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- Kaip vertini pastar j  m -
nesi  savo santyk  su žinias-
klaida?

- Ši situacija yra šalutinis ma-
no darbo poveikis. Man s ji n
kiek nenustebino. Puikiai žinau, 
kad tai yra tam tikros žiniasklai-
dos duona. Viešumas yra kaina, 
kuri  aš moku už savo darb . Kol 
kas ji man kandama.

- Pyksti ant žiniasklaidos?
- Tikrai ne. Ji turi savo intere-

sus, aš savo.

- Anks iau gana atvirai pasa-
kojai apie asmenin  gyvenim .
Kas pasikeit ?

- Apie š  gyvenimo tarpsn  ne-
noriu pasakoti. Nedaviau priesaikos 
Lietuvos Respublikai, tod l nepri-
valau nei teisintis, nei aiškinti, kas 
yra kas. Pasikei iau.

- O kaip gerb jai? Jie juk 
kaip niekas kitas nori žinoti, 
kaip tu gyveni.

- Tikrus mano gerb jus tur t
dominti mano darbai, o ne kokias 
skalbimo priemones vartoju.

- Klysti. Dauguma gerb j
apie žvaigžd  nori žinoti visk .

- Leiskite man tur ti šiek tiek 
privatumo. Nesu niekam sipareigo-
j s apie save pasakoti visk .

- Kaip pasijautei, kai parskri-
d s iš Egipto oro uoste išvydai 
žiniasklaidos atstovus?

- Mane su m  juokas. Galb t
tod l, kad to tik jausi.

- Jei nenor jai viešinti asme-
nini  santyki , gal nereik jo 
rinktis turistin s kelion s su 
tautie iais?

- Aš nesirenku kelioni  pagal tai, 
ar mane fotografuos, ar ne. Negaliu 
reguliuoti žurnalist  darbo. Juo la-
biau nenoriu dirbti už juos.

- Ar šiandien gali pasakyti, 
kokia yra populiarumo kaina?

- J  moku ne aš, o mano gimin s
ir artimieji. Jie labai išgyvena. Su-
praskite, kad žmon ms, kurie nesi-
suka pramog  pasaulyje, labai sunku 
paaiškinti jo mechanizm .

- Ar tu jauti atsakomyb
jiems?

- Be abejo, tod l pastarieji mano 
interviu labai apgalvoti. Kiekvienas 
nety ia išspr d s žodis gali atnešti 
žal  mano s nui.

- Bet jis juk dar mažiukas 
(s nui Dovydui - treji - aut. 
past.), kad suprast ?

- Klystate. Jis labai didelis ir vis-
k  jau ia. Be to, jis lanko daržel .

- Nori pasakyti, kad d l vie-
šai nuskamb jusi  tavo poelgi
j  kas nors žeidin ja?

- Darželis - socialin  buvein ,
 kuri  suplaukia informacija iš 
vairi  šeim . Nat ralu, kad tai 

vyksta.

- Ar sutiktum parduoti savo 
meil s istorij  kokiai nors ži-
niasklaidos priemonei?

- Kol kas niekas nesi l . O jei 
sutik iau, tekt  pasirašyti sutart
su velniu. Aš turiu pakankamai pi-

nig . Mano galimyb s atitinka ma-
no poreikius, tod l esu laimingas 
žmogus. Neturiu 
svajon s apskris-
ti pasaul  nuosa-
vu oro balionu. 
Tie, kurie už pi-
nigus pardavin ja 
savo asmenin
gyvenim , grei-
iausiai neturi ki-

to pragyvenimo šaltinio.

- Kod l tada sutinki dalyvau-
ti beveik visuose TV projektuo-
se iš eil s? Nori pasakyti, kad 
tai darai ne d l pinig ?

- Nekoketuokime. Televizija iš-
laiko ne vien  aktori . Žinoma, kad 
daug kur filmuojuosi d l pinig . Bet, 

pavyzdžiui, “Žvaigždži  duetuose” 
dalyvauju ne d l j .

- O d l ko?
- Iš pradži  š  projekt  ži r -

jau kaip  avanti r . Dabar j  ver-
tinu kaip mok jimo dirbti poroje 
mokykl . Ir na - nuostabi partne-
r . Retai kada teatre toki  gaunu. 
Su ja lengva dirbti. Ji patikima, 
lanksti ir mint  pagauna iš pus s
žodžio.

- Ar tav s ne kvepia Rolando 
Kazlo pavyzdys nusisukti nuo 
veiklos televizijoje ir atsiduoti 
teatrui?

- Rolandu aš žav jausi ir kai jis 
dirbo televizijoje, ir tuo, k  jis veikia 
teatre. Gerbiu jo pasirinkim .

- Ar turi draug , kuriems ga-
li bet kada paskambinti ir atvirai 
pasikalb ti?

- Turiu. Beveik visi juos turi. 
Mes be bendravimo daugiau nieko 
neturime. Žmogus be kito žmogaus 
negali b ti dvasingas. Jis yra socia-
li b tyb . Santykiai - gyvenimo ir 
k rybos pamatas.

- Nem gsti vienatv s?
- Vienatv s niekas nem gsta. Aš 

tik m gstu pab ti vienas.

- K  m gsti veikti vienu-
moje?

- Nesakysiu. Vienas veikiu tai, 
k  veikiu vienas. Jei pasakysiu, b -
siu nebe vienas.

- Dauguma k r j  pripaž sta, 
kad gyvenime jiems b tini su-
kr timai. Kaip tau?

- Man pakanka gyventi, o su-
kr timai ateina savaime. Nes mo-
n  juos kurti dirbtinai. Apskritai 
nemanau, kad manoma gyventi 
nuobodžiai.

- Ar tave lengva sugraudinti?
- Gana lengva. Niekada nesig -

diju savo ašar .

- K  darytum, jei vien  dien
viešumas tau pasidaryt  per 
sunkus?

- Išvyk iau ten, kur šilta, apsi-
gyven iau bambukiniame namelyje 
šalia vandenyno, o užsiman s paval-
gyti, pasigau iau žuv . Va ia tai ra-
mus gyvenimas. Manau, kad kada 
nors taip ir gyvensiu. Darbas, kur
dirbu, atima daug energijos. Vien
dien  pavargsiu.

- Ar dažnai tavyje konfliktuo-
ja protas ir jausmai?

- Nuolat. Esu jausmo žmogus ir 
labai džiaugiuosi, kai virš  paima 
jausmai arba intuicija. Manau, kad 
ne protas, o jausmai žmog  veda to-
bul jimo link. Perskait s vis  moks-
lin  ir grožin  literat r  netapsi lai-
mingesnis.

- Kokiais momentais tu jau-
tiesi laimingas?

- Kai pavasario ryt
išgirstu kukuojant ge-
gut , braidau po rasot
žol , o virš ežero kyla 
r kas.

- Kokias išvadas 
po istorijos su Ona pa-
sidarei, be to, kad ta-

pai atsargesnis bendraudamas 
su žurnalistais?

- Supratau, kad gyvenimas dar 
gražesnis ir spalvingesnis, nei 
maniau.

- Ko lauki iš pavasario?
- Daug, daug, daug saul s ir lai-

m s hormon .

“Nemanau, kad įmanoma 
gyventi nuobodžiai”

“Laisvalaikis”, 2010 m. kovo 4 d. “Laisvalaikio” interviu  7

“Marius turi meilužę”, “Įsi-
mylėjėlius O.Kolobovaitę ir 
M.Jampolskį išdavė slapta 
kelionė į Egiptą” - šios ir pa-
našios antraštės mirgėjo sau-
sio mėnesio žiniasklaidoje. 
Gana atvirai su žurnalistais 
bendravęs aktorius MARIUS 
JAMPOLSKIS (31) užsisklendė. 
Apie šį gyvenimo tarpsnį jis 
nepasakos, nes kaip pats sako, 
nei juridiškai, nei moraliai to 
daryti neprivalo. Nedrįstame 
prieštarauti. Tuo labiau, kad 
jis ir jo artimieji jau žino 
populiarumo kainą.

M.Jampolskio atsakymai

Marius Jampolskis iš pavasario 
laukia laimės hormonų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Apgalvoti jausmo žmogaus



“Laisvalaikis”, 2010 m. kovo 4 d.8 Veidai

Jau š  ketvirtadien , kovo 4- j ,
sužinosime, kas atstovaus Lietu-
vai “Eurovizijoje”. D l kelialapio 
 Osl  finale susirungs 12 atlik j .

Devyni pateko veik  atrankas ir 
dar trims šans  suteik  komisija. 
Skai iuojant ži rov  balsus, išaiš-
k ja trys favoritai. Tai daugiausia 
bals  (3645) surinkusi ir net aš-
tunt  kart  atrankoje dalyvaujanti 
Aist  Pilvelyt , linksmuoliai “In-
Culto” (1825) ir tenoras Mer nas 
Vitulskis (1552). Ta iau šiemet 
nugal toj  rinks ne tik ži rovai, 
bet ir komisija. Jos nuomon  lems 
net 50 procent  galutinio balo. 
Nauja taisykl  intriguoja, nes at-
rankiniuose turuose ži rov  ir ko-
misijos nuomon s ne visada su-
tapdavo.

Grup s “69 danguje” atlik ja ir 
“Vakaro žini ” kalendoriaus mer-
gait  Nijol  Pareigyt  “Olialia” pi-
cerijos lankytojus džiugins savo 
m gstamiausia pica ir atvaizdu pi-
cerijos meniu. Paklausta, kokia pica 
jai patinka labiausiai, greitai atšov :
“Su daug daug s rio”.

Neseniai N.Pareigyt  “Olialia” 
picerijoje bendravo su “Olialia.lt” 
internetinio portalo gerb jomis, lai-
m jusiomis pietus su žvaigžde.

Kol kep  Nijol s išsirinktas pa-
tiekalas, paplep ta buvo apie visk
- merginos džiaug si tur damos toki
puiki  ir atvir  pašnekov , kuri išpa-
sakojo kelet  savo grožio paslap i ,
neveng  kalb ti apie jai patinkan ius 
vaikinus. Žavioji atlik ja, “Žvaigždži
duetuose” dainuojanti su modeliu Ža-

nu Klodu (Jean Claud), prisipažino 
mylinti tik savo tautyb s vyrus! Taip 
subtiliai ji paneig  po Lietuv  sklan-
džiusius gandus apie tarp jos ir mo-
delio užsimezgus  roman .

“Laisvalaikio” inf.

“Eurovizijos” finalas: ar sutaps žiūrovų ir komisijos nuomonė

N.Pareigytė nevengė klausimų apie slaptą meilės romaną

Nijolė Pareigytė smagiai pietavo su “Olialia.lt” internetinio portalo gerbėjomis, laimėjusiomis pietus su žvaigžde
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Aštuntą kartą nacionalinėje 
“Eurovizijoje” dalyvaujanti 

Aistė Pilvelytė turi 
realų šansą nugalėti

Stasio Žumbio nuotr.

“InCulto” kaip visada 
“Euroviziją” šturmuoja humoru

Sėkmės atveju 
Merūnas Vitulskis 

Lietuvai atstovautų 
su itališka daina

Pareng  Laima KARALI T



Per iškilming  ceremonij , kuri  ved  egzotiškoji Greta 
Šapkait , o sve ius linksmino Balio Dvariono muzikos mokyk-
los mokytojai bei Auks s Stankevi ien s vadovaujamas baro-
ko muzikos ansamblis “Lyrum”, taip pat operos solist  Rasa 
Juzukonyt  ir pianistas Povilas Jaraminas, netr ko jaudulio.

Susirinkusiesiems jau tre i j  kart  vykstan iuose apdo-
vanojimuose buvo paskelbti penki  nominacij  nugal tojai:
“Žmogus amžininkas”, “Žmogus istorin  asmenyb ”, “Reiš-
kinys, garsinantis Lietuv ”, “Daiktas, objektas, garsinantis 
Lietuv ” ir dienraš io “Respublika” skaitytoj  išrinktas nu-
gal tojas.

Pirm sias keturias nominacijas rinko dienraš io “Respu-
blika” apžvalgininko Ferdinando Kauzono vadovaujama kom-
petentinga komisija, tuo tarpu penktosios nominacijos šeimi-
nink  l m  dienraš io skaitytoj  balsai.

Komisija pasteb jo, kad jau tre ius metus iš eil s tapo 
tradicija, kad daugiausiai nominant  buvo pasi lyta  “Žmo-
gaus amžininko” titul . J  peln  didelio skaitytoj  palaikymo 
sulauk s 80- j  jubiliej  šven iantis poetas Justinas Marcin-
kevi ius.

Komisija nesl p , kad daugiausia gin ytasi d l kategorijos 
“Reiškinys, garsinantis Lietuv ”, mat nesutarta, kas išties 
yra reiškinys, o kas - tik objektas. Ta iau diskusijos buvusios 
labiau formalios - šioje kategorijoje absoliu ia nugal toja tapo 
lietuvi  kalba, kurios grožis, archajiškumas ir taka kitoms 
kalboms yra ne kas kita, kaip didis reiškinys.

“Aušros” ir “Varpo” bendradarbis, knygnešys Jurgis Bie-
linis peln  “Žmogaus istorin s asmenyb s” titul . Tuo tarpu 

vis  lietuvi  ir lietuvai i  mylimas berniuk  ir jaunuoli  cho-
ras “ žuoliukas” buvo apdovanotas “Daikto, objekto, garsi-
nan io Lietuv ” nominacijoje.

Netr ko ovacij  ir džiaugsmo, kai buvo paskelbta dienraš-
io “Respublika” skaitytoj  simpatij  nominacija. J  peln

Varni  regioninio parko puošmena - Medv galio piliakalnis.
Po iškilmingos ceremonijos visi susirinkusieji dar ilgai 

sveikino vieni kitus ir pozavo fotografams. V liau sp džiai ir 
švent  t s si prie vaiši  stalo. Su mintimis ir šypsenomis jau 
apie kitus “Respublikos” nacionalini  vertybi ” rinkimus, 
kuriuos Žalgirio m šio 600 met  jubiliejaus proga kartu su 
dienraš iu “Respublika” bei nevyriausybin s moter  profe-
sionali  ir vadovi  organizacijos “Zonta International” Vilniaus 
klubu kuruos jau ir ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIE-
ŠINIMO JUD JIMAS.

“Smagu, kad šiais metais sulauk me dar daugiau m s
skaitytoj  laišk . Jie ir pad jo mums rasti tuos žmones ir 
j  darbus, apie kuriuos galb t n ra kalbama garsiai, ta iau 
j  nuopelnai buvo nepelnytai pamiršti ar užpustyti laiko 
dulki , - sak  renginio id jos autor  ir viena pagrindini
organizatori  Nida Binkausk , o paklausta, kaip jau iasi, 
patikino: - Dabar jau iu didel  pilnatv , ta iau laiko džiaugs-
mui n ra daug - pasibaigus vieniems apdovanojimams, lai-
kas ruošti kitus. “Respublika” ir v l laukia laišk , kuriuo-
se kiekvienas gali si lyti savo kandidat , jo manymu, la-
biausiai vert  Nacionalin s vertyb s titulo ši , 2010 met ,
rinkimuose”.

“Respublikos” inf.

Gyvename ia ir dabar.
Kartais linksmi, dažniau li dime. Nes ne viskas klosto-

si, ar ne taip, kaip nor tume.
Kartais atgyjame: kai žaidžia “Žalgiris” ar “Lietuvos 

rytas”, kai prisimenam Vytaut  Did j  ir valstyb  nuo j ros
lig j ros - Lietuv . Kai didžiuojam s iurlioniu, Maironiu, 
Basanavi iumi, Romeriais. Darius ir Gir nas suvokiami 
kaip vienetas. Gal net juo gal tume matuoti patriotiškum .

Laikas nugludina didvyri  paveikslus, it deimantus šli-
fuojantis juvelyras, pašalinantis akmens defektus. Lieka 
legenda, išgryninta ir tobula. Siekiamyb .

Bendraamžiams sunkiau. Krislelis aky dar matomas. 
Bet vis tiek legendos gimsta ir šiandien. Marcinkevi ius,
Landsbergis, Sabonis. ia, šalia, ir dabar. Nors kartais sun-
ku pripažinti. Kaip Fausto Lat no muzik  ar Leonardo Gu-
tausko dail , pereinan i  žod , ar atvirkš iai. Jie per arti, 
kad suvoktum didum .

Bet tikrai pasijunti geriau, kai nukanki  savo prosene-
li  gimtin , toki  kaip Užpaliai, per metin  švent , su met
užpal no rinkimais, su kasmetiniu kalendoriumi ir Užpali
kronika, šviežiu medžiu kvepian iu seni nijos kult ros cen-
tru, vis naujais iš užmaršties ištraukiamais vykiais ir žmo-
n mis. Arba pasiži ri Nijol s Baužyt s “M s  miestelius”. 
Tada supranti: Lietuva gyva, šiandien ir ia...

O ši trimet  Nacionalini  vertybi  paieška Tau parodo, 
k  esi praleid s, prab g s beskub damas dirbti, pramogauti 
ar li d ti. Ar tai b t  Gavenavi ius su lino šiaudeli  Lie-
tuva, ar Šepka su mediniais stebuklais, prikeltas iš užmarš-
ties, gal monsinjoras Jas nas ar Liudas Sagys, savo “Gran-
din le” tvirtai suriš s T vyn s meil  su tautiniu šokiu ten 
toli, už j ri  mari .

Ir kasdien susiduriam su tais ir tuo, kas skatina 
sekti, myl ti, didžiuotis. J s  vis  d ka, rašant ir dali-
jantis savuoju žinojimu, tuos žmoni  ir j  darb  stebu-
klus paž stame.

Kad prisimintume, kad žinotume tvir iau: ne vien duo-
na žmogus gyvas. Yra darbai, santykis su pasauliu ir savi-
mi, kurie kelia iš pesimizmo, abejingumo ir atbukimo tuos 
kasdienius stebuklus paž stant.

A i  Jums, kurie pasidalijo su mumis, “Respublikos” 
skaitytojais, tuo, k  paž sta esant gražiausia, vertingiausia. 
Kas kelia mus aukštyn ir leidžia didžiuotis: lietuviais esame 
mes gim !

Nevyriausybin s moter  profesionali  ir vadovi
organizacijos “Zonta International” Vilniaus klubo 
pirmoji prezident  RAMUN  TRAKYMIEN

Mūsų Lietuva turi vertybių, kuriomis 
didžiuojasi - tokią tiesą konstatavo 
“Respublika” ir nevyriausybinės 
moterų profesionalių ir vadovių 
organizacijos “Zonta International” Vil-
niaus klubas, pakvietę visus į 
sostinės Rotušėje vykusius 
“Respublikos” nacionalinių vertybių 
apdovanojimus 2009”. Šiais metais 
labiausiai šalį garsinusiems žmonėms, 
reiškiniams ir objektams statulėlės bu-
vo įteiktos jau trečiąjį kartą.

