linksmoji na�l�”. 
3 v. operet� lietuvi� k. Dir. J.Geniu�as.
27 d. 18.30 val. - “Rusi�kasis Hamletas”. 
2 v. baletas pagal L.van Bethoveno ir 
G.Malerio muz. (su fonograma).
28 d. 18.30 val. - D�.Verd�io “Rigoletas”. 3 v. 
opera ital� k. Dir. M.Sta�kus.
29 d. 18 val. - L.A.Minkaus “Don Kichotas”. 
2 v. baletas. Dir. V.Vir�onis.
1 d. 18.30 val. - J.�trauso “Vienos kraujas”. 
3 v. operet� lietuvi� k. Dir. V.Vir�onis.
2 d. 18.30 val. - L.A.Minkaus “Bajader�”. 3 v. 
baletas. Dir. M.Sta�kus.
3 d. 18.30 val. - G.Donice�io “Meil�s elik-
syras”. 2 v. opera ital� k. Dir. M.Pitr�nas.

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

27 d. 18 val. - M.Krle�os “Elitas (ponai 
Glembajai)”. Re�. I.Buljan (Kroatija).
28 d. 18 val. - B.Dauguvie�io “�aldokyn�”. 
Re�. K.Kymantait�.
29 d. 12 val. - “Ma�asis princas”. 
Re�. S.Mykolaitis (1966-2006).
29 d. 18 val. - Moljero “�yk�tuolis”. 
Re�. I.Bu�ien�.
1 d. 18 val. - L.Tolstojaus “Kreicerio sonata” 
(Panev��io J.Miltinio dramos teatras).
2 d. 18 val. - F.Goodricg “Visada tavo. Anna 
Frank” (Panev��io J.Miltinio dramos teatras).
3 d. 18 val. - T.Bernhardo “Pasaulio gerinto-
jas”. Re�. V.Masalskis.

Ma�oji sal�
28 d. 16 val. - “�ilkas” (pagal A.Baricco 
roman�). Re�. B.Marcinkevi�i�t� (Mar).
29 d. 16 val. - S.Mro�eko “Na�l�s”. 
Re�. S.Ra�kys.

Vilniaus ma�asis teatras
26 d. 18.30 val. - A.�ebrausko improvizacijos 
mokykla pristato improvizacij� �ou “Kitas 
kampas”.
27 d. 18.30 val. - M.Iva�kevi�iaus 
“Madagaskaras”. Re�. R.Tuminas, A.Dap�ys.
28 d. 18.30 val. - B.Klarko “Palaukit, kieno 
�ia gyvenimas?” Re�. J.Vaitkus.
1 d. 18.30 val. - A.�echovo “Vy�ni� sodas”. 
Re�. R.Tuminas.
2 d. 18.30 val. - E.Albee “Trys auk�tos 
moterys”. Re�. R.Kudzmanait�.
3 d. 18.30 val. - A.�echovo “Trys seserys”. 
Re�. R.Tuminas.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

26 d. 18 val. - I.Menchelio “Kapini� klubas”. 
Re�. A.Lat�nas.
27 d. 18 val. - Pagal V.�ekspyro pjeses. 
“�ekspyriada”. Re�. G.Varnas (Valstybinis 
jaunimo teatras ir Teatras “Utopia”).
28 d. 18 val. - M.Makdonafo “Pagalvinis”. 
Re�. J.Vaitkus.
29 d. 18 val. - E.Skarpeto “Varg�ai. 
Aristokratai”. Re�. P.E.Landis.

2, 3 d. 18 val. - P.Vai�i�no “Patriotai”. 
Re�. J.Vaitkus.
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28 d. 12 val. - J.Erlicko “Bilietas i� dangaus”. 
Re�. D.Jokubauskait�.
29 d. 12 val. - J.Kelero, A.Jalianiausko “Paika 
pelyt�”. Re�. A.Jalianiauskas.