Lietuva įvertino tai, 
vertinant 2009- j

nacionalini  vertybi
paieškas “Respublikoje”

GARBĖ I. Nominacijos „Objektas, garsinantis Lietuvą“ 
nugalėtojo – berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ - 
statulėlė buvo įteikta vadovui Vytautui Miškiniui

VAIŠĖS. Po iškilmingos ceremonijos 
šventė tęsėsi prie vaišių stalo

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Š vakar aš nekankinsiu J s  klausimais - kas yra ver-
tyb , iš kur ji atsiranda ir k  ji mums duoda. Neklausiu, 
kokia yra vertybi  kilm . Pab siu truput ž li ir prisitai-
kiusi prie laikotarpio. Taigi, ponai ir ponios, pasakykite man 
- kiek šios dienos moral s biržoje kainuoja J s  vertyb s?
Ar jas supurt  kriz ? Ar pasikeit  vertybi  valiutos kursas? 
Ar jos patyr  devalvacij ? O gal - bankrutavo?

Net ir tas, kuris neišmano jokios ekonomikos, pasakys, 
kad vertyb  - tai yra tai, kas tau pa iam turi gerokai dides-
n  reikšm  palyginti su... Taigi - su kuo? Štai ia prasideda 
m s  problemos, nes retas kuris žino, su kuo galima paly-
ginti vert  to objekto, kuris vadinamas vertybe.

Deklaruojantis vertyb  “T vyn ” j  gana lengvai išduoda 
b gdamas iš jos. Lygiai kaip sutuoktinis, garbinantis verty-
b  šeim , ta iau besim gaujantis meilužio gl byje. Ar dievo-
baimingasis, deklaruojantis vertyb  tik jim , ta iau lengvai 
pasiduodantis pasaulio nuod m ms ir pagundoms.

Yra sakoma, kad tai, k  tur jo, žmogus dažniausiai su-
geba vertinti tik prarad s. Nes tokiu b du gyvenimas sutei-
kia galimyb  apskai iuoti vertybi  kainas ir palyginti vert
tur to su verte prarasto. Taigi, jei nori suprasti savo ir kit
vertybes, sužinok, kiek jos kainavo, su kuo buvo palygintos, 
kaip buvo vertintos gyvenimo ir paties žmogaus tvirtintos.
Kitaip tai tik lozungai, apie kuriuos neverta kalb ti...

Kitas klausimas - ar vertyb s turi savo kain , jei jos yra 
nenaudojamos? Ne, nes vertyb s yra tam tikri m s  mora-
liniai pinigai. Jos tik tada ir tampa vertingos, kai yra nau-
dojamos. Jas naudodamas gali užauginti didžiules etines, 
moralines, žmogišk sias pal kanas, arba atvirkš iai - pa-
tirti nuostolius ir visišk  savo sielos bankrot .

Aš nežinau, ta iau esu tikra, kad tai, kas šiandien vyks-
ta ia, sostin s Rotuš je, yra ne kas kita kaip m s  bankru-
tuojan ios moral s biržos išsigelb jimas. Ne tik tod l, kad 
jos dalyvi  gretos did ja, bet ir tod l, kad ia kotiruojama 
aukš iausia valiuta - vertyb s - stipr ja.

Žaviuosi visais, kurie prisid jo darbais, id jomis ar bent 
mintimis prie šios moral s biržos k rimo. Juk tokius dalykus 
kuria ištisos kartos, o mums pavyko visk sukti vos per ke-
lerius metus!

Tur dama galvoje, kad šiuolaikinis gyvenimas suteikia 
labai daug galimybi  rinktis ir kartu supainioja žmog ,
dienraš io “Respublika” vardu d koju visiems, kurie sitrau-
k  ši  prasming  veikl , ir linkiu stiprinti savo valiut  - 
vertybes - moral s biržoje, neleisti jos paliesti jokiai infliacijai 
ar devalvacijai, kviestis kuo daugiau nauj  investuotoj  ir 
auginti milžiniškas, palaim  teikian ias pal kanas.

Dienraš io “Respublika” vyriausiojo redaktoriaus 
pavaduotoja RAMUN  HAZIR

ką turi geriausia
Ponai, kiek kainuoja 

J s  vertyb s?

“Respublikos” nacionalinės vertybės 2009

GARBĖ II. Nominacijos „Žmogus-istorinė asmenybė“ 
nugalėtojo knygnešio Jurgio Bielinio apdovanojimas buvo 
įteiktas Panevėžio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, 
kuriai atstovavo muziejininkas Audrius Daukša

GARBĖ III. „Respublikos“ skaitytojų simpatijų 
apdovanojimą pelniusio Medvėgalio piliakalnio 
statulėlė buvo įteikta Varnių regioninio parko direktorės 
pavaduotojui Kaziui Praerui

GROŽIS. Auksės Stankevičienės 
vadovaujamas baroko muzikos ansamblis 

pribloškė ne tik balsais, bet ir apdarais

VIEŠNIA. Susirinkusiems 
geros nuotaikos linkėjo 
praėjusių metų „Respublikos“ 
skaitytojų simpatijas už 
projektą „Nedelsk“ pelniusi 
Agnė Zuokienė

ĮVERTINIMAS. Moterų klubo „Zonta International“ 
specialųjų prizą klubo moterys Ina Dagytė ir Ramunė 
Vėliuvienė įteikė šviesaus atminimo skulptoriaus 
Gintauto Gavenavičiaus žmonai Marijai (dešinėje) už 
vyro palikimą – įspūdingas skulptūras

SUSIDOMĖJIMAS. Trečius metus 
sostinės Rotušės salėje vykstančiuose 

apdovanojimuose tuščių vietų beveik nebuvo
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Jurijaus Levčenkovo salonas YURY pačioje sostinės senamiesčio širdyje duris pravėrė 2009 metų va-
sario mėnesio 26 dieną. Ten dirbančių profesionalių meistrų dėka sėkmingai įsitvirtinęs salonas ly-
giai po metų - praėjusį penktadienį - pakvietė į savo gimtadienį.
Į šventę susirinko Lietuvos pramogų pasaulio žvaigždės, Jurijaus klientai ir draugai. Kaip ir pridera 
tikriems grožio meistrams, YURY salono komanda tą vakarą susirinkusiems svečiams pristatė nau-
jausią šukuosenų bei kirpimų kolekciją.

YURY salonas atšventė vienų metų gimtadienį

Gimtadienio šventės dieną Jurijaus 
Levčenkovo žmona Siao Jan Lin (Xiao 
Yan Lin) viešėjo gimtojoje Kinijoje, 
tačiau vakarėlį ji stebėjo virtualiai

Vyginto Skaraičio nuotr.

Vienų metų gimtadienio 
proga YURY salono 

meistrai surengė 
įspūdingą šukuosenų 

pristatymą

www.olialia.lt         daugiau nuorauk  bei video iš seksualios Ayšos fotosesijos

Taip jau nutiko, kad daugiausia pasiekusios m s  šalies maneken s yra 
kur kas garsesn s užsienyje nei Lietuvoje. Vien  toki  perl  atrado ir “Olia-
lia” komanda. Klaip doje šiuo metu gyvenanti maneken  Ayša Nasti  taip pat 
mažai paž stama tautie iams, ta iau j  gerai paž sta Italijos, Pranc zijos ir 
Amerikos mados pasaulis. Kosmetikos “Clinique” reklamos veidas, darbas su 
mados fotografijos žvaigžde Helmutu Niutonu (Helmut Newton) žurnalams 
“Vogue” ir “roccobarocco” reklamai, bendradarbiavimas su Karlu Lagerfeldu 
(Karl Lagerfeld) - tai tik keletas iš šios merginos laim jim . Jos nuotrauk
galima rasti ir H.Niutono knygoje “A Gun for fire”. D l to ši  mergin  pri-
statome rubrikoje “Olialia” žvaigžd ”, o “Laisvalaikio” skaitytojams prista-
tome trump  interviu su ja.

Gimimo vieta: Ukraina, Kijevas.
Dabartin  gyvenamoji vieta: Lietuva, Klaip da.
Amžius: 25.
Apie save: esu tipiškas Ožiaragis su pol kiu.
Užsi mimas: vadybinink , modelis.
Užsienio kalbos: rus , angl , vokie i , šiek tiek pranc z  ir ispan .
Pom giai: eksperimentai virtuv je, mada, domiuosi reklamos 

istorine raida ir tendencijomis.
Gyvenimo credo: vienintel  pareiga tavo gyvenime - b ti ištikimam 

pa iam sau.
Asmenyb s, kuriomis žaviuosi: mano mo iut .
Ateityje save sivaizduoju: labai laiming .
Gyventi negal iau be: artim j  ir draug .
Seksualumas - tai: galinga j ga.
Grožio paslaptis: geriu daug vandens (reklama - j s  teis  rinktis).
Laisvalaikis: draugai, modernus menas, muzika.
Maistas: sveikas ir ekologiškas.
Knygos: banalu, bet šiuo metu esu susižav jusi visa Stefani Majer 

(Stephanie Mayer) “Saul lydžio” saga.
Kinas: patinka Romano Polanskio filmai.

- Kuo “Olialia” fotosesija skyr si nuo kit  fotosesij ?
- Ji buvo pirmoji (per ilg  laik ) mano fotosesija lietuviškam leidiniui. Ši 

fotosesija išsiskyr  ir nuostabia komanda bei nepakartojama atmosfera. Už 
tai ypa  noriu pad koti Oksanai To ickajai! Viskas buvo “rock n’roll”!

- K  daryti, kad nuotraukose atrodytum puikiai?
- Svarbiausia - sijausti  fotosesijos id j , atsipalaiduoti.
- 3 daiktai, kuriuos pasiimtum  negyvenam  sal ?
- Manau, pasiim iau mylim  žmog , peil  ir storiausi  enciklopedij

(kad žino iau, kaip išgyventi).
- “Olialia” projektas tau domus, nes...
- ...jis Lietuvoje neturi joki  analog !

Pareng  Aušra PRASAUSKAIT

Ayša Nastič: 
garsesnė užsienyje nei Lietuvoje

Fotograf  Oksana To ickaja (OKTO.LT). 
Apatinis trikotažas ir p dkeln s - “Wolford”. 
Papuošalai - “Ibero”. 
Vizažas ir plaukai - “International Make Up Center”.
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Buenos Airėse (Argentina) pristatyta mados namų 
“Juana de Arco” kolekcija

EPA-Eltos nuotr.

Pasiūlymas nepamiršti galvos

Londono mados savaitėje 
pristatyta Kinderio 
Aguginio (Kinder 
Aggugini) kolekcija

Per didžiuosius pasaulio miestus ritasi nauj  kolekcij
pristatymo banga. Garsieji dizaineriai nepamiršta primin-
ti, jog stilingam vaizdžiui b tinas ir galvos apdangalas.

- Turite pom g  daiktus dekoruoti “Swarovski” kris-
talais, ar yra toks paviršius, kurio nenubarstytum te
ž rin i  aku i  sluoksniu?

- Tai buvo laikinas susižav jimas... Ieškojau netradicini
pavirši , ant kuri  šie akmenukai sužib t  ne prastai. Tod l
tik atsiradus kristalams Lietuvoje nepuoliau gaminti papuo-
šal  ar klijuoti j  ant drabuži  - ieškojau neišbandyt  pavirši :
automobilio, bald , veidrodži , kit  interjero detali . Jei de-
koras yra subtilus, originalus ir saikingas, šie maži stiklo ga-
bal liai dera visur. Tiesa, išbandžiusi visas dekoravimo gali-
mybes kristalus palikau ramyb je.

- Ar “Swarovski” kristalo leitmotyvas užleido viet
kam nors kitam?

- Šiuo metu, kaip ir dauguma moter , užsiimu dekupažu 
ir gražinu savo restorano lauko terasoje kaban ius šviestuvus, 
servet li  d klus ir pan.

- Ar sutinkate su nuomone, kad n dienos kaunie i
stilius yra vis dar kiek kitoks nei vilnie i ?

- Manau, ia stereotipin  nuomon , stilius nepriklauso 
nuo miesto, kuriame gyveni, - tai kiekvienos moters indivi-
dualus saviraiškos b das. Nors... pasteb jau, kad kauniet s
puošiasi labiau ir skiria daugiau d mesio išvaizdai.

- Kaip apib dintum te savo drabuži  stili , ar šei-
mynykš iai turi takos?

- Klasikinis, moteriškas, nes labiausiai patinka d v ti ele-
gantiškas sukneles ir kostium lius. Su sportine apranga ma-
n s tikrai nepamatysite! Patinka derinti vis  šeimos nari
drabuži  spalvas ar detales, ta iau su paaugliu tai padaryti 
sekasi vis sunkiau...

- Ar galima jus išvysti sisiautusi  chalat ?
- Su chalatu mane išvysti gali tik vyras, bet tikrai susiv -

lusios ir nesusitvarkiusios nepamatys. (Šypsosi.) Chalat  d -
viu tikrai retai, namuose patogiausiai jau iuosi su džinsais ar 
lengva suknele.

- Pamin kite jums imponuojan i  moter  pavardes.
- Žaviuosi solidaus amžiaus puikiai atrodan iomis ir sko-

ningai pasipuošusiomis moterimis. Viena iš toki  - moter
klubo “Ad Astra”, kuriam vadovauju, prezident  ir Seimo na-
r  Dalia Teišerskyt . Negaliu nepamin ti dar vienos impo-
nuojan ios moters - ponios Almos Adamkien s.

- Koks naujausias pirkinys j s  drabužin je?
- Net pa iai keista... Šiais metais dar nieko sau nepirkau. 

Tiesiog nieko neprireik , o ir laikotarpis netinkamas išlaidau-
ti. Planuojame pavasar  tradiciškai aplankyti draugus Londo-
ne, ten, manau, ir sigysiu k  nors naujo.

- Gird jau, Londonas jums yra maloniausia vieta 
apsipirkti?

- Taip, nes ten jau iuosi laisvai ir nevaržomai, žinau pa-
tinkan ias parduotuves. Malonu dar ir tod l, kad ne tik apsi-
perku, bet ir aplankau ten gyvenant  s n , senus draugus, 
nueinu  teatr  ar dom  restoran .

- Kur apsipirkin jate Lietuvoje?
- Užsuku  mažas priva ias Kauno parduotuv les, pavaikš-

tin ju ir didžiuosiuose prekybos centruose, kartais apsilankau 
ir Kauno baz je.

-  kokias parduotuves užsukate prekybos centre 
“Akropolis”?

- vairias, priklausomai nuo poreikio, labiausiai patinka 
BGN ir “Konplott” parduotuv s.

- Kam vard  lenktyn se atiduotum te savo ova-
cijas?

- Dievinu “Roberto Cavalli” sukneles, negaliu ramiai pra-

eiti pro “Chanel” rankines ir “Christian Louboutin” batelius. 
(Šypsosi.)

- Kiek kart  užsivelkate t  pa i  suknel ?
- Jei suknel  man labai miela ir graži, galiu j  rengtis dau-

gyb  kart , derindama prie jos skirtingus aksesuarus. Žinoma, 
turiu sukneli , kurt  specialiai kokia nors proga, ir užsivilku-
si esu jas tik kart . Bet jos visos kabo mano spintoje. Prirei-
kus suknel s pirmiausia lendu  spint , bandau atnaujinti tu-
rim , neskubu pirkti naujos.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Ištraukos iš stiliaus kronikų apie kaunietę verslininkę: “Klubas “Latino” Kauno senamiestyje, restoranas “Briedžių medžioklė” 
Karmėlavoje - čia tik dalelė jos gyvenimo”, “nešioja sūnaus gimimo proga nuo vyro gautą baltojo aukso žiedą su briliantu”, 
“per Valentino dieną vyras dovanojo prašmatnų vonios kambarį”... Moteriai žurnalistų suteiktas besipuošiančios ponios 
“Swarovski” karalienės krikštas, rodos, kiek neatitinka realijos. Pomėgis daiktus dekoruoti krištolo akmenukais - jau praeityje, 
apsipirkti moteris užsuka ir į prekybos centrus, ir į bazę, nors šiais metais dar neįsigijo nė vieno pirkinio. Moterų klubo “Ad Astra” 
direktorė, Vienos pokylio globėja, 2004 m. konkurso “Kauno ponia” talentų nominacijos laimėtoja, televizijos projektų dalyvė 
INGA BUDRIENĖ atsako į “Laisvalaikio” klausimus.

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Genutė ŽALIENĖ

Inga Budrienė: “Swarovski” kristalai buvo laikinas susižavėjimas”
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D i z a i n e r AU D R O N
BUNIKIEN : “Vilniet s yra la-
biau pasitikin ios, dr sesn s, eks-
perimentuoja daugiau - tiek su 
spalv  deriniais, tiek su siluetais. 
Kauniet s yra saugesn s, per va-
kar l  rinksis graži  juod  sukne-
l  bijodamos iškristi iš konteksto. 
Prieš por  met  j  stilius šiek tiek 
“  lankas” b davo, dabar kauniet s
labai skoningai apsirengia, bet tas 
saugumo jausmas dar giliai siša-
knij s. Vilniet s labiau jau ia, kiek 

galima apsinuoginti, kauniet s
kartais per daug išsirengia”.

Modeli  agent ros “Modilina” 
savinink  ir vadov  JOLANTA 
SADAUSKIEN : “Kad ir kaip b t
gaila, bet gimtajame Kaune junta-
mas strig s laikas, kartais b na g -
da matyti susiv lusiomis šukuose-
nomis ir neskoningais senybiniais 
drabužiais moteris. Bet yra taip, 
kaip yra. Nemanau, kad provincijos 
sindromo lengva atsikratyti”.

Grafik , papuošal  k r ja 
J RAT  REKEVI I T : “Paradi-
n  Kauno pus  gerokai skiriasi nuo 
“partizanin s”. Tas, kas svarbiausia 
ir giliausia, pasisl p , matoma 
tiems, kurie gali pas “partizanus” 
nueiti. Stilingi kaunie iai turi tvirt
stubur , ne mados šauksm , o pri-
gimtin  stiliaus jausm . Stilingi kau-
nie iai - šiandien ir Vilniaus stilin-
gieji, pavyzdžiui, Žilvinas Grigaitis, 
Juozas Statkevi ius. Pritariu, kad 
masin , bendroji gatv s mada yra 

kitokia nei Vilniuje, gal d l to, kad 
yra mažiau student ... Bet Laisv s
al jos moter , vaikš iojan i  pir-
myn atgal su aukštakulniais ir gel-
tonais “sud tais” kuodais, vaizdis
išnyk s”.

“Kauno ponia 2004” EGLIJA 
VAITKEVI : “Anks iau nesu-
prasdavau, kod l atvykus  Vilni
man sakydavo komplimentus ir pa-
br ždavo, kad esu “kaunietiškai pa-
sipuošusi”. Aš apgalvoju savo stili ,

derinu, šiek tiek pasipuošiu, o tai 
Vilniuje buvo labai pastebima. Vil-
niuje laisvesn  atmosfera, mažiau 
pareigojanti. Pastaruoju metu tie 

skirtumai maž ja, niveliuojasi. Kau-
nas nuo Smetonos laik  buvo po-
niu i  miestas, kuriame vyravo 
buržuazinis stilius. Vien Laisv s
al ja pareigodavo pasitempti, pasi-
puošti, parodyti save ir pademons-
truoti mad  v jus iš Vakar . Kaune 
buvo puiki istorin  kult rin  terp
atsirasti Juozui Statkevi iui, ki-
tiems garsiems stiliaus žinovams ir 
meninink  elitui. Kaunie i  meni-
nink  dvasioje ir darb  stilistikoje 
juntamas buržuazinis prieskonis, 
tod l vadinamasis kaunietiškas sti-
lius šiuo metu yra kaip perliukas 
tarp kriaukli . Jis turi savo išskir-
tinum , kvap . Kaunie iai kitokie 
ir tuo didžiuojasi, kartais, aišku, ne 
visada pagr stai, kai perlenkiama 
lazda ir pasiekiamas ki as. Manau, 
tai pagrindinis tr kumas, b tent d l
jo kaunietiškas stilius kartais su-
laukia pašaip ”.

Kaune gyvenan i  ar iš ten kilusi  grožio, meno srityje besisukan i  moter  klausiame: ar sutinkate su nuomone, kad kaunie i  aprangos stilius skiriasi nuo vilnie i ?

„Reikia rengtis priklausomai nuo 
savo kūno ypatybių, profesijos ir 
lėšų. Tai taip pat pasakytina apie 

šukuoseną, eiseną. Trumpiau – 
reikia atrasti harmoniją tarp išorės 

ir būties“, – Coco Chanel.

Inga Budrienė
Asmeninio albumo nuotr.
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Amerikiečių burleskos 
šokėja Dita fon Tyz 
(Dita von Teese) surengė 
įspūdingą pasirodymą per 
Sanremo dainų 
festivalį Italijoje. Tiesa, 
nebuvo nieko naujo - ji vėl, 
kaip ir daugelį 
kartų anksčiau, 
maudėsi taurėje.

EPA-Eltos nuotr.

Pasikartojanti Dita von Teese

Išdalyti Prancūzijos kino apdovanojimai “Cezariai”
Pranc zijoje išdalyti kino apdovanojimai 

“Cezariai”. Daugiausiai j  gavo Žako Odiaro 
(Jacques Audiard) juosta “Pranašas”.

Drama, pasakojanti 19-me io vaikino is-
torij , pra jusio šeštadienio vakar  Paryžiu-
je buvo apdovanota devyniomis statul l mis, 
be kita ko, už geriausi  režis r  ir geriausi
original  scenarij . Šiame filme suvaidin s
Taharas Rahimas (Tahar Rahim) išrinktas 
geriausiu aktoriumi bei geriausiu jaunuoju 
aktoriumi.

Geriausiu užsienio filmu paskelbta Klinto 
Ystvudo (Clint Eastwood) juosta “Gran Tori-
no”. Garb s “Cezaris” teiktas Harisonui For-
dui (Harrison Ford).

“Cezariai” buvo teikiami jau 35 kart .
Elta

Taharas Rahimas (Tahar Rahim) 
išrinktas geriausiu aktoriumi bei 
geriausiu jaunuoju aktoriumi

EPA-Eltos nuotr.

Garbės “Cezaris” 
įteiktas 

Harisonui 
Fordui (Harrison 

Ford)

Geriausia aktore išrinkta Izabelė Adžani 
(Isabelle Adjani) už vaidmenį filme 

“Paskutinė pamoka”



Jazzu ir Leon Somov, Sasha 
Son(g), Jeronimas Milius, Atlanta, 
R ta Š iogolevait ... Pasak organi-
zatori , paramos koncerte sutinkan-
i  dalyvauti geriausi  Lietuvos at-

lik j  s rašas kasdien pildomas nau-
jomis pavard mis. “Žinia apie para-
mos koncert  keliauja iš l p  l -
pas. Pora daininink  net patys susi-
siek  su mumis ir pasak  nor  pri-
sid ti prie projekto. Smagu, kad 
m s  iniciatyva yra palaikoma”, - 
džiaugiasi žurnalo “Cosmopolitan” 
vyr. redaktor s pavaduotoja Rosita 
Rastauskien  ir pabr žia, kad kon-
certas nustebins itin didele muzikos 
žanr vairove: bus ir poplyrikos, ir 
roko baladži , ir džiazo improviza-
cij , ir net elektroninio “ambient”.

“Iš anksto nor iau pad koti vi-
siems, kurie dalyvaus koncerte - ir 
atlik jams, ir ži rovams. Manau, šis 
renginys dar kart  parodys, kad su-
vienij  j gas galime pasiekti graži
tiksl ”, - sako fotomeninink  Egl
M linauskien , su televizijos laid
ved jomis R ta Mikelkevi i te ir 
Laima Kybartiene steigusi v žiu 
sergan ius vaikus globojant  labda-
ros ir paramos fond  “Mam  unija”. 
B tent jam bus pervestos visos l -
šos, gautos iš paramos koncerto “Už 
gyvenim !” biliet  ir paaukotos per 
pat  koncert .

Apdovanojimai - 
šauniausioms asmenyb ms

Ryškiu paramos koncerto “Už 
gyvenim !” akcentu taps žurnalo 
“Cosmopolitan” apdovanojim  “Jau-
na, žavi, veikli 2009” teikimas šau-
niausioms Lietuvos moterims. Jas 

rinko žurnalo skaitytojos “Cosmo-
politan.lt” skelbtuose rinkimuose, 
kurie vyko tris m nesius: nuo 2009 
met  lapkri io iki 2010 met  sausio 
pabaigos. Laikantis principo, jog jau-
na reiškia ne tik amži , žavi - ne tik 
išvaizd , veikli - ne tik šuolius kar-
jeros laiptais ir dalyvavim  visuose 
televizijos projektuose,  devynias 
nominacijas buvo pasi lyta per 150 
šauniausi  Lietuvos moter .

“Jauna, žavi, veikli 2009” lai-
m tojos jau paskelbtos kovo “Cos-
mopolitan” numeryje, jo viršel
puošia žurnalo skaitytoj  favorit
daininink  Šorena Džaniašvili. Per 
koncert  jai bus teiktas pagrindi-
nis rinkim  “Jauna, žavi, veikli 
2009” apdovanojimas.  paramos 
koncert  “Už gyvenim !” pažad jo 
atvykti ir kit  nominacij  laim to-
jos: choreograf  Anželika Cholina, 
rašytoja Daiva Vaitkevi i t , para-
mos projekt  organizator  bei te-
levizijos laid  ved ja Edita Milda-
žyt . Prie j  prisid s ankstesni
met  “Cosmopolitan” skaitytoj
favorit s: daininink s R ta Š iogo-
levait  ir Karina Krysko, televizi-
jos laid  ved ja Jurgita Jurkut .

Pasak R.Rastauskien s, Lietu-
voje vykstantys rinkimai “Jauna, ža-
vi, veikli” - ne vietin s reikšm s
projektas: “Esame tarptautinis žur-
nalas, analogiškus rinkimus “Fun 
Fearless Female of the Year” rengia 
JAV, Didžiosios Britanijos, Australi-
jos bei daugelio kit  šali  “Cosmo-
politan”.

Ne pirmas bendras 
projektas

Apdovanojim  “Jauna, žavi, veikli 
2009” proga rengiamas paramos kon-
certas “Už gyvenim !” - ne pirmas 
bendras “Mam  unijos” ir “Cosmo-
politan” projektas. Pra jusi  vasar
v žiu sergan ius vaikus globojan iai 
“Mam  unijai” buvo skirti 4278 litai, 
surinkti iš žurnalo iniciatyva kartu su 
Holivudo kino kompanijai “Warner 
Bros” Lietuvoje atstovaujan iais kino 
platintojais “Gars  pasaulio rašai” 
surengtos išankstin s filmo “Mano 
sesers glob jas” premjeros biliet .
Dar 9111 lit  fondo s skait  perves-
ta spalio pradžioje vykus labdaringam 
Japonijos meninink s Teruno Miyake 
kimono šou. B tent “Cosmopolitan” 
atstovai suved  “Mam  unijos” stei-
g jas su šio šou organizatoriais - Ja-
ponijos kompanija “Tokyo Associates 
Corporation” ir Lietuvos kelioni
agent r  tinklu “Baltic Clipper”.

Paramos koncerto “Už gyveni-
m !” organizatoriai tiki, kad ir š syk, 
suvienijus j gas su geriausiais Lie-
tuvos atlik jais, bus pasiekta ne ma-
žiau sp ding  rezultat . Juolab kad 
iš biliet  surinkt  l š  nereik s
skirti organizacin ms reikm ms - 
šias išlaidas su “Cosmopolitan” su-
tiko dalytis kosmetikos kompanija 
“Avon”, pati inicijavusi ne vien  ko-
vos su v žiu akcij . “Be to, kovo 12 
dien  ir LNK televizija skelbia “Ge-
rumo dien ” - jos metu taip pat bus 
renkamos aukos kovai su v žiu. La-
bai norime, kad m s  paramos kon-
certas b t  tarsi graži šios prasmin-
gos akcijos žanga”, - sako “Už gy-
venim !” organizatoriai.

“Laisvalaikis”, 2010 m. kovo 4 d.

“Už gyvenimą!”: paramos 
koncertas apdovanojimų progra

Kad ir ką daryčiau, galiu 
padaryti dar daugiau! Prita-
riantieji šiam šūkiui kovo 9 d. 
laukiami paramos koncerte 
“Už gyvenimą!” Jį Vilniaus 
klube “New York” apdovano-
jimų “Jauna, žavi, veikli 2009” 
proga organizuoja žurnalas 
“Cosmopolitan” kartu su labda-
ros fondu “Mamų unija”.

Paramos koncertas “Už 
gyvenimą!” kovo 9 d. 19 val. 
vyks Vilniaus klube “New 
York” (Kalvarijų g.85). Sėdimų 
bilietų kainos priklausomai 
nuo vietos: 15 Lt, 25 Lt ir 30 
Lt. Bilietus platina “Bilietai 
LT”. Visos iš parduotų bilietų 
surinktos lėšos skiriamos 
labdaros ir paramos fondui 
“Mamų unija”, globojančiam 
vėžiu sergančius vaikus. 
Išsamesnė informacija apie 
renginį - cosmopolitan.lt/
dalyvauk/uz-gyvenima.Šorena Džaniašvili - “Jauna, žavi, 

veikli 2009”

Sashos Son(g) koncerte 
laukia staigmenos

Kęstučio Kantauto nuotr.

Paramos koncerte 
“Už gyvenimą!” dalyvaus 

“MTV Best Baltic Act” 
laimėtojai Jazzu ir 

Leon Somov
Raimundo Adžgausko nuotr.
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Paslaugos 24/7, arba Jei 
dant  ima skaud ti, kai 
niekas nedirba

Jei jums neteko atsibusti nakt
nuo danties skausmo - j s laimingas 
žmogus. Ta iau niekada negali žino-
ti, kada taip gali atsitikti. Na, žinoma, 
jei reguliariai lankot s pas odonto-
log , tai jums turb t negresia, ta iau 
kas gali prid j s rank  prie širdies 
pasakyti, kad taip ir daro?  odonto-
logijos klinik  einate sulauk  “kom-
plimento” iš savo artim j  d l paki-

tusio burnos kvapo, taip pat pajut ,
kad j s  dantys pasidar  jautr s
temperat r  skirtumams, saldumy-
nams, o blogiausiu atveju - pajut
skausm , varant  iš proto. Bet vis
ši  bjauri  poj i  galima išvengti 
laiku atvykus  “Mano miesto klini-
k ” bendros konsultacijos, kuri jums 
nieko nekainuos. Odontologas atli-
k s apži r  jums pasi lys:

a) sudaryti gydymo plan  ir pa-
šalinti atsiradusias problemas;

b) atlikti vis  burnos higien ;
c) atsisveikinti pusei met  iki 

kitos nemokamos konsultacijos.
Mieliausias, žinoma, paskutinis 

variantas, ta iau ir pirmasis n ra 
toks blogas, jei visk  darote laiku ir 
neleidžiate dant duoniui tapti 
skausminga ir brangia problema.

Už burnos higien  - 
30 proc. mažiau

Tiesa, o ar visk  žinote apie 
burnos higien ? Kai kas iki šiol ma-
no, kad burnos higiena - taisyklin-
gas dant  valymas 2 kartus per pa-

r . Ne, gerbiamieji, burnos higiena 
- odontologo k d je atliekama, net 
trij  skirting  etap  estetin  pro-
ced ra, po kurios j s nesistengsite 
laikytis per kelis metrus nuo pašne-
kovo, bijodami savo burnos kvapo.

Pirmasis etapas - skaleriu nuo 
dant  pašalinami akmenys, tai tokios 
rudos apnašos, dažniausiai susida-
ran ios vidin je dant  pus je. An-
trasis etapas - sodapu iu nuvalomos 
pigmentin s apnašos, susidaran ios 
nuo kavos, arbatos ir tabako. J s
dantys pašvies ja pustoniu be jokio 

balinimo. Na, ir tre iasis etapas - po-
liravimas specialia pasta su fluoru - 
išlygins danties pavirši  ir j s  šyp-
senai suteiks spindesio.

Skamba patraukliai? O jei dar 
pridursime, kad “Mano miesto kli-
nikoje” už burnos higien  sumok -
site 30 proc. mažiau nei kitur? Bur-
nos higien  odontologai rekomen-
duoja 2 kartus per metus kaip ir 
profilaktin  apži r . Dvi valandos 
per metus odontologo k d je be bai-
m s - puikus rodymas sau ir ki-
tiems, kad mylite save.

O k  daryti, jei skausmas jus už-
klupo ilg j  met  savaitgal , susiruo-
šusius vykti  muzikos festival  ar 
tiesiog  gamt ? Skambinti  “Mano 
miesto klinik ”, kuri nuo vasario 
1 dienos r pinasi jumis vis  pa-
r  visomis savait s dienomis.

Išskirtinis d mesys - 
mažiesiems pacientams

“Mano miesto klinika” labai pa-
m gta maž j  pacient . Vaikai ia at-
eina ne tik d l dantuk  plombavimo, 
rovimo ar padengimo specialia me-
džiaga silantais, kurie apsaugo dan-
tukus nuo duonies, bet ir d l to, kad 
gydytoja R ta juos moko taisyklingai 
valyti dantukus ir leidžia patiems iš-
sirinkti plombos spalv . Mes galime 
pasigirti, kad n  vienas mažylis ne-
atsisak  parodyti savo dantuk  gy-
dytojai. Mes kaip ir j s labai brangi-
name savo laik , tod l registruotis 
si lome ne tik telefonu, bet ir inter-
netu. Apsilank  “Mano miesto klini-
kos” interneto puslapyje www.mm-
klinika.lt pasirinksite jums patogaus 
vizito laik . Ir dar vienas pažadas - 
užsiregistravusiuosius priimsime jau 
kit  dien , “eil  m nesiui  priek ” - 
ne m s  klinikos principas.

“Laisvalaikio” inf.

“Mano miesto odontologijos 
klinika” yra Vilniuje, 
Švitrigailos 11G. Registruotis 
galima telefonu (8-5) 239-
41-71 arba (8-640) 147-21 ir 
internete www.mmklinika.lt

“Mano miesto odontologijos klinikoje” - 
naujos visiems svarbios paslaugos

Su “Laisvalaikio” kortele “Mano miesto odontologijos 
klinikoje” visoms gydymo procedūroms

20%
nuolaida

“Mano miesto odontologijos klinikos” nuotr.
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Rodas Stiuartas – Jo didenybė 
roko karalius

Simonas KUPRYS

Birželio 10 d. pirmą kartą Vilniuje 
koncertuos pasaulinė roko legen-
da Rodas Stiuartas (Rod Stewart). 
Rodas Stiuartas yra vienas popu-
liariausių dainininkų pasaulyje, 
kartu su seru Eltonu Džonu (Elton 
John) ir seru Polu Makartniu (Paul 
McCartney) patenkantis į bran-
giausiai apmokamų roko žvaigž-
džių trejetuką. Grandiozinis šou 
pretenduoja tapti didžiausiu metų 
muzikos renginiu.

Gim s b ti žvaigžde

Roderikas Deividas Stiuartas gi-
m  1945 m. karo niokojamame šiaur s
Londone, pra jus vos pusvalandžiui 
po to, kai gretim  nam  susprogdino 
vokie i  raketa. Jau tuomet buvo aiš-
ku, kad mažojo Rodo laukia neeilinis 
likimas. Savo vaikyst  Rodas Stiuartas 
prisimena su dideliu džiaugsmu. Jis 
buvo jauniausias šeimoje, tod l nuolat 
lepinamas. Kaip teigia dainininkas, 
jam patiko b ti v javaikiu. Paauglys-
t je Rodas Stiuartas neišlaik  baigia-
m j  egzamin  ir nebaig  mokyklos, 
ta iau mokslai jaunuolio nežav jo. 

„Tur jau dvi aistras: futbol  ir 
dainavim . Tai buvo vienintel s sri-
tys, kuriose gal jau kažko pasiekti“, 
– pasakoja Rodas Stiuartas, jaunys-
t je vos netap s profesionaliu futbo-
lininku, bet pasirink s kit  keli .
– Gal jau tapti puikiu futbolininku, 
bet netur jau pakankamai noro. Dai-
nuoti lengviau nei žaisti futbol . Ga-
li prisigerti ir kurti muzik , o sport
su linksmyb mis suderinti sunku.“

Septintojo dešimtme io pradžio-
je Rodas Stiuartas siliejo  Didži j
Britanij  užliejusi  rokenrolo bang .
Jaunuolis išmoko groti l pine armo-
nik le ir su gatv s muzikantais iš-
keliavo ieškoti laim s  Europ .
Šios kelion s baig si pakankamai 
greitai – 1963 m., kai Rodas Stiu-
artas buvo išsi stas iš Ispanijos už 
valkatavim , ta iau tuomet jis jau 
žinojo, ko nori iš gyvenimo. Gr ž s
 London  Rodas Stiuartas prad jo 

dainuoti su grup mis „The Jeff 
Beck Group“ ir „Faces“. Šios gru-
p s padar  milžinišk tak  tuo 
metu dar tik besiformuojantiems 
sunkiojo roko ir punk muzikos sti-
liams, o Rodui Stiuartui tapo tram-
plinu  svaiginan i  šlov .