Rus� dramos teatras
27 d. 19 val. - G.Gorino “Pamir�ti Herostrat�”. 
Re�. A.Isakovas (Maskvos A.N.Ostrovskio 
dramos teatras).
28 d. 11, 14 val.; 29 d. 11 val. - “Stebuklinga 
Aladino lempa”. Re�. V.Vareckis (Maskvos 
A.N.Ostrovskio dramos teatras).
28 d. 19 val. - “Chanuma” pagal 
A.Caghareli pjes�. Re�. V.Vareckis (Maskvos 
A.N.Ostrovskio dramos teatras).
30 d. 14, 19 val. - “Kra�i� skerdyn�s”. Istorin� 
drama J.Marcinkevi�iaus romano motyvais. 
Re�. A.Armonas (Kelm�s ma�asis teatras).

Vilniaus teatras “L�l�”  Did�ioji sal�
26, 27 d. 18 val. - “Gele�is ir sidabras” 
(pagal V.�imkaus eiles). Inscenizacijos aut. ir 
re�. R.Kazlas.
29 d. 12 ir 14 val. - Kauno l�li� teatro 
gastrol�s! D.�epauskait�s “�alias �alias obuo-
liukas”. Re�. A.Lebeli�nas.

Ma�oji sal�
28 d. 14 val. - N.Indri�nait�s “Coliuk�”. 
Re�. ir dail. R.Drie�is.
28 d. 18 val. - Dramos spektaklis suaugusiems 
ir jaunimui. Vytauto V.Landsbergio “Vilis”. 
Re�. Vytautas V.Landsbergis.

Raganiuk�s teatras
Did�ioji sal�

28 d. 12 val. - “Vaiduokliukas”. 
Re�. R.Urbonavi�i�t�.
29 d. 12 val. - “Vilko ir Lap�s “draugyst�”. 
Pagal V.Pietar�. Re�. R.Urbonavi�i�t�.
29 d. 16 val. - “Katin�lis ir Gaidelis”. Pagal 
V.Pietar�. Re�. R.Urbonavi�i�t�.

Ma�oji sal�
28 d. 13 val. - “Skraidantys Me�kiukai”. 
Spektaklis patiems ma�iausiems. Re�. I.Stonyt�.
29 d. 13 val. - Sve�iuose “Senamies�io l�l�s”. 
Spektaklis “Geriausias �uo Ferdis”. 
Re�. K.Grabnickien�.

Elf� teatras
28 d. 12 val. - “Kelion� � Afrik� arba dar kur 
nors” (pagal knyg� “�iogo ir Skai�iuotojo 
nuotykiai”).
28 d. 18 val. - Miuziklas “Meil� be akcento”. 
A.R.Burnet (JAV).
29 d. 12 val. - Vieno veiksmo baubokomedija 
“Ba���bai”.

Keistuoli� teatras
26 d. 19 val. - Premjera! “Pinokio kronikos”. 
A.Kaniavos ir V.�itkaus vienos dalies vie�a 
i�pa�intis suaugusiems (N-14).
27, 28 d. 19 val. - Muzikinis reviu “Taisykl� 
Nr.1, arba Sapnuoti Vilni� draud�iama!“
Re�. A.Giniotis.
28 d. 12 val. Ma�ojoje scenoje - Muzikinis 
spektaklis vaikams “Interviu su �lyk�tukais”. 
Re�. A.Sunklodait�.
29 d. 12 val. - Premjera! Muzikinis spektaklis 

vaikams “Gelton� Plyt� kelias” (pasakos “Ozo 
�alies burtininkas” motyvais). Re�. A.Giniotis.

”Domino” teatras
29 d. 15 val. - “Briedis Eugenijus”. 
Re�. V.V.Landsbergis.
29 d. 20 val. - “Vilnius - Dakaras”. 
Re�. K.Smoriginas.
30 d. 19 val. - “Striptizo ereliai”. 
Re�. A.Jakubik.
2 d. 19 val. - “Vilnius - Dakaras”. 
Re�. K.Smoriginas.