Muzikos žvaigžd s etalonas

Nors atlik jo grupei „The Fa-
ces“ sek si neblogai, jau 1971 m. 
pasirod  solin  Rodo Stiuarto plokš-
tel  „Every Picture Tells a Story“. 
Debiutinis albumas iškart užkariavo 
perkamiausi  JAV ir Didžiosios Bri-
tanijos album  s raš  virš nes, o 
hitas „Maggie May“ pateko  Roken-
rolo šlov s muziej  kaip viena iš 
500 dain , formavusi  rokenrolo 
veid . S km  nuo Rodo Stiuarto ne-
nusisuko ir v liau – sekdamas nau-
jausias muzikos mados tendencijas, 
atlik jas kurdavo dainas, kurios vie-
na po kitos tapo hitais. Atlik jo gim-
tin je net 6 jo dain  rinkiniai iš eil s
užkop  perkamiausi  album  s -
rašo virš n . Iš 62 Rodo Stiuarto 
singl  net 24 pasiek  populiariausi
dešimtuk  Didžiojoje Britanijoje ir 
net 16 hit  – JAV.

Rodo Stiuarto s km  l m  ne 
tik puik s vokaliniai sugeb jimai, 

bet ir ypa  ryški jo asmenyb . Sa-
vimi pasitikintis, dažnai net aki-
pl šiškas dainininkas m gavosi 
d mesiu. Pasišiauš s atlik jas 
atvirai demonstravo linksmybi
kupin  gyvenimo b d , nuolatos 
pasirodydavo apsuptas b rio gra-
žuoli , o jo dainos tryško energija 
ir seksualumu. Netrukus toks el-
gesys tapo prastu muzikos pasau-
lyje, o Rodas Stiuartas k nijo 
tikr  roko žvaigžd s etalon .

Roko legend  trijul je

Ilgiau nei 5 dešimtme ius akty-
viai koncertuojantis Rodas Stiuartas 
turi vardin  „žvaigžd “ „Holivudo 
šlov s take“, taip pat yra trauktas
rokenrolo šlov s muziej  „Rock‘n‘roll 
Hall Of Fame“ ir  Jungtin s Kara-
lyst s muzikos muziej  „UK Music 
Hall Of Fame“. 2001 m. už nuopel-
nus muzikai ir savo šalies vardo gar-
sinim  Rodui Stiuartui suteiktas 
garbingas Didžiosios Britanijos 2-ojo 
laipsnio ordino kavalieriaus vardas. 
Ta iau skirtingai nei kiti jo kolegos 
iš auksini  roko laik , Rodas Stiuar-
tas nesitenkina tik legendos statusu 
ir toliau aktyviai koncertuoja. Popu-
liarumu su legendiniu dainininku ga-
li lygintis vos keletas atlik j  – seras 
Polas Makartnis ir seras Eltonas 
Džonas. Kartu su Rodu Stiuartu šios 
žvaigžd s sudaro simbolin  didžiau-
sius honorarus už koncertus pasau-
lyje gaunan i  daininink  trijul .

Apie nebl stant  Rodo Stiuarto po-
puliarum  liudija ir jo raš  pardavimai. 
2006-aisiais atlik jas išleido dain  rin-
kin  „Great American Songbook“. Par-
duotas didesniu nei 19 mln. tiražu, jis 
tapo vienu s kmingiausi  pastarojo 
dešimtme io album . Skirting  skai-
iavim  duomenimis, iš viso Rodo 

Stiuarto parduot raš  tiražas dabar 
yra didesnis nei 250 mln.

Koncertas, kur  pamatyti 
b tina

Jau birželio 10 d. legendinis brit
roko atlik jas Rodas Stiuartas pasiro-
dys Vilniaus Vingio parke – tai bus 
pirmasis atlik jo pasirodymas Lietu-
voje ir vienintelis koncertas Baltijos 
šalyse. Išskirtiniame koncerte unika-
laus balso savininkas Rodas Stiuartas 
pristatys savo naujausi  album
„Soulbook“, taip pat atliks garsiausius 
savo hitus: „Maggie May“, „Sailing“, 
„Tonight’s The Night (Gonna Be Al-
right)“, „I Don’t Want To Talk About 
It“, „The First Cut Is the Deepest“, 
„Do Ya Think I’m Sexy?“, „Baby Ja-
ne“, „Downtown Train“, „Have I Told 
You Lately“ ir daugel  kit .

 išskirtin  pasirodym  Lietuvos 
sostin  Rodas Stiuartas atsigabens 
vis sp dingam koncertui reikalin-
g  šviesos ir garso aparat r . Gran-
diozinis roko šou po atviru dangumi 
pretenduoja tapti didžiausia muzikos 
švente m s  šalyje šiais metais.

Bilietus  vienintel  legendinio 
roko dainininko Rodo Stiuarto kon-
cert  Vilniuje galima sigyti visose 
BILIETAI LT kasose ir internetu. 
Pirmieji bilietai kainuoja nuo 119 Lt. 
Daugiau informacijos ieškokite sve-
tain je www.bilietai.lt.

Organizatorių nuotr.

Birželio 10 d. Vingio parke 
Vilniuje vyksiantį vienintelį 
Rodo Stiuarto koncertą 
Baltijos šalyse organizuoja 
didžiausia Vidurio ir Rytų 
Europoje koncertinė 
agentūra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt.
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„A-ha”: „Tai bus geriausi mūsų šou“

Simonas KUPRYS

Eros pabaiga

Nuo 1982- j , kai Mortenas 
Harketas, Magne Furuholmenas ir 
Paulas Waaktaar-Savoy („A-ha“ na-
riai – aut. past.) susitiko Osle ir su-
man  groti pa i  madingiausi
popmuzik , pra jo 28 metai. Per ke-
tvirt  amžiaus keit si mados, „A-ha“ 
patyr  nuopuoli  ir pakilim , ta iau
vis tiek išliko tarp pa i  geriausi j .
Pernai biržel , išleid  9- j  studijin
album  „Foot of The Mountain“, 
ypa  gerai vertint  tiek muzikos 
kritik , tiek gerb j , „A-ha“ visus 
nustebino netik ta žinia apie savo 
išsiskyrim . „Net linksmiausi vaka-
r liai kada nors baigiasi“, – taip sa-
vo sprendim  komentavo grup s
klavišininkas Magne Furuholmenas, 
netrukus prid r s, jog „A-ha“ savo 
vakar l  užbaigs tik atsisveikinimo 
ture, kuris bus išties sp dingas.

„Manau, išgird  apie m s  išsis-
kyrim  gerb jai per daug nusimena. 
Šiame pasaulyje viskas baigiasi. Jau-
iame, jog at jo laikas užbaigti ir 

„A-ha“ – dabar turime puiki  proga 
su visais gražiai atsisveikinti taip, 
kaip ir dera šiai grupei, – pasakoja 
Magne Furuholmenas. – Atsisveiki-
nimo koncertuose norime parodyti 
vis  „A-ha“ k rybos retrospektyv .
Tikiuosi, jog m s  b simi pasirody-
mai nustebins net ištikimiausius ger-
b jus ir ilgai išliks atmintyje. Tai bus 
geriausi m s  šou.“

„A-ha“ atsisveikinimo turn
yra vienas reikšmingiausi  pasta-
r j  met vyki  visame muzikos 
pasaulyje. Iki ši  met  pabaigos 
grup  surengs keliasdešimt pasiro-
dym , o paskutin  kart  scen  už-
lips gruodžio 4 d. koncerte Osle. 
Pranešama, jog bilietai  š  istorin
pasirodym  buvo išpirkti per kele-
t  dien .

Grup , kv pusi „Coldplay“

Net debiutinis „A-ha“ albumas 
„Hunting High and Low“ buvo par-
duotas didesniu nei 11 mln. kopij
tiražu, o j  prista iusi daina „Take 
on Me“ tapo žinoma visame pasau-
lyje ir iš karto pateko  populiario-
sios muzikos istorij . Akimirksniu 
išgars jusi „A-ha“ ir v liau nepra-
rado populiarumo, o 1991-aisiais 
siamžino ir Gineso rekord  kny-

goje, nes  grup s pasirodym  Ma-
rakanos stadione Rio de Žaneire 
susirinko net 198 t kst. žmoni  – 
tai didžiausias mokamas koncertas 
pasaulio istorijoje. V liau „A-ha“ 
buvo nepelnytai primiršta ir iki 
1998- j  nekoncertavo, ta iau at-
sik rusi s kmingai sugr žo  didži -
j  scen .

„Kai kas nors paklausia, kurie 
muzikantai padar  didžiausi tak
mano k rybai, atsakau, kad pirmo-
ji grup , kuri simyl jau, buvo 
„A-ha“, – teigia visame pasaulyje 
populiarios roko grup s „Cold-
play“ vokalistas Krisas Martinas 
(Chris Martin). „A-ha“ savo kv -
p ja laiko ir tokios žvaigžd s kaip 
Kanija Vestas (Kanye Westas), 
„Oasis“, Robis Viljamsas (Robbie 
Williamsas) ir kiti populiar s ši
dien  atlik jai.

Per savo karjer  šis unikalus 
muzikant  trio pasiek  išties daug: 
išleido 9 studijinius albumus, suren-
g  9 pasaulinius koncertinius turus, 
aplank  Piet  Amerik , Afrik  ir To-
limuosius Rytus bei pardav  dau-
giau nei 75 mln. raš  – d l to jie 
tapo s kmingiausia vis  laik  Nor-
vegijos grupe.

Vilniuje - geriausios 
„A-ha“ dainos

Atsisveikinimo ture po pasaul ,
truksian iame iki ši  met  pabai-

Beveik prieš mėnesį Lietuvą pasiekė džiugi žinia, jog į mū-
sų šalį atvyksta kultinė Norvegų grupė „A-ha“. Deja, gerokai 
anksčiau grupė paskelbė apie savo išsiskyrimą ir jau pradėjo 
atsisveikinimo gastroles, o lapkričio 2 d. „Siemens arenoje“ 
Vilniuje „A-ha“ koncertuos paskutinį kartą. Vis dėlto kultiniai 
muzikantai žiūrovams žada geriausią savo šou.

Organizatorių nuotr.

gos, „A-ha“ surengs net keliasde-
šimt išskirtini  pasirodym  Piet
Amerikoje, JAV ir Europoje, tarp 
kuri  yra ir lapkri io 2 d. Lietuvos 
sostin je Vilniuje vyksiantis kon-
certas.

Išskirtiniame atsisveikinimo 
šou „Siemens arenoje“ Vilniuje 
skamb s geriausios „A-ha“ dainos: 

„Hunting High and Low“, „The Sun 
Always Shines on T.V.“, „Summer 
Moved On“, „Velvet“ ir kiti grup
išgarsin  k riniai.

Bilietus  vienintel  „A-ha“ at-
sisveikinimo koncert  Vilniuje gali-
ma sigyti visose „Tiketa“ kasose ir 
internetu. Daugiau informacijos 
svetain je www.tiketa.lt. 

„A-ha“ muzikantai 
žiūrovams žada 
įspūdingus šou, 
kuriuose atsispindės 
visa grupės kūryba 
ir skambės pačios 
garsiausios jos dainos
Organizatorių nuotr.

Lapkričio 2 d. „Siemens 
arenoje“ Vilniuje įvyksiantį 
išskirtinį „A-ha“ atsisveikinimo 
koncertą organizuoja 
pirmaujanti Vidurio ir 
Rytų Europoje koncertinė 
agentūra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt.
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Pasak istorikų, senovės Grai-
kijoje vieną dieną per metus 
moterys reikalaudavo ypatingo 
vyrų dėmesio. Jie tada turėda-
vo nutraukti visus karus ir būti 
su savo išrinktosiomis. Artėjant 
vienai gražiausių kovo mėnesio 
švenčių Vilniaus kongresų rū-
muose bus surengti du ypatingi 
koncertai.

Kovo 5 dien , penktadien ,
19 val. vyks simfonin s muzikos 
koncertas “Amžinam moterišku-
mui”. Pasirodys Novosibirsko sty-
gini  kvartetas “Filarmonica”, diri-
guos Martynas Staškus. Programo-
je A.Schunbergo Koncertas stygini
kvartetui ir simfoniniam orkestrui 
B-dur (pagal G.F.Hendelio “Concer-
to Grosso” B-dur op. 6 Nr.7), I.Stra-
vinskio baleto “Ugnies paukšt ”
siuita ir J.Strausso valsai, polkos, 
maršai.

Kovo 6 dien , šeštadien ,
18 val. klausytojai tur s ne tik unika-
li  prog  vienu metu išgirsti net de-
šimties violon eli  grojim , bet ir pa-
siklausyti dainininko Mer no Vituls-
kio su violon eli  grupe atliekam
arij . Kovo 6 dienos koncerto “Passio-
ni per celli” programoje - J.S.Bacho, 
J.Pachelbelio, H.Villa-Loboso, M.Glin-
kos, grup s “Metallica” k riniai.

Abu koncertus rengia Vilniaus 
kongres  r mus valdantis Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras 
(meno vadovas ir vyr. dirigentas 
G.Rinkevi ius).

Bilietus platina Kongres  r mai
ir “Bilietai LT”. Taikomos nuolaidos 
senjorams, moksleiviams, studen-
tams.

Apie “Filarmonica”

Novosibirsko stygini  kvartetas 
“Filarmonica” yra pla iai žinomas 
kolektyvas ne tik Rusijoje, bet ir 
Europoje. Vienas takingiausi  Ru-
sijos muzikini  dienraš i  “Muziki-
n  apžvalga” 2009 m. pradžioje 
kvartet  “Filarmonica” paskelb
“2008 met  kolektyvu” už jo akty-
vi  ir turining  koncertin  veikl .
Šis vertinimas kameriniam ansam-
bliui yra išskirtinis ir ypa  svarbus, 
nes d l pastarojo laim jimo kolek-
tyvo vardas iškart atsid r  greta pa-
saulinio garso Rusijos žvaigždži  - 
dienraštis 2008 m. Rusijos muziki-
nio gyvenimo iškiliausiomis asme-
nyb mis - “Met  žmon mis” - iš-

rinko tokius menininkus kaip diri-
gentas V.Gergijevas ir kompozito-
rius R.Š edrinas.

“Nors kart  ateikite  Novosi-
birsko stygini  kvarteto “Filarmoni-
ca” koncert  ir kit  kart  j s  tikrai 
nereik s raginti. Kvarteto gravitaci-
jos j ga yra tokia didel , kad net ne-
pajusite, kaip ji trauks  savo orbit
ir j s tapsite šio kolektyvo palydo-
vu...” - raš  Novosibirsko almana-
chas “Darovanije”.

Intriguojantis
“Passioni per celli”

Ne mažiau intriguojantis ir kon-
certas “Passioni per celli”, kuris 
vyks kovo 6 dien . Pasirodys Lietu-

vos valstybinio simfoninio orkestro 
violon eli  grup  (koncertmeister
Vita Šiugždinien ). Klausytojus ma-
loniai žav s violon elei b dingas že-
mas, minkštas, sodrus ir rafinuotas 
garso tembras. Šio instrumento 
skambesys trauk vairi  kompozi-
tori  d mes , kv pdamas kurti mu-
zik  violon elei.

Šiame koncerte pirm  kart  su 
Lietuvos valstybinio simfoninio or-
kestro muzikantais pasirodys jauno-
sios kartos dainininkas M.Vitulskis 
(tenoras). Kaune gim s dainininkas 
ne iškart suprato tikr j  pašaukim
ir savotiškai save išband vairiose
srityse - mok si piešimo, dirbo nar-
koman  pagalbos linijoje, buvo vie-
nas iš nedaugelio Lietuvos skaut ,

kurie priklaus  Europos skaut  aso-
ciacijai, daug bendravo su broliais 
pranciškonais ir t.t. Pastaruoju me-
tu savo vokalines žinias tobulinantis 
Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijoje M.Vitulskis daug koncertuo-
ja, yra kvie iamas pasirodyti vai-
riuose televizij  projektuose ir fes-
tivaliuose. 2008 ir 2009 metai dai-
nininko karjeroje simins kaip gau-
si  laim jim  tarptautiniuose kon-
kursuose metai.

Pareng
Vaida ANDRIKONYT

Balandžio 15 d. 19 val. Vilniaus 
pramog  ir sporto centro “Forum 
Palace” klube “Balsas LT” vyks 
renginys, kurio ištisus metus laukia 
visi gyvos ir tikros muzikos gerb -
jai - koncertuos rusiško rokenrolo 
guru Borisas Grebenš ikovas ir le-
gendin  grup  “Akvarium”.

Aprašyti BG biografij  ir jo šlo-
ving  komand  - nelengvas uždavi-
nys, nes ne už kaln  jau ir bendros 
k rybos kartu 40-metis. Ir ar verta? 
Kitaip nei dauguma pasaulinio žino-
mumo roko muzikos “rykli ”, 
B.Grebenš ikovas neužmiega ant sa-
vo hit  ir nepakartojam  šlageri  lau-
r , o nuolat kuria ir meistriškai iš-
naudoja visas muzikini  tendencij
naujoves, daro didel tak  visai mu-
zikinei kult rai ir dažnai yra pirma 
vis  kit  muzikin s mados srityje. 
Tai muzikos meistras, nenupasako-
jamo talento, nesustabdomas ir nie-
kada nepavejamas muzikos v jas.

Kiekvienas “Akvarium” koncer-
tas - tai atsidavimas, jausm  banga, 
panaši ... gal gimim , gal pirm  bu-
in , gal žaibo trenkim , gal mald ,

gimusi  iš širdies gelmi ... N  vie-
nas “Akvarium” koncertas nepana-
šus  prieš tai buvus , visi skirtingi, 
bet visi pilni kosmin s energijos, 
jausm  ir muzikos burt .

Balandžio 15 dien  grup
“Akvarium” su savo lyderiu B.Gre-

benš ikovu pristatys net 3 albumus 
- vien  studijin  (“Puškinskaja 10”) 
ir du koncertinius (“Den radosti” 
ir “Orakul božestvenoj butylki”). 
Koncert  remia vokiško kapitalo 
mon  “Solartechnics”.

“Laisvalaikio” inf.

Prodiuseri  kompanija “Zuzi 
Records” - mon , kuri jau dauge-
l  met  užsiima vairi  atlik j  pro-
diusavimu ir vadyba, leidžia muzi-
kinius albumus, organizuoja dau-

gyb  rengini  ir koncert  visoje 
Lietuvoje. Šiuo metu “Zuzi Re-
cords” ieško talenting  jaun  žmo-
ni  ir gali pad ti išsipildyti galb t
didžiausiai j  gyvenimo svajonei 

tapti žvaigžde. Prodiuseri  kom-
panijai priklauso tokie atlik jai 
kaip Irena Starošait , Milana, Žil-
vinas Žvagulis, grup s “BM” 
(“Blogos mergait s”), “El Fuego”, 
“Patruliai”, “Tikri vyrai”, Milanno 
su grupe, “The Rod Stewart show” 
projektas su eslovu Gabaliu ir 
“Pelenais”.

“Zuzi Records” 
skelbia atrank

n Mergin  bei vaikin  kolekty-
vui (nuo 16-os met ). Svarbiausias 
reikalavimas - muzikin s mokyklos 
išsilavinimas, noras daug dirbti.
nIeškoma nauja nar  grupei 

“BM” (“Blogos mergait s”). 
Svarbiausias reikalavimas - gyvas 
dainavimas. B t  neblogai, kad 
b t  dr si, energinga, žavi, graži, 
seksuali, tokia mergina, kuri nori 
matyti save didžiojoje scenoje, 
kad b t  charakteringa ir chariz-
matiška asmenyb .
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“Zuzi Records” skelbia talentingo jaunimo atranką

Jei manote, kad esate toks 
žmogus, savo CV ir tris 
nuotraukas prašome siusti: 
info@zuzi.lt iki 
2010 m. balandžio 1 dienos. 
Pageidautinas garso įrašas.

B.Grebenščikovo ir “Akvarium” burtai

Vilniuje vėl koncertuos 
rusiško rokenrolo guru - 
Borisas Grebenščikovas

Redakcijos archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida

Bilietai į B.Grebenščikovo 
ir “Akvarium” koncertą 
parduodami visose “Bilietai 
LT” kasose. Informacija dėl 
bilietų užsakymų telefonu 
(8-653) 621-93.

Aistringas pavasaris Kongresų rūmuose

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida bilietams

Merūnas Vitulskis atliks 
garsiausias arijas

Novosibirsko styginių kvartetas 
“Filarmonica” žinomas visoje Europoje

Organizatorių nuotr.
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Pasaulin  premjera - ir Lietuvoje

Prieš por  met  koncertavusios “Lady Sal-
sa” trup s negal jo pamatyti visi norintieji, 
tod l  naujos, pasaulin s premjeros “Kings of 
Salsa” maršrutus ji trauk  ir Lietuv . Dvide-
šimt seksualiausi , aistringiausi  ir profesio-
naliausi  Kubos šok j  ir muzikant  atsiveža 
gyvenimo džiaugsmo poj t , aistringus šokius 
ir afro-kubietiškus, uždegan ius ritmus.

Dvi karštos valandos, priversian ios ju-
d ti kiekvien ! Salsa, rumba, mambo, a a
- aistringi šokiai, aistringa muzika, seksua-
liausi salsos karaliai ir karalien s tiesiai iš 
Kubos!

“Kings of Salsa” šok jai demonstruoja 
scenoje savo meistriškum , nugludint  iki 
tobulumo. Jie šoka taip, tarsi šokis b t  toks 
pat svarbus kaip kv pavimas, kaip širdies 
plakimas. S puodamos klubais, senjoritos 
grakš iai sukasi aplink savo partnerius, j
judesiai atkartoja ritm . Deginantis erotiš-
kumas ir karštligiška euforija užvaldo kie-
kvien .

Šok j  profesionalumas sužav jo
K.Minoug ir Šakir

Visi trup s nariai turi aukš iausi  pro-
fesin  išsilavinim  - studijavo Nacionalinia-
me Kubos meno institute ir šoka Naciona-
liniame Kubos televizijos balete. Trup  ir 
jos nariai gastroliavo JAV, Vokietijoje, Olan-
dijoje, Italijoje, Ispanijoje, Singap re, Grai-
kijoje. Šoko Edinburgo festivalyje Jungtin -
je Karalyst je, “Sziget” festivalyje Vengri-
joje, Pirineo Sur festivalyje Ispanijoje, “La 

Fenice” Teatro inauguracijoje Venecijoje, 
“San Francisco Summer Time” festivalyje 
JAV, “Folckrore Dance Festival” Olandijoje. 
Šok j  profesionalumu susižav jo Šakira 
(Shakira) ir pakviet  dalyvauti savo šou. O 
muzikos dievait  Kaili Minoug (Kylie Mi-
noque), paži r jusi trup s šou, pasak : “Jie 
turi visk : energingus šokius, kurie užima 
kvap , karštus Kubos ritmus, atliekamus 
nuostabios salsa grup s, ir pa ius gražiau-
sius šok jus, kokius j s tik galite sivaiz-
duoti šokan ius visai šalia j s ... Šou pri-
tvink s erotikos, ir ia darosi taip karšta, 
kaip b na tik Havanoje!”.

Atlieka Kubos populiariausieji

“Kings of Salsa” - daug daugiau nei salsa. 
Spektaklio neatskiriama dalis - dešimties 
muzikant  sudarytas populiariausias Kubos 
ansamblis “Cuba Ashire”. Muzikant  kuria-
mi atpalaiduojantys ritmai ir gyva džiazo im-

provizacija sužavi publik  ir pavergia muzik
šokiui. Ansamblis ir jo nariai apdovanoti 
“Grammy Latino” už raš  su Endžiu Mon-
tanezu (Andy Montanez). Jie nuolatiniai “Ha-
vana Jazz” festivalio, “Jojazz Contest Hava-
na”, Lotyn  muzikos festivalio Milane daly-
viai, dirba su žymiais Kubos ir užsienio atli-
k jais - Boni Keli (Bonny Kelly), Karlosu 
Manueliu (Carlos Manuel), Karlosu Akosta 
(Carlos Acosta) ir kt.

Jeigu j s  ne sups š lstantys ritmai ir kojos 
pa ios neprad s kilnotis - pasitikrinkite puls !
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“Kings Of Salsa” -profesionalu,
seksualu, nepakartojama

Kovo 12 d. 18 val.  Vilniuje, Ūkio banko 
teatro arenoje
Kovo 13 d. 18 val.  Klaipėdoje, Žvejų 
rūmuose
Kovo 14 d. 18 val.  Kaune, “Girstučio” 
kultūros namuose
Bilietais prekiauja “Tiketa”

Vienas iš malo-
niausių būdų praleisti va-
karą. Šokiai efektingi, o 
grupė fantastiška!

Ri ardas Bransonas 
(Richard Branson) 

“Virgin Records”

Šį pasirodymą jūs 
pamilsite... Šou turi viską, 
ko reikia pašėlusiam vaka-
rėliui: energingus šokius, 
kurie užima kvapą, karštus 
Kubos ritmus, atliekamus 
nuostabios grupės, ir pa-
čius gražiausius šokėjus, kokius jūs tik galite 
įsivaizduoti šokančius visai šalia...  Būtu tie-
siog neprotinga jį praleisti!

Kaili Minoug

Temperatūra Lietuvoje kovo mėnesį įkais 
iki 40 laipsnių, nes Karibų karštį atveža ais-
tringoji trupė “Lady Salsa”, jau turinti Lie-
tuvoje minias gerbėjų.

Organizatorių nuotr.

Jūratė VAITKEVIČIŪTĖ

Jau š  savaitgal , per kovo 
5-7 d. vyksian i  Kaziuko mug ,
vandens parkas kvie ia visus  Ro-
tuš s aikšt , kurios viduryje bus 
kurtas vandens parko “filialas” su 

k renama pirtimi ir kubilu. Maudy-
n s lauko kubile ir kaitinimasis pir-
tyje pa ioje Lietuvos sostin s šir-
dyje - retai pasitaikanti proga, tod l
išbandykite šias pramogas ir gau-
kite dovan  special  pasi lym , su 
kuriuo gal site apsilankyti tikrame 
Druskinink  vandens parke ir už 
keturi  valand  pramogas sumok -
ti tik kaip už dviej  valand !

Tiems, kurie Kaziuko mug s
šurmul  nori iškeisti  ramesn  poils
ir pamin ti Tarptautin  moters die-
n , Druskinink  vandens parko vieš-
butis AQUA si lo ne tik nakvyn ,
nemokamas pramogas vandens par-
ke ir 18-os pir i  erdv je, bet ir SPA 
centre “Aqua Rojus” atliekamus ma-
sažus, hidroterapines, veido puose-
l jimo proced ras bei k no kaukes. 
Apsigyvenusieji viešbutyje AQUA 
kambariuose randa chalatus, kuriuos 

apsivilk  gali m gautis visomis vieš-
bu io sve iams teikiamomis papil-
domomis paslaugomis neišeidami iš 
pastato, tod l š  viešbut  ypa  verti-
na komfortabilaus poilsio m g jai.

Kovo 7- j  Tarptautin s moters 
dienos proga vandens parkas vi-
soms moterims, pirksian ioms sau 
parko bilietus, dovanos kuponus ki-
tam apsilankymui ir pasilepinimui 
pir i  teikiamais malonumais, van-
dens proced romis.

Ilg j  kovo savaitgal  vandens 
parke bus laukiami visi ketinantys 
Druskininkuose pamin ti Lietuvos 
Nepriklausomyb s atgavimo dvide-
šimtmet . B tent šia proga Kovo 
11- j  (ketvirtadien ) visiems van-
dens parko bilietams bus taikoma 
20 Lt nuolaida, o tai reiškia, kad kai 
kurie bilietai bus netgi nemokami!

Kovo 12- j  pir i  erdv je kon-
certuosianti Asta Pilypait  atneš 
džiaugsmingo ir gaivaus pavasariš-

ko dvelksmo savo melodingomis 
dainomis, o kovo 13- j  viešbu io
AQUA sve iai gal s steb ti film
retrospektyv  jaukioje Valentino ki-
no sal je.

Kovo akcijomis ir renginiais pa-
vasario linksmyb s Druskininkuo-
se tik prasideda, tod l nepamirški-
te dažniau užsukti  interneto pus-
lap  www.aquapark.lt, kad sužino-
tum te visas naujienas.

“Laisvalaikio” inf.

Pavasario linksmybės Druskininkų vandens parke
Po šaltos žiemos Druskinin-
kų vandens parkas pavasa-
rį pasitinka su ypač gerais 
pasiūlymais ir smagiomis 
atrakcijomis esamiems ir 
būsimiems lankytojams. 
Tie, kurie dar nėra išbandę 
nusileidimo kalnelių vingių 
ar pirčių programų su ekolo-
gišku medumi, Juodosios jū-
ros druska, vantomis ir veido 
kaukėmis, tai gali padaryti 
jau ateinančią savaitę.

Druskininkų vandens parkas Kaziuko 

mugės savaitgaliui sostinės Rotušės 

aikštėje įrengs “filialą” su kūrenama 

pirtimi ir kubilu

Druskininkų vandens 
parkas svečiams parengė 
daug staigmenų ir akcijų
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Neseniai sostin s prekybos centre “Pano-
rama” vyko jaun j  talent  konkursas-fes-
tivalis, per kur  savo muzikinius ir šokio 
sugeb jimus demonstravo popmuzikos gru-
p s, šoki  grup s, solistai, dainininkai, šo-
k jai, taip pat muzikuojan ios šeimos iš visos 
Lietuvos. Nor  dalyvauti konkurse pareišk
per 200 talent . Vaik  pasirodymai komisi-
jos buvo vertinami trijose amžiaus grup se,
kiekvienoje grup je išrinkta po kelis nugal -
tojus. vertinti ir apdovanoti buvo visi kon-
kurso dalyviai. “Muzika, šokis, daina - tai 

gyvenimo žiedai, puošiantys ir džiuginantys 
m s  vaikyst . Nor jome vaikams padova-
noti švent  ir vertinti j  k rybiškum .  kon-
kurs  atvyko vaikai iš visos Lietuvos kartu 
su savo t veliais bei vadovais ir tur jo puiki
prog  ne tik atskleisti savo talentus, bet ir 
susipažinti su tokiais pa iais kaip ir jie - 
jaunaisiais menininkais”, - sak  viena pro-
jekt  organizatori , mados ir estetinio lavi-
nimo studijos “Mažoji mis” vadov  ir stei-
g ja Danut  Elzbergien .

“Laisvalaikio” inf.

Jaunųjų talentų konkursas- festivalis “Tikėk manim”

Modelių mokyklos CATWAL modeliai linksmai 
nusiteikę klausėsi komisijos komentarų

Valdo Jaručio nuotr. (“Geri kadrai”)

Penkiametė Valerija 
Jegorova improvizavo 
pagal “69 Danguje” 
dainą  “Sniego 
karalienė”

Dainininkė 
Taja ne tik 
dovanojo 
dainą 
konkurso 
dalyviams, 
bet ir buvo 
vertinimo 
komisijoje 

1 vietos nugalėtojai grupei UPS 
iš Kauno dovanas įteikė renginio 
organizatoriai Danutė Elzbergienė 
ir Ernesta Elzbergaitė

Laima KARALIŪTĖ

Kuriant valgiarašt  d mesys bu-
vo kreipiamas  kelet  dalyk . “Ne-
norime lankytoj  apkrauti t kstan-
ius patiekal  si lan iu valgiaraš-
iu. Jau geriau mažiau, bet kokybiš-

kiau ir už priimtin  kain ”, - pasa-
kojo restorano direktorius Jurgis 
Žukauskas. Iš ties , “Café-bär” val-

giaraš io s rašas trumpas, bet ne-
prastas. Vakaroti susirinkusiai pu-
blikai tur t  patikti užkandži  pa-
si la prie vyno ar alaus (7-20 Lt), 
keletas r ši  itališk  sumuštini
(8-10 Lt), trij  r ši  salotos (7-11 
Lt). Pageidaujantiesiems sotesnio 
maisto si lomos trij  r ši  sriubos 
- barš iai su r kyta šonine (6 Lt), 
aštri vištienos ir kreve i  (9 Lt), 

trint  baravyk  (7 Lt). M gstantie-
ji makaronus gali rinktis bolonietiš-
kus spage ius (10 Lt) arba “risini” 
makaronus su vištiena (14 Lt). Pas-
tariesiems b dingas ypa  švelnus 
skonis. Brangiausiai kainuojantys 
karštieji patiekalai - ispaniška “Pa-
ela” (20 Lt) ir jautienos išpjovos 
kepsnys su bulvi  piur  ir džiovin-
tais baravykais (28 Lt).

Baro vyn  korta sudaryta kon-
sultuojantis su vyno žinovais. vai-
ri  region  vynus jie rinko atsi-
žvelgdami  j  derm  su baro patie-
kalais. Pilstomo vyno taur s kaina 
- 10 Lt, buteli  - nuo 40 iki 85 Lt. 

Alaus m g jams si lomas keturi
r ši  alus (5-9 Lt). Meniu rasite ir 
21 alkoholin  kokteil  (6-30 Lt).

Blanki šviesa, jaukiai senstel -
j s interjeras sukuria ne pareigo-
jan i  “Café-bär” aplink . Kitaip nei 
viršuje sik rusioje “Neringoje”, 
ia nerasite balt  staltiesi , paser-

viruot  stal  ir  nugar  kv puojan-
i  padav j . Savaitgalio vakarais 
ia groja gyva muzika. Planuojama 

rengti akustinius koncertus.

Daugiau informacijos rasite 
adresu www.cafe-bar.lt
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“Café-bär” - 
jaukumas prislopintoje šviesoje
Restorano “Neringa” rūsyje aštuntus metus veikiantis “Café-bär” 
keičia strategiją. Prie įėjimo į barą jau šviečia nauja iškaba, o lanky-
tojams siūlomas naujas maisto ir gėrimų meniu. Verta užsukti.

Sauliaus Venckaus nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

13%
nuolaida sąskaitai

Ispanų virtuvės užkandžiai - 
“tapas”

Salotos su tunu ir kepta šonine - 
neįprastas, bet gardus derinys

Tarp karštųjų patiekalų “Paela” 
su jūros gėrybėmis
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Penki renginiai, kuriuos 
aplankysi kov
(pavadinimas, data, vieta 
ir biliet  kainos “nuo”). 
Kod l b tent juos?

1. “Mistras”. 2010-03-05 
18.30 val., Vilniaus mažasis tea-
tras, 20-60 Lt. Naujas Rimo Tu-
mino spektaklis - tuo viskas pa-
sakyta.

2. “Bohema”. 2010-03-12 19 
val. Kongres  r m  sal , 40-110 
Lt. Tikroji muzika ir tikrasis tea-
tras, negali atsispirti.

3. “Madagaskaras”. 2010-
03-16 18.30 val., Vilniaus mažasis 
teatras, 20-60 Lt. Bus domu pa-
ži r ti, kaip spektaklis keit si, 
teko matyti šio spektaklio k di-
kyst .

4. “La Bonne Chanson”.
2010-03-24 19 val., Šv.Kotrynos 
bažny ia, 20-50 Lt. Pasiilgome ge-
ros pranc ziškos muzikos. Laukia 
gražus ir šviesus vakaras su žmo-
na už parank s.

5. “Sostin s varis vaikams”.
2010-03-27 12 val., Kongres  r -
m  sal , 10-40 Lt. Smagi popiet
su šeima - koncerte šeimai.

 BILIETAI LT rekomenduoja 
kovo renginius

Nacionalinis bilietų platintojas BILIETAI LT ieškantiems idėjų 
pramogoms ir turiningam laisvalaikiui turi ką pasiūlyti. 
Dėmesio vertus renginius apžvelgia BILIETAI LT darbuotojas 
EGIDIJUS KABOŠIS.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. Dosj

Vardas, pavard , pareigos
Egidijus Kabošis
Kas  tinklo vadovas

Gyv nas, kuris gal t  at-
spind ti tavo pareigas 
BILIETAI LT
Kupranugaris.
Jis sukaupia vanden , t.y. j -
gas, patirt , ir ilgai keliauja per 
sausum , t.y. sunkumus ir už-
duotis.

Tavo atrasta naujausia gy-
venimo tiesa
Viskas yra tuštuma.

Renginys, kurio nepamir-
ši. Kod l?
LIFE festivalio atidarymas - 
ugnies šou. Pirmasis ir pasku-
tinis tikras ugnies šou, mano 
matytas Lietuvoje.