Men� spaustuv�
28 d. 12 val. Ki�enin�je sal�je - �okio 
spektaklis 3-6 m. vaikams “Bala �ino”. 
Chor. B.Banevi�i�t� (V�� “db Projektai”).
28 d. 19 val. Juodojoje sal�je - “Dekalogas”. 
Re�. G.Varnas (Teatras “Utopia”).
29 d. 19 val. Juodojoje sal�je - �okio 
spektaklis “Sibil�”. Aut. V.Masalskis, 
L.Juodkait�.
29 d. 19 val. Ki�enin�je sal�je - N.Gogolio 
“Pami��lio u�ra�ai”. Re�. V.Sodeika (Teatras 
“Utopia”).
1 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Satyrin� 
agitacija “Sparnuotasis Matas” pagal K.Binkio 
k�ryb�. Re�. A.Giniotis.
2 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Autobiografin�s 
improvizacijos “Atviras ratas”. Re�. A.Giniotis.
3 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Spektaklis 
pagal aktor�s Marijos Korenkait�s pjes� 
“Pab�gimas � Akropol�”.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
26 d. 18 val. Ilgojoje sal�je - B.Srlbjanbovi� 
“Sk�riai”. Re�. R.Atko�i�nas.
27 d. 18 val. Ilgojoje sal�je - T.de Fombelle 
“�vyturys”. Re�. G.Varnas.
27 d. 19 val. Ma�ojoje scenoje - 
G.Adomaityt�s “Balta kat� juodoje Aliaskoje”. 
Re�. A.Lebeli�nas.
28 d. 15 val. Tavernos sal�je - J.Smuul 
“Sve�iuose pas pulkininko na�l�”. 
Re�. D.Juronyt�.
28 d. 19 val. Ma�ojoje scenoje - M.von 
Majenburgo “Bjaurusis”. Re�. V.Malinauskas.
29 d. 15 val. Tavernos sal�je - I.Hagerup 
“Stiklin� arbatos su citrina”. Re�. D.Juronyt�.
29 d. 18 val. Ilgojoje sal�je - D�.P.�anl�jaus 
“Dvejon�”. Re�. J.Jura�as (Audronio Liugos 
produkcijos gastrol�s).
29 d. 19 val. Ma�ojoje scenoje - E.E.�mito 
“Smulk�s vedybiniai nusikaltimai”. 
Re�. R.Banionis.
1 d. 18 val. Tavernos sal�je - I.Vyrypajevo 
“Sapnai”. Re�. K.Glu�ajevas.

Kauno muzikinis teatras
26 d. 18 val. - I.Kalmano “Monmartro 
�ibuokl�”. 3 v. operet�. Dir. V.Visockis.
27 d. 18 val. - F.Leharo “Linksmoji na�l�”. 
3 v. operet�. Dir. J.Geniu�as.
28 d. 18 val. - D�.Kandero, F.Ebo, 
D.Masterofo “Kabaretas”. 3 d. miuziklas. 
Pastatymo muz. vadovas P.Geniu�as, orkestro 
vadovas J.Geniu�as.
29 d. 12 val. - Z.Bru�ait�s “Voro vestuv�s”. 

2 v. oper�l�-baletas vaikams. Dir. V.Visockis.
29 d. 18 val. - �.Guno “Romeo ir D�uljeta”. 
2 d. opera. Dir. J.Geniu�as.
30 d. 18 val. - 9-ojo tarptautinio jaun�j� 
talent� konkurso “Kaunas Talent 2009” 
laureat� ir diplomant� koncertas.
2 d. 12 val. - “Sniego karalien�”. 2 d. baleto 
spektaklis vaikams H.K.Anderseno pasakos 
motyvais. Dir. J.Janulevi�ius.
3 d. 18 val. - R.Rod�erso “Muzikos garsai”. 
2 v. miuziklas visai �eimai. Re�. N.Petrokas, 
dir. J.Vilnonis.

Kauno kamerinis teatras
27 d. 18 val. - L.S.Kaningham “Mergvakaris”. 
Re�. A.Rubinovas.
28 d. 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingo 
“Kar�tas �okoladas”. Re�. S.Rubinovas.
29 d. 18 val. - J.Glovackio “Antigon� 
Niujorke”. Re�. S.Rubinovas.
3 d. 18 val. - M.Val�ako “Pirmasis kartas”. 
Re�. S.Rubinovas.