Išsamesnė informacija apie 
renginius visoje Lietuvoje 
www.bilietai.lt

Naujausios garso, šviesos 
technologijos

Pasaulyje “Rammstein” kon-
certiniai šou yra vieni t , kur nau-
dojamos pa ios naujausios garso, 
šviesos, scenografijos ir pirotech-
nikos technologijos. Dvidešimties 
sunkvežimi  kortedžas, išsirikia-
v s  1 km eil , atveš  Vilni  vis
koncertui reikaling rang . Grup
netgi vežasi 1000 kW elektros ge-
neratori , kuris per rengin  sunau-
doja per 2 tonas degal . Septyniais 
dviaukš iais autobusais atvyks 
daugiau kaip 100 asmen  aptarnau-
jan io personalo, jie “Siemens” 
aren  vienam vakarui pavers  pa-
slapting , mistin  naftos perdirbi-
mo gamykl . Kiekvienas j  kon-
certas - tai lyg futuristinis pasaulis, 
kur perteikiama specifin  atmos-
fera, emocijos, profesionali vaidyba 
didžiuli  dekoracij  ir fenomenali
speciali j  efekt  fone.  Vilni  at-
vyksta ir grup  “Combichrist”, ku-
ri “apšildo” vis  “Rammstein” 
koncertin  tur .

Visuomen s dogmas 
laužantys provokatoriai

Nor dami paruošti savo gerb -
jus naujam albumui “Liebe ist für 
alle da”, “Rammstein” išleido tikr
bomb  - dainos “Pussy” vaizdo kli-

p . Aprašin ti šitos dainos prasm s
n ra tikslo. Klip  patartina pama-
tyti norint suprasti, kod l šit  gru-
p  vadina provokatoriais, laužan-
iais nusistov jusias visuomen s

dogmas. Dar nesp jus nutilti skan-
dalui, kuris kilo Vokietijoje d l j
naujojo disko viršelio uždraudimo, 
grup  netik tai susilauk  nemalo-
n s iš Baltarusijos visuomenin s
tarybos, kuri r pinasi valstyb s do-
rov s klausimais ir yra palaikoma 
paties Aleksandro Lukašenkos. 
“Rammstein” buvo apkaltinti ho-
moseksualizmo, mazochizmo ir ki-
t  iškrypim , žiaurumo, prievartos 
ir keiksm  propaganda, kuri gali 
b ti pavojinga Baltarusijos valsty-
bingumui. Buvo pareikalauta su-
rengti perklaus  prieš koncert ,
kad b t  pašalinti visi galimi nacis-
tiniai ir prievartos elementai. Prie-
šingu atveju reikalaujama koncert
uždrausti. Ta iau jau aišku, kad 
koncertas vis d lto vyks, bet jau 
kalbama, kad kai kurie valdininkai 

po koncerto gali atsisveikinti su sa-
vo darbo vietomis.

“Rammstein” koncertuoja viso-
se didžiausiose pasaulio arenose, 
kurios iš artist  reikalauja, kad j
šou atitikt  pa ius griež iausius 
saugumo reikalavimus, pirotechni-
niai efektai iki smulkmen  buvo 
bandomi ir tikrinami tol, kol atitiko 
visus saugumo reikalavimus. 
“Rammstein” techninis personalas 
yra vienas profesionaliausi  ir bran-
giausi  tarptautin je muzikos indus-
trijoje. Dirbdami su ugnimi jie ypa
daug skiria d mesio grup s ir ži -
rov  saugumui bei sveikatai. Per 
koncertus naudojama tik geros ko-
kyb s pirotechnika, kuri beveik ne-
sukelia d m  ir neskleidžia blogo 
kvapo. Iki šiol renginiuose kiekvie-
na kibirkšt l  buvo sukontroliuota.

Gali b ti, kad kito grup s vizito 
 Lietuv  teks v l laukti daug met .

Tod l nepraleiskite progos prisilies-
ti prie legendos.

“Laisvalaikio” inf.

Šį penktadienį “Rammstein” sudrebins Vilnių

“Rammstein” garsėja ne tik muzika, bet ir įspūdingais šou
Organizatorių nuotr.

Kovo 5 d. “Siemens” areną su-
drebins skandalistai, kurių 
pirmąjį pasirodymą daugelis 
gerai prisimena ir po devyne-
rių metų. Garsiausia šių dienų 
vokiečių grupė “Rammstein”, 
garsėjanti ne vien muzika, bet 
ir įspūdingais šou, Vilniuje pri-
statys pernai išleistą albumą 
“Liebe ist für alle da” (“Meilė 
yra visiems”).
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Kai visi bendraamžiai džiaugiasi 
an kais ir golfo aikštel mis, vienas 
garbingo amžiaus vyras dirba daugiau 
nei bet kada iki šiol. Klintas Ystvudas 
geguž  šv s savo 80-met , bet kas-
met vis dar pasi lo po nauj  kino še-
devr . Vis ambicingesn  ir aktualesn .
30-asis K.Ystvudo (4 “Oskarai”) re-
žisuotas filmas “Nenugalimas” su 
Morganu Frymanu ir Matu Deimonu 
- vienas labiausiai provokuojan i . Ir 
v l neišveng s aukš iausi vertini-
m  - dviej  “Oskar ” nominacij .

Filme pristatoma tikrais vykiais 
paremta istorija apie vien  ryškiau-
si  pasaulio asmenybi  Nelson
Mandel . K.Ystvudas prisipažino, 
kad N.Mandel  išties perprato tik 
tada, kai aplank  jo kal jimo kame-

r , kur b simasis PAR prezidentas 
praleido 27 metus.

Prieš statydamas dram  “Nenu-
galimas”, autorius nedaug žinojo 
apie garsiausi  PAR prezident . Re-
žisierius prisimena, kad vis  asme-
nyb s j g  suprato tik savo akimis 
išvyd s vienut , kur N.Mandela ka-
l jo 27 metus: “Tik apsilank s Ro-
beno salos kal jime, suvokiau, koks 
didis yra šis žmogus. Mažut  kame-
ra. Be tualeto. Be patogum . Tik 
dienos šviesa. Iš kameros j  vesdavo 
 prievartinius darbus - kirtikliu mo-

juoti šachtose... O k  šis nepapras-
tas žmogus nuveikia po kal jimo 27 
met ? Jis išeina  laisv  ir kalba apie 
atlaidum  kitiems! Be abejon s, tai 
nuostabiausias žmogus visoje pla-
netoje!”

Pasiteiravus, kod l m si šio 
projekto, K.Ystvudas atsak , kad vi-
sada stengiasi imtis tem , kurios 
aktualios daugeliui žmoni : “Kartais 
tu perskaitai knyg  ir nusprendi, 
kad ji tiesiog privalo tapti filmu”.

“Gars  pasaulio raš ” inf.

Klintas Ystvudas 
(centre) savo 
filmui pasirinko 
nuostabius 
aktorius Morganą 
Frymaną (kairėje) 
ir Matą Deimoną

“Garsų pasaulio 
įrašų” nuotr. 

 “Nenugalimas” - kino 
teatruose nuo vasario 26 d.

Žanras: drama 
Režisierius: Clint Eastwood 
Vaidina: Morgan Freeman, 

Matt Damon ir kt.

Kino legenda atrado 
nuostabiausią pasaulio žmogų

Choreograf s Anželikos Choli-
nos dar 1998 m. sukurtas spektaklis 
- pirmas jos k ryboje ir Lietuvos 
šokio istorijoje, kur dramos aktorius 
išvydome šokant kartu su baleto ar-
tistais. V liau choreograf  pastat
daugiau spektakli , kuriuose vieno-
je scenoje susitinka dramos ir šokio 
meistrai, bet “Moter  dainos” iki 
šiol yra vienas m gstamiausi  ir 
laukiamiausi .  klausim , kuo jai 
ypatingas šis spektaklis, choreogra-
f  atsako trumpai ir lakoniškai - 
“ypatingu j  padar  laikas”.

Išlaikyti spektakl  repertuare 
nebuvo lengva: kaskart norint j  ro-
dyti reik davo derinti 26-i ia šo-
kan i  aktori  ir baleto šok j  gra-
fik , o vieniems artistams pasitrau-
kus tekdavo daryti naujus vedimus, 
tad nuo pastatymo iki dabar ia yra 
dalyvavusios ištisos artist  kartos. 
Tik keli iš j  šoka nuo pat premje-
ros - tai aktoriai Dalia Michelevi-
i t , Džiugas Siaurusaitis, Vaidas 

Martinaitis, baleto artist s Aušra 
Gineityt , R ta Kudžmait .  spek-
takl  po pertraukos taip pat gr žo 
balerina Živil  Baikštyt , ia atlie-
kanti Gretchen vaidmen . Ji, kaip ir 
kitos spektaklio moterys, atsid ru-
sios nežinomyb s akivaizdoje, karo 
metu praradusios vyrus, prisimena 
tik tai, kas buvo gražu, svarbu, ir 

nori pasakyti savo mylimajam, ko 
nepasak ...  scen  at jusios juo-
dais, sunkiais paltais, neilgai trukus 
moterys iš j  išsineria ir pasirodo 
elegantiškomis dizainerio J.Statke-
vi iaus kurtomis suknel mis, kuri
spalvos ir nuostab s siluetai prime-
na, kad jos yra žavios, mylin ios ir 
mylimos... Paskendusios prisimini-
muose ir svajon se, moterys pasa-
koja savo meiles istorijas, leidžia 
sau v l b ti gražioms, viliojan ioms, 
romantiškoms...

Elegancijos ir estetikos jausm
spektaklyje kuria ne tik drabužiai, 
bet ir legendin s Marlenos Ditrich 
(Marlene Dietrich) dainos - prikimu-
sio balso pokario metu gyvenusios 
daininink s asmenyb  iki šiol neabe-
jotinai laikoma rafinuotos, elegantiš-
kos moters pavyzdžiu. Choreograf
A.Cholina d kinga artistams, d l ku-
ri  iki šiol gyvuoja “Moter  dainos”, 
ir dedikuoja š  spektakl  visoms mo-
terims bei jas mylintiems vyrams.

A|CH teatro inf. 

“Laisvalaikis”, 2010 m. kovo 4 d. Teatras 35

Kovo 8-ąją - “Moterų dainos” ne tik moterims

Kovo 8-ąją, Tarptautinę moters dieną, A|CH teatras kviečia žiūrovus 
sutikti kartu su šokio spektakliu “Moterų dainos”.

“Moterų dainose” - net 26 šokantys aktoriai ir šokėjai
Teatro archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Spektaklis bus rodomas:

  Kovo 8 d. 19 val. - Ūkio 
banko teatro arenoje, Vilniuje.

  Kovo 11 d. 18 val. - Alytaus 
kultūros ir komunikacijos centre.

Kovo m nes  Vilniaus kongres
r m  scen  gr žta Džakomo Pu inio 
(Giacomo Puccini) opera “Bohema”, 
davusi pradži  ir vard  veržliam k -
rybos bendramin i  samb riui - bo-
hemie iams. B tent ši opera taps ju-
biliejiniu - 100-uoju -  j  spektakliu.

“Šiame pastatyme esame ne 
tik atlik jai, bet ir aktoriai, perke-
liantys  scen  gyvenim . Jame ga-
lime b ti tiesiog savimi”, - prisi-
paž sta pagrindinio Mimi vaidmens 
atlik ja Joana Gedmintait . Dabar 
š  vaidmen  ji atliks pasikeisdama 
su Asmik Grigorian, “Bohemoje” 
jau 25 kartus sudainavusia Miuze-
t s partij . Š  kart  Miuzet s vaid-
menyje debiutuos Londono kara-
liškojoje muzikos akademijoje stu-
dijuojanti Lauryna Bendži nait .

“Nuo ‘Bohemos” mes prad jo-
me. Dabar ia m s  namai, ia lieka 
m s  jausmai, artimiausi draugai ir 
aistra darbui. Kaskart v l gr žtame 

 Lietuv  b ti kartu ir kurti”, - sako 
solistas Laimonas Pautienius, dai-
nuoti spektaklyje parvykstantis iš 
Vokietijos. Jis atliks net du vaidme-
nis - Mar elo ir Šonaro. Operoje taip 
pat dainuos Dainius Stumbras, Egi-
dijus Dauskurdis ir Ar nas Malik -
nas. Kovo 11-14 dienomis vyksian-
tys “Bohemos” spektakliai bus vie-
ninteliai š  sezon .

“Labai džiaugiuosi, kad gr žta-
me prie spektaklio, kuris tapo sa-
vitu k rybin s laisv s ir jaunatviš-
kumo simboliu. “Bohema” sukr -
t  tradicin  operos pasaul . Jos d -
ka oper , teatr , rimt j  muzik
pamilo daugiau žmoni , daugiau 
jaunimo”, - sak  operos dirigentas 
Gintaras Rinkevi ius.

Dalios Ibelhauptait s režisuo-
tos “Bohemos” premjera Vilniuje 
vyko 2006- j  ruden .

Į Kongresų rūmus sugrįžta “Bohema”



Kas?
“Fanta” Didžiojoje Britanijoje.

Tikslas?
Susidraugauti su paaugli  au-

ditorija.

K  pasteb jo?
Prieš gerus metus Didžiosios 

Britanijos parduotuv s ir valsty-
bin s staigos m  naudoti ultra-
garso prietaisus, kurie skleidžia 
uodo zyzim  primenant  gars .
Šio aukšto dažnio garso negirdi 
didžioji dalis vyresni  nei 25 me-
t  žmoni  (metams b gant klausa 
silpsta), tod l pakabinus tok  prie-
tais  mygtuko paspaudimu galima 
atbaidyti vis  prie pastato v l  va-
kar  besib riuojan i  paaugli
grupel . Tiesiog atsidarykite ši
nuorod  - ia taip pat pasl pti 
aukšto dažnio garsai. Jei išgirsite, 
vadinasi, dar jaunyst ...

Kaip tai susij  su 
limonadu?
“Fanta” nusprend , kad nie-

kas neatims iš paaugli  teis s
žaisti, ir pavert  šiuos draudimus 

smagiu žaidimu. Jie panaudojo 
tuos pa ius ultragarso garsus ir 
sud jo juos  mobili j  telefon
žaidim . Tai yra sidieg s  savo 
mobil j  program l , galiu ultra-
garsu perduoti draugui žinut  “la-
bas”, “taip”, “ne”, “atsargiai!” ir 
jos negird s suaug s.

Kaip veikia? 
Plepi su draugu per pamok

ir prie tavo nugaros art ja moky-
toja... Gerai, kad draugas iš kito 
klas s galo atsiun ia persp jim .
Tolesn  pritaikym  galime tik si-
vaizduoti: t vai, treneriai, sene-
liai ar antgamtiniais sugeb jimais 
abejojusi fizikos mokytoja.

Rezultatai?
Pus  milijono žaid j  Didžio-

joje Britanijoje ir planai išpl sti
kampanij  kitas valstybes.

Kas?
“Rage Digital”, trys vyrukai, 

kuriantys programas išmaniesiems 
telefonams.

K  padar ?
Vyrukai pasteb jo, kad su pirš-

tin mis nepaplosi, ir paleido “iP-
hone” ir “iPod” program , pade-
dan i  palaikyti sportininkus Van-
kuverio žiemos olimpiadoje.

K  daro programa? 
Už 0,99 JAV dolerio “iTunes” 

interneto parduotuv je parduoda-
ma program l  paver ia tavo “iP-
hone” telefon  ar “iPod Touch” 
grotuv  varpeliu.

Kod l varpelis? 
Tradicija palaikyti žiemos 

sportininkus skambinant varpe-
liais kilo dar Alp se, kur kerdžiai 
tiesiog nukabindavo nuo savo kar-
vi  žalvarinius varpelius ir jais 
skambindavo slidin tojams. Tedas 
Gugenheimas, kompanijos vado-

vas, praleido daugiau kaip 10 va-
land  klausydamas skirtingo var-
pelio skambesio ir parinko geriau-
si  skambes  mobiliajam telefonui. 
sidiegus program l , tereikia pa-

kratyti savo telefon  ir jis skamba 
kaip varpelis.

K  daro? 
Šiuolaikinis varpelis taip pat 

seka poros šimt  atlet  “Twitter” 
žinutes, pateikia varžyb  kalendo-
rius ir medali  statistik  ir leidžia 

gerb jams d ti nuotraukas bei da-
lytis jomis su “Facebook” draugais, 
kitais programos vartotojais. Taip 
pat galima ant varpelio užsid ti ša-
lies, už kuri  sergi, v liav .

Rezultatai?
Apie program l  paraš  žini

gigantai “The Wall Street Journal” 
ir “The New York Times”, šiandien 
tai - populiariausia mokama sporto 
programa “iTunes” interneto par-
duotuv je.

El. reklama: 3 interneto projektai mobiliesiems
Rubrik
pristato “Gaumina”

Kas?
KDDI, japon  telekomunikacijos 

bendrov .

Tikslas?
vesti  rink  nauj  mobil j  tele-

fon  “iida G9”.

K  pasteb jo?
GPS, mikro USB, integruotas mo-

demas, spalvotas TFT ekranas, MMS, 
QWERTY klaviat ra. Kai visi komu-
nikuoja nauj  telefon  funkcijas, KDDI 
atliko vartotoj  apklaus  ir suprato, 
kad 50 proc. j  potenciali  pirk j
svarbiausia, kad telefonas gerai atro-
dyt  ir... papras iausiai skambint .

K  padar ?
Kompanija ne komunikavo naujas 

funkcijas, o padar  skambinim  sma-
gesn . Jie paleido program , kuri iš 
tavo balso sukuria originali  skambu-

io melodij . Tai yra, paskambini nu-
rodytu telefonu, padainuoji “lialialia” 
arba “tralialia”, tavo balsas sujungia-
mas su profesionalaus diskžok jo mu-
zika ir sukuriama originali skambu io 
melodija.

Kod l veikia? 
Puikus programos išdirbimas. At-

sižvelgdama  tembr , programa pako-
reguoja tavo bals , tod l melodija 
skamba gerai, nepriklausomai nuo to, 
ar turi klaus . Susik r s savo melodi-
j  taip pat gauni kod , kur  gali publi-
kuoti savo tinklaraštyje ar socialinia-
me tinkle - kad ir draugai gal t  pa-
klausyti tavo superhito.

Rezultatai?
18 000 originali  garso takeli  per 

pirm sias dvi savaites, naujasis tele-
fonas tapo geriausiai parduodamu 
kompanijos telefonu.

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

Mobilusis telefonas tapo toks pat prastas kaip dant  šepetukas. Kaip 
kompanijos tuo pasinaudoja? Trys dom s pavyzdžiai, kaip kompanijos gavo 
naudos perk lusios savo reklamas  mobil j  telefon .

Internetas persikrausto  mobil j  telefon . Kartu su juo - laik  taupan ios program l s, žaidimai, pramogos, interneto staigmenos ir netik tumai.
“AgencyNet” strateg  duomenimis, bent 40 proc. 2010-aisiais JAV parduodam  telefon  bus išmanieji telefonai. Kada nors ši tendencija ateis ir  Lietuv .

J s taip pat galite b ti tarp pirm j , pasi liusi , k  veikti “iPhone” ar “BlackBerry” turintiems lietuviams.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Karvės olimpiadoje
www.cowbell2010.com

Netikėjai, kad turiu klausą?
www.projector.jp/awards/iidacalling

Uodai ir limonadas
www.tinyurl.com/FantaStealth

Kompanijoms vietoj išvad

“Laisvalaikis”, 2010 m. kovo 4 d.36 Internetas “Laisvalaikis”, 2010 m. kovo 4 d.

GERA NAUJIENA

Jei dievini keliones ir svajoji pa-
ragauti visiškai kitokio, nuotyki
kupino gyvenimo, pasižymi neprie-
kaištingomis manieromis ir nori 
daug ko išmokti, užsidirbti puik  at-
lyginim  - d miai skaityk!

Stiuardo (-es s) darbui “Olialia” 
jachtoje geguž s-spalio m nesiais 
reikalingi mandag s ir komunikabi-
l s, reprezentatyvios išvaizdos ir 
charizmatiški žmon s. Geras aptar-
navimas - tai menas, ir jeigu j s tai 

suprantate, tuomet visas šiam darbui 
reikalingas žinias gysite nesunkiai. 
Stiuardui reikalinga disciplina, bran-
da bei atsakomyb , taip pat humoro 
jausmas ir aistra savo darbui.

Jei susidom jote ir manote, 
kad esate tinkamiausias šiam dar-
bui, ilgai nedelskite ir si skite 
motyvacin  laišk  ir CV el. paštu 
jachta@olialia.lt.

Su atrinktais kandidatais bus su-
sisiekta. Kovo m nes  jie bus pa-
kviesti  “Pacha” klube vyksian i
atrank , kurioje dalyvaus “ASP Ship 
Management Group” atstovai.

“Olialia” jachta siūlo darbą!

SAVAITĖS MODELIS

“Olialia Models” pristato - Greta Lasickaitė

 Nori tapti modeliu? 
 Tau 13-24 metai?
 Esi aukštesn  nei 1,70 m? 
 Užsuk www.olialiamodels.lt,

 pildyk registracijos anket  ir galb t
 tau bus suteikta galimyb

silieti  išsvajot j  modeli  pasaul .

gis 176
Kr tin  89
Liemuo 64
Klubai 91
Batai 40
Plaukai rudi
Akys m lynos

Tik prieš kelis mėnesius pristatyta Viduržemio jūra plaukiojanti 30 
metrų ilgio prabangioji “Sunseeker” jachta “Olialia” renka laivo įgulą.

www.olialia.lt išvysite vaizdo 
įrašą, kaip atrodytų jūsų 
darbovietė - “Olialia” jachta.

Reikalavimai kandidatams:

 jums nesvetimas konfidencialumas;
 gerai mokate angl  bei rus  kalbas;
 tapti savo srities profesionalu yra j -
s  tikslas;

 esate tvarkingas ir mok tum te pa-
laikyti tvark  jachtoje;

 turite gerus organizacinius g džius;
 gebate dirbti komandoje;
 nesergate j ros liga;
 darbo aptarnavimo srityje patirtis 
b t  pranašumas.



Antarktyje nuo ledyno at-
skilo didžiulis ledkalnis. Jis juda 
 šiaur  Australijos kryptimi. 

Atskil s ledkalnis yra Liuksem-
burgo dydžio, praneša agent ra 
AFP. Mokslinink  duomenimis, 
daugiau kaip 2500 kvadratini
kilometr  dydžio ledkalnis at-
skilo vasario viduryje nuo Mer-
co (Mertz) ledyno, kai  j  r ž -
si kitas ledkalnis.

Ekspertai sp ja, kad tokio 
dydžio ledkalnis gali tur ti ta-
kos j ros srov ms. Dreifuojan-
tis naujas ledkalnis aiškiai ma-
tyti iš palydov  darytose nuo-
traukose.
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Kas dešimtas britas neprisime-
na savo merginos ar žmonos gim-
tadienio, raš  “The Daily Mail”.

Dienraštis pateikia informacij ,
kuri buvo gauta, kai vienas preky-
bos centras Didžiojoje Britanijoje 
prieš Šv. Valentino dien  apklaus
maždaug du t kstan ius vyr . Kaip 
paaišk jo, 12 proc. apklaust j  bri-
t  neprisimena, kokios spalvos j
mylim j  akys, o 8 proc. negal jo 
vardinti nat ralios j  mergin  ar 

žmon  plauk  spalvos.
Kas tre ias apklaustas vyras 

nežinojo, kaip vadinami mylimiau-
si j  antrosios pus s kvepalai. 

Net 27 proc. brit  savo mergi-
noms ar žmonoms dovan  pirko 
apatinio trikotažo ir apsiriko rink-
dami j  dyd . Kas tre ias  toki
nemaloni  situacij  pakliuv s vy-
riškas prisipažino, kad tai baig si 
rimtu gin u.

11 proc. apklaust j  nežino, 
kaip vadinasi j  merginos ar žmo-
nos užimamos pareigos, o 12 proc. 
negal jo vardinti jos geriausios 
draug s vardo.

Kas keis iausia, net 60 proc. 
brit  mano, kad apie savo antr j
pus  žino absoliu iai visk .

Britų mokslininkams pavyko 
nustatyti grupę genų, nule-
miančių “senėjimo greitį”. Kaip 
neseniai pranešė britų laikraštis 
“The Guardian”, šis atradimas 
gali smarkiai pakeisti medici-
ninį požiūrį į sveikatos proble-
mą ir “amžiaus” ligų, tokių kaip 
širdies ir kraujagyslių ligos, kai 
kurios vėžio rūšys ir senatvinė 
silpnaprotystė, gydymą.

Kaip nustat  mokslininkai, tam 
tikri genai, paveld ti iš abiej  t -
v , gali nulemti, kad žmogus sen-
damas pagal kai kuriuos biologi-
nius požymius gali b ti net 8 me-
tais “vyresnis” nei tie, kurie to-
kios genetin s medžiagos neturi. 
Toks savitas sen jimo “katalizato-
rius” nustatytas maždaug tarp 
7 proc. gyventoj . Žmon s, ku-
riems nustatytas dažniausiai su-
tinkamas ši  gen  rinkinys, - vi-
dutiniškai 38 proc. gyventoj , - 
“senesni už savo bendraamžius 
vidutiniškai ketveriais metais. 
55 proc. gyventoj  šios genetin s
medžiagos apskritai neturi”.

Taigi, mokslininkams pavyko 
nustatyti, kad sen jimas ir organiz-
mo nusid v jimas susij  ne tik su 
laiku, aplinkos veiksniais ir kenks-
mingais pro iais, bet ir su biologi-
n mis priežastimis: kai kurie žmo-
n s jau gimsta tur dami polink  pa-
senti grei iau.

Manoma, kad mokslinink  tyri-
m  rezultatai leis nustatyti “polink
sen ti anksti”, dar jaunyst je, ir pa-
rengti specialias dietas bei profilak-
tin  metodik .

Antarktyje atskilo Liuksemburgo dydžio 

ledkalnis

Milžiniškas ledkalnis 
juda Australijos link

EPA-Eltos nuotr.

Kas dešimtas neprisimena mylimųjų gimtadienio

Nustatyti “senėjimo 
greičio” genai
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Prog no z∂ sa vai tei
2010 02 04-10

AVINAS. Darbo savait�s pabaigoje 
nerizikuokite pinigais. Savaitgal� ir 
pirmadien� tinka mokytis, vykti � 
kelion�, susitikti su autoritetingais 
�mon�mis. Antradien�, tre�iadien� 
valdykite emocijas tarnyboje.

JAUTIS. Darbo savait�s pabaigoje 
b�kite d�mesingesni partnerio 
poreikiams, nespr�skite juridini� 
problem�. Savaitgal� ir pirmadien� 
nerizikuokite pinigais, ypa� kelion�se 
ir su u�sienie�iais. Antradien�, 
tre�iadien� palanku mokytis, spr�sti 
rimtas problemas.

DVYNIAI. Darbo savait�s pabaigoje 
patausokite sveikat�, nesinervinkite. 
Savaitgal� ir pirmadien� nesiai�kinkite 
santyki� su partneriu, venkite reikal� 
su teis�sauga. Antradien�, tre�iadien� 
nerizikuokite pinigais.

V��YS. Darbo savait�s pabaigoje 
galima skirti pasimatymus, linksmintis. 
Savaitgal� ir pirmadien� patausokite 
sveikat�. Antradien�, tre�iadien� neri-
zikuokite pinigais.

LI�TAS. Darbo savait�s pabaigoje 
daugiau d�mesio skirkite �eimai, 
b�kite sukalbamesni. Savaitgalis 
ir pirmadienis tinkami meilei, 
romanti�koms i�vykoms, k�rybai, 
aktyviam laisvalaikiui su vaikais. 
Antradien�, tre�iadien� patausokite 
sveikat�.

MERGEL�. Darbo savait�s pabaiga 
tinkama vykti � komandiruotes, 
mokytis, tvarkyti draudimo ar pana�ius 
dokumentus. Savaitgal� ir pirmadien� 
daugiau d�mesio skirkite �eimai. 
Antradienis, tre�iadienis tinkami meilei, 
rimtiems pasimatymams.

SVARSTYKL�S. Darbo savait�s 
pabaigoje nei�laidaukite. Savait-
gal� ir pirmadien� tinka susitikti 
su draugais, aplankyti gimines, 
siekti �ini�. Antradien�, tre�iadien� 
daugiau d�mesio skirkite �eimai, 
t�vams.

SKORPIONAS. Darbo savait�s 
pabaiga palanki aktyviai veik-
lai. Savaitgal� ir pirmadien� 
nei�laidaukite. Antradienis, 
tre�iadienis tinkami mokslams, 
vykti � komandiruotes, susitikti 
su senais draugais.

�AULYS. Darbo savait�s pabai-
goje venkite konfliktini� situacij� 
- M�nulis Skorpione. Savaitgalis 
ir pirmadienis - j�s� j�gos dienos. 
Antradien�, tre�iadien� nei�laidaukite 
niekniekiams.

O�IARAGIS. Darbo savait�s 
pabaiga tinkama b�ti vie�umoje, 
reklamuotis, bendrauti. Savaitgal� 
ir pirmadien� venkite ideologinio 
pob�d�io polemikos, savo nuomon� 
pasilaikykite sau. Antradien�, 
tre�iadien� tinka aktyvi veikla.

VANDENIS. Darbo savait�s pabai-
goje b�kite diplomati�kesni tarny-
boje. Savaitgalis ir pirmadienis 
tinkami reklamai, bendrauti. 
Antradien�, tre�iadien� venkite 
konflikt� su vyresniais �mon�mis.

�UVYS. Darbo savait�s pabaiga 
palanki mokytis, vykti � keliones, 
tvarkyti dokumentus. Savaitgal� 
ir pirmadien� b�kite diplomati�-
kesni. Antradien�, tre�iadien� 
tinka b�ti vie�umoje, siekti 
populiarumo.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti dvi knygas
Atsakym� � kry�ia�od� iki kovo 9 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 - Elita Zakevi�i�t� i� Vilniaus. 

Jai bus �teiktos dvi knygos.
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: Mocartas. Sakysena. Ekscesas. Sraigtas. Lora. Vatmanas. 

Sald�sis. EJ. �eslovas. Oru. Pilnatis. Arija. Balsasas.

Horizontaliai: Ekstensyvus. Akebija. Kasnakt. Medelynas. Spengla. 
�jo. Ara. Tibete. Tonis. Votis. Niagara. Ikarija. Sriuba. Sasas. Susas.

Pa�ym�tuose langeliuose: BRIKETAS.

BΔ r∂ ja JUR GA 
Taro kortos, astrologija
Tel. (8-685) 11-431
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 5-11 d. 10.30, 
11.45, 13, 14.15, 15.30, 18, 20.30.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 5-11 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 5-11 d. 11.15, 14, 16.30, 
19.15, 21.45.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
4 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.30. 5-11 d. 12.15, 
15.15, 19.15, 21.15 (12.15 val. seansas vyks 
6-7, 11 d.).
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 10.15, 12.45, 
15, 17.15. 5-11 d. 10.15, 12.30, 14.45, 17.15 
(10.15 val. seansas vyks 6-7, 11 d.).
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 13, 15.15, 18, 20.30. 5-11 d. 
16.45, 19, 21.30.
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 14.15, 17.30, 20.15. 5-11 d. 11.30, 
17.30 (11.30 val. seansas vyks 6-7, 11 d.).
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 4 d. 15.45, 19, 
21.40. 5-11 d. 14.30, 20.15.
“Persis D�eksonas ir Olimpo dievai: 
�aibo vagis”  (fantastinis f., JAV, Kanada) 
- 4 d. 13.15, 16. 5-11 d. 12.30, 15 (12.30 val. 
seansas vyks 6-7, 11 d.).
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) - 4 d. 
12, 14.45, 17.45, 20.45. 5-11 d. 17.45, 20.45.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 5-11 d. 19.30.
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  (komedi-
ja, Rusija) - 4 d. 16.30, 21.20. 5-11 d. 21.40.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 4 d. 18.45, 21.
“Blogas policininkas”  (kriminalin� drama, 
JAV) - 4 d. 18.45.
“Vilkolakis”  (siaubo trileris, D.Britanija, 
JAV) - 4 d. 20.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 22. 
5-11 d. 11, 14, 17.45, 21.30.

“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
originalo k., JAV) - 5-11 d. 12.15, 15.15, 
18.15, 20.45.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 5-11 d. 12, 14.20, 16.40, 19.10, 21.45 (5 d. 
16.40 val. seansas nevyks).
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 5-11 d. 11.40, 14, 16.20, 
18.50, 21.30.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 11.30, 13.50, 16.40, 19, 21.30. 
5-11 d. 11.40, 14.20, 16.45, 19.30, 22 (11.40 
val. seansas vyks 6-7, 11 d.).
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 4 d. 
11.50, 14.50, 18, 21.15. 5-11 d. 11.20, 14.40, 
17.30, 20.30 (11.20 val. seansas vyks 6-7, 11 d.).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 4 d. 11, 15. 5-11 d. 13.40, 17.15, 21.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 11.10, 13.20, 
15.30. 5-11 d. 11, 13.20, 15.50.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 4 d. 12.10, 14.20, 17, 19.20, 21.50. 5-11 d. 
18, 20, 22.

“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 13.30, 16.10, 19, 21.40. 5-11 d. 
12.45, 19 (12.45 val. seansas vyks 6-7, 11 d.; 
5 d. 19 val. seansas nevyks).
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 4 d. 12.30, 15.15, 18.15, 21. 5-11 d. 15.40, 
21.45 (5 d. 15.40 val. seansas nevyks).
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 4 d. 11.20. 5-11 d. 11.20.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 4 d. 14.40, 
18.30, 21.15. 5-11 d. 12.30, 18 (12.30 val. 
seansas vyks 6-7, 11 d.).
“Blogas policininkas”  (kriminalin� drama, 
JAV) - 4 d. 15.20, 18.45, 21.30. 5-11 d. 15.20, 
20.45.
“Persis D�eksonas ir Olimpo dievai: 
�aibo vagis”  (fantastinis f., JAV, Kanada) - 
4 d. 15.45. 5-11 d. 12, 14.30 (12 val. seansas 
vyks 6-7, 11 d.).
“Popie�� Joana”  (istorin� drama, D.Britanija, 
Ispanija, Italija, Vokietija) - 4 d. 17.45. 5-11 d. 17.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 4 d. 15.30, 18, 20.30. 5-11 d. 20.15.

“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) 
- 4 d. 20.45.
“Vilkolakis”  (siaubo trileris, D.Britanija, 
JAV) - 4 d. 18.15, 20.45.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Asmeniniai Pipos Li gyvenimai”  (drama, 
JAV) - 4 d. 16.
“Kelion� per Lietuv�”  (dokumentika, 
Lietuva) - 4 d. 18. 5 d. 21. 7 d. 16.20. 9 d. 
21.15. 11 d. 16.30.
“V�javaik�”  (komi�ka drama, D.Britanija) 
- 4 d. 20.30.
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 5 d. 17. 6 d. 17.40. 8 d. 16.50. 10 d. 
16.40. 11 d. 18.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 5 d. 19.10. 8 d. 19.10. 9 d. 17.10. 10 d. 
21.20. 12 d. 21.
“Bjaurusis an�iukas ir a�”  (animacija, 
Danija) - 6 d. 13.
“Nepaprastas pauk��i� pasaulis”  (doku-
mentika, Lietuva) - 6 d. 15.
“Neris ir jo krantai”  (dokumentika, Lietuva) 
- 6 d. 16.30.

“Pianist�”  (drama, Austrija, Pranc�zija, 
Lenkija, Vokietija) - 6 d. 20. 9 d. 18.50.
“Karsteno ir Git�s kino i�daigos”  (ani-
macija, Danija) - 7 d. 13.
“Seklio Kalio nuotykiai”  (drama, Lietuva) 
- 7 d. 15.
“Smag�s �aidim�liai”  (kriminalin� drama, 
Austrija) - 7 d. 17.50.
“Balius”  (muzikin� drama, Italija, Pranc�zija, 
Al�yras) - 7 d. 20.10. 8 d. 14.10.
“Pakvai�� �aidimai”  (siaubo trileris, JAV, 
Pranc�zija, D.Britanija, Austrija) - 8 d. 21.
“De�imt met� iki Ne�vilio”  (dokumentika, 
Lenkija) - 10 d. 19.
“Smag�s �aidim�liai”  (kriminalin� drama, 
Austrija) - 11 d. 20.20.
“Viskas ore!”  (komi�ka drama, JAV) - 12 d. 16.
“Popie�� Joana”  (istorin� drama, D.Britanija, 
Ispanija, Italija, Vokietija) - 12 d. 18.10.

OZO KINO SAL�
“Saul�”  (drama, Rusija) - 11 d. 18.
“Veidrodis”  (drama, SSRS) - 15 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 22. 
5-11 d. 10.10, 13, 16, 19, 22.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 5-11 d. 10.45, 
13.30. 5-6, 11 d. 23.15.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
originalo k., JAV) - 5-11 d. 15.15, 20.20. 5-6, 
11 d. 23.30.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 5-11 d. 11, 13.15, 16.15, 
18.45, 21.15. 5-6, 11 d. 23.45.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 5-11 d. 11.45, 14, 16.45, 19.15, 21.30. 5-6, 
11 d. 23.30.
“A�tuonios moterys”  (Kitokio kino klubas) 
- 9 d. 18.15.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 4 d. 
11.40, 15, 18.15, 21.15. 5-11 d. 12, 15,18, 21 
(12 val. seansas vyks 6-7, 11 d.).
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, JAV) 
- 4 d. 11, 13.45, 16, 18.45, 21.30. 5-11 d. 15.45, 
18.15, 20.45 (9 d. 18.15 val. seansas nevyks).
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 4 d. 13.30, 19. 5-11 d. 19.45, 21.45. 5-6, 
11 d. 23.59.