Kauno ma�asis teatras
27 d. 19 val. - “Su naujaisiais metais, Ana!” 
Pagal B.Srbljanovi� pjes� “Belgrado trilogija”. 
Re�. D.Raba�auskas.
28 d. 18 val. - A.Dilyt�s “M�nulio koja”. 
Re�. A.Dilyt�.
29 d. 12 val. - A.Dilyt�s “Kreivos daikt� 
istorijos”. Re�. A.Bani�nas.
29 d. 18 val. - “Katyt� “P”. Pagal E.Ensler 
pjes� “Vaginos monologai”. Re�. V.Balsys.

Kauno l�li� teatras
28 d. 12 val. - “Pinokis”. Re�. O.�iug�da.
29 d. 12 val. - Vilniaus l�li� teatro “L�l�” 
gastrol�s. “Daktaras Dolitlis”. Re�. R.Drie�is, 
kom. F.Lat�nas.

KLAIP�DA

Klaip�dos muzikinis teatras
27, 28 d. 18.30 val.; 29 d. 17 val. - Premjera! 
R.Paulo miuziklas “Sesuo Ker�”. 
Dir. V.Luko�ius.

Klaip�dos koncert� sal�
26 d. 19 val. - Premjera! “Mano �monos 
vyras”. Re�. K.Smoriginas (“Domino” teatras).

�IAULIAI

�iauli� dramos teatras
26 d. 18 val. - Gediminas Varna-Ti�kevi�ius. 
Re�italis.
27 d. 18 val. - Moljero “�yk�tuolis”. 
Re�. R.Tuminas.
28 d. 18 val. - H.Ibseno “Nora”. Re�. S.Ra�kys.

PANEV��YS
J.Miltinio dramos teatras

27 d. 18 val. - L.Tolstojaus “Kreicerio sona-
ta”. Re�. S.Varnas.
28 d. 18 val. - Bomar�� “Figaro vedybos”. 
Re�. A.Poci�nas.
29 d. 18 val. - F.Goodricho, A.Hacketo 
“Visada tavo. Anna Frank”. Re�. V.Jevsejevas.

Muzikinis teatras
28 d. 17 val. - I.Kalmano 2 v. operet� 
“Grafait� Marica”.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Štai, pavyzdžiui, pjes s “Galu-
tin  uždanga” metu pagrindinis ak-
torius Vincentas Roilas krinta ne-
gyvas, ži rovai ir trup s nariai ima 
aik ioti, uždanga nusileidžia. Atro-
do, kad Vincento mirtis n ra nat -
rali, tad Skotland Jardas tiki, kad tai 
žmogžudyst !

Ta iau teatre šou turi t stis. Ki-
t  vakar  Vincento vaidmen  atlieka 
jo dubleris, ir po spektaklio teatro 
režisierius sukvie ia vis  trup . To-
kia žaidimo situacijos priešistor  - 
prasideda tyrimas ir nuo šios vietos 
prasideda pats žaidimas. Be tikslo 
išsiaiškinti, kas yra nusikalt lis, vi-
si šios istorijos dalyviai turi slapt
asmenini  sieki . Ar tiesa, kad ar-
lio aplino autografas yra parduo-
damas? Ar Holivudo direktorius iš 
ties  mat  š  pasirodym ? Koks tas 
tartinas verslas,  kur  investavo 

daug žmoni  ir prarado pinigus? 
Tai vienas iš keli  galim  detek-

tyvinio vaidmen  žaidimo scenarij .
Žaidimo esm : kiekvienas dalyvis 
per dvi tris valandas, naudodamasis 
žaidimo pradžioje jam suteikta ir 
v liau iš kit gyta ar nusipirkta in-
formacija, m gina išsiaiškinti, kas 
iš susirinkusi j  vakar l  yra nu-
sikalt lis, ir atlikti savo vaidmens 
jam diktuojamas pareigas. Taip ko-
lektyvin s ir progin s švent s, ka-
l diniai vakarai pavirsta  smag  in-
trig  ir netik tum  kupin  vakar .