Filmas “Įsikūnijimas” 
sumušė visus 

populiarumo rekordus
“Forum Cinemas” nuotr.
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“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 10.25, 12.30, 
14.45, 17. 5-11 d. 11.30, 14 (11.30 val. sean-
sas vyks 6-7, 11 d.).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 4 d. 10.10, 15.30. 5-11 d. 16.30.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 6-7, 11 d. 10.30.
“Blogas policininkas”  (kriminalin� drama, 
JAV) - 4 d. 19.15, 22. 5-11 d. 12.45.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) - 
4 d. 14.30, 17.30, 20.30. 5-11 d. 17.45.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 4 d. 15.15, 20.45.
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 18.
“Persis D�eksonas ir Olimpo dievai: 
�aibo vagis”  (fantastinis f., JAV, Kanada) - 
4 d. 16.15.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 4 d. 14, 19.30.
“Vilkolakis”  (siaubo trileris, D.Britanija, 
JAV) - 4 d. 21.45.

CINAMON
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 5-11 d. 11.30, 
13.45, 16, 18.30, 20.45.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 5-11 d. 15.15, 17.30, 19.45, 22.
“Kelion� per Lietuv�”  (dokumentinis f., 
Lietuva) - 5 d. 19.30 (susitikimas su k�rybine 
grupe). 6-11 d. 14.30.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 12.15, 14.45, 17.10, 19.30, 21.45. 
5-11 d. 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 4 d. 
10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.55. 5 d. 13.30, 16.15, 
19, 21.45. 6-11 d. 11.45, 16.15, 19, 21.45.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 4 d. 12.45, 
15.30, 18.30, 21.15. 5 d. 12.15. 6-11 d. 
22.05.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 4 d. 16, 20. 5 d. 11.15. 6-11 d. 13.30.
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 15.45, 18.15, 20.45. 5 d. 17.05. 
6-11 d. 15.45.
“Persis D�eksonas ir Olimpo dievai: 
�aibo vagis”  (fantastinis f., JAV, Kanada) - 
4 d. 10.50, 13.15. 5-11 d. 11.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 14. 5 d. 13.15. 
6-11 d. 11.15, 13.15.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 4 d. 18. 5 d. 15, 21.35. 6-11 d. 18.15, 20.15.
“Vilkolakis”  (siaubo trileris, JAV) - 4 d. 
11.40, 22.

KLAIP�DA

CINAMON
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 5-11 d. 11.30, 
13.45, 16, 18.15, 20.45.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 5-11 d. 15.30, 17.45, 20, 
22.15.

“Kelion� per Lietuv�”  (dokumentinis f., 
Lietuva) - 5-11 d. 14.30.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
4 d. 12.45, 15.45, 18.45, 21.45. 5-11 d. 11.45, 
16.15, 19, 21.50.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 11.30, 14, 16.15, 18.30, 21. 5-11 d. 
12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) - 
4 d. 11.45, 15.15, 21.15. 5-11 d. 11, 21.45.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 4 d. 12.15, 15, 
17.45, 20.30. 5-11 d. 14.50.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 4 d. 18, 20. 5-11 d. 13.50.
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 11, 13.30, 19, 21.30. 5-11 d. 17.35.
“Persis D�eksonas ir Olimpo dievai: 
�aibo vagis”  (fantastinis f., JAV, Kanada) - 
4 d. 14.30, 17. 5-11 d. 12.15.
“Vilkolakis”  (siaubo trileris, JAV) - 4 d. 
11.05, 22. 5-11 d. 11.15.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 10.45, 13.15. 
5-11 d. 13.30.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 4 d. 19.30. 5-11 d. 20.10, 22.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 4 d. 16. 5-11 d. 15.45, 18.45.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 22. 
5-11 d. 10.10, 13, 16, 19, 22.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 5-11 d. 11, 
13.45.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 5-11 d. 11.15, 13.30, 15.45, 18.15, 20.45.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 5-11 d. 12.15, 17.45 (12.15 val. sean-
sas vyks 6-7, 11 d.).
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 5-11 d. 14.30, 
20.15.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 4 d. 
11.30, 15.15, 18.15, 21.30. 5-11 d. 15, 18, 21.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 10.30, 12.45, 
15, 17.15. 5-11 d. 10.30, 12.45 (10.30 val. 
seansas vyks 6-7, 11 d.).
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 4 d. 13.30, 19. 5-11 d. 19.40, 21.15.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 4 d. 10.10, 15.40, 21.15. 5-11 d. 
16.15.
“Popie�� Joana”  (istorin� drama, D.Britanija, 
Ispanija, Italija, Vokietija) - 4 d. 11.45, 17.30.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 19.30.
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  (komedi-
ja, Rusija) - 4 d. 13.45, 18.45.
“Blogas policininkas”  (kriminalin� drama, 
JAV) - 4 d. 14.45, 20.45.
“Vilkolakis”  (siaubo trileris, D.Britanija, 
JAV) - 4 d. 21.45.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto 
teatras

4, 5 d. 18.30 val. - R.Vagnerio “Skrajojantis 
Olandas”. 3 v. opera vokie�i� k. Dir. 
G.Rinkevi�ius.
6 d. 18.30 val. - P.�aikovskio “Miegan�ioji 
gra�uol�”. 2 v. baletas. Dir. R.�ervenikas.
7 d. 12 val. - S.Prokofjevo “Pelen�”. 3 v. 
baletas vaikams. Dir. A.�ul�ys.
7 d. 18 val. - M.Teodorakio “Graikas Zorba”. 
2 v. baletas. Dir. M.Pitr�nas.
9 d. 18.30 val. - S.Prokofjevo “Romeo ir 
D�uljeta”. 3 v. baletas. Dir. M.Sta�kus.
10 d. 18.30 val. - D�.Verd�io “Traviata”. 2 d. 
opera ital� k. Dir. M.Sta�kus.

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

5, 6 d. 18 val. - Premjera! A.Schnitzlerio 
“10 dialog� apie meil�”.
7 d. 12 val. - K.�iukovskio “Daktaras 
Aiskauda”. Re�. E.Jaras.
9 d. 18 val. - Moljero “�yk�tuolis”. 
Re�. I.Bu�ien�.
10 d. 18 val. - T.Bernardo “Pasaulio gerinto-
jas”. Re�. V.Masalskis.

Ma�oji sal�
4 d. 18 val. - F.Dostojevskio “Nuolankioji”. 
Re�. V.Masalskis.
5 d. 18 val. - P.Siuskindo “Kontrabosas”. 
Re�. V.Masalskis.
6 d. 16 val. - Improvizacij� reviu “Baronien�s 
gimtadienio puota”. Re�. R.Jurkonien�.
7 d. 16 val. - I.Vilkvisto “Helverio naktis”. 
Re�. J.Vaitkus.
9 d. 18 val. - J.Gri�koveco ir A.Dubrovskajos 
“Planeta”. Re�. A.Dainavi�ius.
10 d. 18 val. - R.Granausko “Duburys”. 
Re�. S.Ra�kys.

Vilniaus ma�asis teatras
5, 6 d. 18.30 val. - Premjera! M.Iva�kevi�iaus 
“Mistras”. I d. Re�. R.Tuminas.
7 d. 18.30 val. - T.Lets “Vestonai”. 
Re�. V.Malinauskas.
9 d. 18 val. - Andriaus �ebrausko improviza-
cijos mokykla. Improvizacij� �ou “Kitas 
kampas”.
10 d. 18.30 val. - Stasio Povilai�io autorinis 
vakaras.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

4 d. 18 val. - P.E.Landi “Strip Man Show 
- viskas apie vyrus”. Re�. P.E.Landi.
7 d. 12 val. - Pagal A.Lindgren apysak� 
“Ronja pl��iko dukt�”. Re�. D.Jokubauskait�.
9 d. 18 val. - I.Menchelio “Kapini� klubas”. 
Re�. A.Lat�nas.

Sal� 99
6 d. 12 val. - J.Kelero, A.Jalianiausko “Paika 
pelyt�”. Re�. A.Jalianiauskas.
6 d. 18 val. - D.Privalovo “Seniausi� 
profesij� �mon�s”. Re�. B.Lat�nas.

Rus� dramos teatras
6, 7 d. 18 val. - Premjera! M.Macevi�iaus 
“Prakeikta meil�”. Pagal P.Sanajevo 
apsakym� “Palaidokite mane u� 
grindjuost�s”. Re�. A.Jankevi�ius.
9 d. 18 val. Ma�ojoje sal�je - Premjera! 
�.Reza “Atsitiktinis �mogus”. Teatras “Mens 
Publica”. Re�. J.Vaitkus.
10 d. 18 val. - A.Gribojedovo “Vargas d�l 
proto”. Re�. J.Vaitkus.

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

6 d. 12 val. - J.Ma�iukevi�iaus “Bit� Maja”. 
Re�. ir dail. V.Maz�ras.
7 d. 12 val. - S.Siudikos “Princes� ir kiaulia-
ganys”. Re�. A.Mikutis.

Ma�oji sal�
4 d. 19 val. - “Pasvydo”. A.Strazdo eil�ra��i� 
pamatymai suaugusiems. 
Re�. ir dail. A.Bago�i�nait�-Pauk�tien�.
6 d. 14 val. - “Raudonkepur�” (pasak� apie 
Raudonkepurait� motyvais). 
Re�. ir dail. V.Maz�ras.
7 d. 14 val. - N.Indri�nait�s “Muzikin� d��ut�” 
(pagal V.Odojevskio pasak� “Miestelis 
tabokin�je”). Re�. ir dail. J.Skuratova.

Keistuoli� teatras
4 d. 19 val. - M.�isgalo “Ma�ininkai”. 
Re�. A.Giniotis.
5 d. 19 val. - “Pinokio kronikos”. A.Kaniavos 
ir V.�itkaus vienos dalies vie�a i�pa�intis 
suaugusiems (N-14).
6 d. 12 val.- “Nepaprasto orkestro koncer-
tas”. Teatralizuotas koncertas vaikams ir j� 
t�veliams.
6 d. 19 val. - S.�altenio “�kac, mirtie, visa-
dos �kac...” Re�. A.Lat�nas.
7 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams 
“Pelyt� Zita”. Scenarijaus aut. ir re�. Vytautas 
V.Landsbergis.
10 d. 19 val. - Keistuoli� teatras ir Idioteatras 
pristato komedij� “�a, kalba mamos!” 
Re�. statytojas A.Giniotis.

”Domino” teatras
7 d. 20 val. - Premjera! “Radijo ereliai”. 
Re�. O.�apo�nikovas (Latvija).
8 d. 19 val. - “Vilnius - Dakaras”. 
Re�. K.Smoriginas.

Men� spaustuv�
6 d. 12 val. Ki�enin�je sal�je - “Avin�lio 
kelion�”. Re�. S.Degutyt�.

OKT/Vilniaus miesto 
teatras

5 d. 19 val. Teatro arenoje - M.Bulgakovo 
“Meistras ir Margarita”. Re�. O.Kor�unovas.
6 d. 19 val. Teatro arenoje - M.Ravenhilo 
“Shopping and Fucking”. Re�. O.Kor�unovas.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
4 d. 18 val. Tavernos sal�je - “Sve�iuose pas 
pulkininko na�l�”. Re�. D.Juronyt�.
5 d. 18 val. Ilgojoje sal�je - T.de Fombele 
“�vyturys”. Re�. G.Varnas.
6 d. 12 val. Ilgojoje sal�je - I.Paliulyt�s 
“Anderseno gatv�”. Re�. I.Paliulyt�.

6 d. 18 val. Tavernos sal�je - T.Gueros 
“Ketvirtoji k�d�”. Re�. R.Atko�i�nas.
7 d. 15 val. Ilgojoje sal�je - I.Paliulyt�s 
“Li�dnas Dievas”. Re�. I.Paliulyt�.
7 d. 19 val. Ma�ojoje scenoje - 
M.Majenburgo “Bjaurusis”. 
Re�. V.Malinauskas.

Kauno muzikinis teatras
4 d. 18 val. - I.Kalmano “Bajader�”. 
3 v.operet�. Dir. J.Janulevi�ius.
5 d. 18 val. - F.Leharo “Paganinis”. 
3 v. operet�. Dir. J.Geniu�as.
6 d. 18 val. - D�.Kandero, F.Ebo, 
D�.Masterofo “Kabaretas”. 3 d. miuziklas. 
Dir. J.Geniu�as.
7 d. 12 val. - Z.Bru�ait�s “Gryb� karas ir 
taika”. 2 v. oper�l�-parodija vaikams ir 
t�veliams. Dir. V.Visockis.
7 d. 18 val. - J.�trauso “�ik�nosparnis”. 3 v. 
operet�. Dir. J.Geniu�as.

Kauno kamerinis teatras
4 d. 18 val. - L.�.Kaningam “Mergvakaris”. 
Re�. A.Rubinovas.
5 d. 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingo 
“Kar�tas �okoladas”. Re�. S.Rubinovas.
6 d. 18 val. - M.Val�ako “Pirmasis kartas”. 
Re�. S.Rubinovas.
7 d. 18 val. - F.Rabl� “Gargantiua ir 
Pantagriuelis”. Re�. S.Rubinovas.
9 d. 15 val. - Kovo m�nesio spektaklis pagy-
venusiems �mon�ms! M.Val�ako “Pirmasis 
kartas”. Re�. S.Rubinovas. �i�rovams su 
pensininko pa�ym�jimu - bilieto kaina 10 Lt.

Kauno ma�asis teatras
5 d. 19 val. - V.Balsio “�mogus medyje”. 
Re�. V.Balsys.
9 d. 19 val. - “Katyt� “P”. Pagal E.Ensler 
pjes� “Vaginos monologai”. Re�. V.Balsys.

KLAIP�DA
Klaip�dos muzikinis teatras

5 d. 18.30 val. - R.Paulo “Sesuo Ker�”. 
2 d. miuziklas T.Dreizerio romano motyvais.
6 d. 18.30 val. - Klasikin�s muzikos kon-
certas. Dirigento A.Vikulovo pristatymas 
klaip�die�iams. 2 d. koncertas.
7 d. 15 val. - J.Gai�ausko “Buratinas”. 
2 dali�, 10 poaveiksl� opera vaikams.
9 d. 18.30 val. - R.Paulo “Sesuo Ker�”. 
2 d. miuziklas T.Dreizerio romano motyvais.

Klaip�dos koncert� sal�
9 d. 19 val. - “Vilnius - Dakaras”. 
Re�. K.Smoriginas.

�IAULIAI

�iauli� dramos teatras
5 d. 18 val. - H.Kun�iaus “00:45 pagal 
Golding�”. Re�. A.Vid�i�nas.
6 d. 18 val. - I.Turgenevo “�namis”. Re�. 
A.Lebeli�nas (Klaip�dos dramos teatras).
7 d. 18 val. - R.Lamuru “Sriubin�”. Re�. 
N.Miron�ikait�.
9 d. 12 val. - J.R.Kiplingo “Mauglis”. 
Re�. A.Ma�eika (Alytaus miesto teatras).
9 d. 18 val. - M.Burgeso “Heroinas”. 
Re�. D.Kimantait�.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako



Pavasario formulę “LivLounge” jau atrado

Jums bus si loma dar didesn
kokteili vairov  bei ypatingos kai-
nos “LivLounge” kokteiliams. Vis
kovo m nes  2 kokteiliai bare kai-

nuos vos 18 lit ! O kokteili  meniu 
su ypatingais m nesio pasi lymais 
keisis kas savait ! Taip pat primena-
me, kad kovo m nes  j s  laukia ir 

viena gražiausi  bei švelniausi  me-
t  šven i  - Moters diena. Ir turb t
kiekviena moteris prisipažins, kad 
nuoširdus d mesys jai - maloniausia 
dovana. Tod l Kovo 8- j  kartu su 
savo brangiausiomis moterimis - my-
limosiomis, draug mis, mamomis ar 
mo iut mis - jus kvie iame užsukti 

 “LivLounge”. T  vakar  bare sutik-
site gars  ispaniškos gitaros virtuo-
z  Aurelij  Glob  - jis gražiausias sa-
vo melodijas baro sve iams dovanos 
nuo 19 val. O baro šefai šiai progai 
pasisteng  sukurti ypating  meniu. 
Jame - pavasariu kvepiantys ir gaiv s
pranc ziškos virtuv s šedevrai.

Šiais patiekalais Kovo 8- j
jus žada nustebinti 
“LivLounge” virtuv s
meistrai:

  Šviežių salotų puokštė, 
patiekiama su švelniai 
parūkyta lašišos filė ir 
pagardinta žaliųjų citrinų 
skonio vėžių uodegėlių padažu

  Karštos vištienos salotos, 
patiekiamos su granatų 
sėklomis bei mandarinų 
skiltelėmis, paskanintomis 
lengvu jogurtiniu padažu.

  Baltajame vyne troškintos 
midijos, patiekiamos su 
česnakine duonele

  Imbiere marinuoto 
kalakuto šlaunelės kepsnys, 
patiektas su kriaušių troškiniu 
bei pagardintas bruknių 
padažu

  Jautienos rostbifas, 
patiekiamas su svogūnų 
marmeladu bei bulvių piurė

  Petražolių skonio rizotas, 
patiekiamas su kepta oto 
filė ir paskanintas ančiuvių 
padažu

  Braškės šokolade
  Vyšnių šerbetas
  Prancūziškas desertas 

“Creme Brulee”
Jūs galėsite išsirinkti tris 
patiekalus tik už 29 Lt!

Stilingasis “LivLounge” baras ateinančio pavasario proga kovą 
skelbia kokteilių mėnesiu.
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“Laisvalaikio” inf.

“LivLounge” įsikūręs 
“Vilniaus vartų” kvartale

“LivLounge” nuotr.
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TRENIRUOTĖS. Maskvoje, kir pė jų ir 
vizažistų konkurse, savo sugebėjimus 
demonstravo Rusijos vizažistai. Tuo 
pat metu vyko ir Manilos kirpėjų bei 
plaukų stilistų forumas.

STULBINANTI. Vaivorykštė virš San Sebastiano 
(Ispanija), privertusi stabtelėti kiekvieną.

ŠVENTĖ. Indijoje švenčiama tradici-
nė spalvų šventė “Holi”, žyminti pa-
vasario pradžią ir gamtos atgimimą. 
“Holi” - viena populiariausių švenčių 
Indijoje - dažniausiai būna vasario - 
kovo pilnatį, kai kur ji yra vadinama 
naujaisiais metais. Pirmąją šventės 
dieną sudeginama didelė baidyklė, o 
antrą ar trečią dieną indai barsto vie-
nas kitą spalvotais dažais, milteliais.

EPA-Eltos nuotr.