Autentišk  atmosfer  galima su-
stiprinti parinkus žaidimo siužet  ati-
tinkan i  viet  - nuošali  sodyb  ar 
tuš i  teatr , ta iau tam taip pat tinka 
ir prastos vietos - kavin  ar biuras. 

“Laisvalaikio” inf.

Lietuvos žurnalų rinką papildys “Gala”

FAKTAI
 Žurnalas “Gala” leidžiamas 

devyniose šalyse.
 Pirmas lietuviškojo “Gala” 

numeris pasirodys gruodžio 
15 d. Jo tiražas sieks 22 000 
egzempliori .

 Naujasis žurnalas kainuos 
2,90 lito.

 “Galos” leidyba r pinsis 
bendrov  “Ieva leidiniai”, ku-
ri jau leidžia žurnal  “Ieva”.

Detektyviniai vaidmenų žaidimai 
tampa vis populiaresnė pramoga!

Prieš kelerius metus Lietuvoje pasirodę detektyviniai vaidmenų žaidimai 
tampa vis mėgstamesni. Ši populiarėjanti pramoga leidžia originaliai ir 
nebrangiai praleisti laiką draugų ar kolegų būryje. Visus vaidmenis žaidime 
atlieka patys dalyviai, tačiau jų tikslas - ne aktoriniai sugebėjimai, o pasiekti 
jų personažams keliamas užduotis, tarsi tai būtų realus gyvenimas.

www.shownet.lt nuotr.

Jau kit  m nes  pasirodys 
naujas pramoginis žurnalas “Ga-
la”, pasakojantis apie aktualiau-
sius Lietuvos bei pasaulio žvaigž-
dži  gyvenimo vykius ir prista-
tantis karš iausias mados ir gro-
žio pasaulio naujienas.

“Tai bus unikalus žurnalas, 
skirtas besidomintiesiems žvaigž-
d mis, mada, kinu, norintiesiems 
neatsilikti nuo muzikos naujien .
Šis leidinys sulauk  s km s Vo-
kietijoje, Pranc zijoje. Tai bus sti-
priausio turinio tokio pob džio
žurnalas, leidžiamas Lietuvoje, 
tod l n  kiek neabejoju jo s kme 
šalyje”, - pasakojo vyriausioji re-
daktor  Livija Gradauskien .

Anot jos, “Gala” iš kit  pana-
šaus formato leidini  išsiskirs tuo, 
kad skaitytojams bus pateikiama 
informacija tik apie tikr sias aukš-
iausio lygio Lietuvos ir užsienio 

žvaigždes. “Tikrai nesi lysime pi-
gi  bulvarini  skaitini . Laikom s
nuostatos, kad “Galoje” aprašysi-
me tik domiausius žymius žmo-
nes, daug pasiekusius meno, vers-
lo, kino, muzikos, mados, sporto 
srityse. Pasaulio garsenybi  nau-
jienas mums pad s sekti ir Lietu-
vos skaitytojams pristatyti užsie-
nio šali  žurnalistai ir fotoreporte-
riai, tod l visuomet pateiksime 
karš iausias žinias apie pasaulines 
žymybes”, - žad jo naujojo žurna-
lo “Gala” vyriausioji redaktor .

“Laisvalaikio” inf. 

Informacij  apie detektyvi-
nius vaidmen  žaidimus ga-
lima rasti internete adresu 
www.shownet.lt/?zaidimas.
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 Pristatome devyniolikmetę Agnę Žydelytę iš Elektrėnų. Linksma ir žodžių kišenėje neieškanti 
mergina tvirtina: “Šviesūs plaukai - šviesi ateitis”.

Raimundo Adžgausko nuotr. 

Niujorke pristatyta nauja mados 
namų “Victorias Secret” kolekcija.

EPA-Eltos nuotr.
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Spalvingas, 
seksualus šou


