
Vizažistė VAIDA VENCKUTĖ (34) 
savo asmeniu sujungia, regis, 
visiškai priešingus pasaulius. 
Dešimtmetį grožio industrijoje 
besidarbuojanti moteris vasa-
romis kartu su vyru Algirdu Blė-
ka rengia bliuzo ir roko naktis 
po atviru dangumi. Neseniai 
V.Venckutė į vizažistės specia-
lybę pažvelgė iš naujo - ji tapo 
tarptautinės vizažistų mokyklos 
“International Make Up Center” 
dėstytoja. Jūsų dėmesiui - pa-
šnekesys ne tik apie grožį.

Elena NIKONOVAITĖ

- Kaip tapote vizažiste?
- Svajojau studijuoti tapybą, bet 

neturėjau galimybių. Dirbau mani-
kiūro srityje ir viena mano klientė, 
matydama, kad ieškau savęs, sumo-
kėjo už mano pirmąsias makiažo 
studijas. Gyvenime esu sutikusi 
daug gerų žmonių.

- Kokioje makiažo srityje 
specializuojatės?

- Dirbu su dizaineriais, mados 
fotosesijose leidiniams, virše-
liams, dažau žmones TV projek-
tams, scenai, o neseniai atradau 
save kaip makiažo mokytoją - man 
priimtinas užsienio šalių pavyzdys, 
kai mokytojas mokiniui yra drau-
gas, kolega. Darbas su studentais 
man padeda įgyti kitokios patir-
ties, bet vis dėlto didžiausia mano 
aistra - kinas! Jei galėčiau, dirb-
čiau tik kine.

- Kodėl?
- Ten vyksta toks įdomus gyve-

nimas... Tai tarsi gyvenimas kine. 
Kūrybinis procesas ir bendravimas 
keliolika valandų per parą. Kai reikia 
grįžti į realų gyvenimą, visą filma-
vimo grupę apima depresija - per 
mėnesį du būna taip susigyventa.

- Prisidedate prie “Roko nak-
tų”, “Bliuzo naktų” organizavi-
mo. Kaip suderinate darbą gro-
žio srityje ir sunkesnės muzikos 
festivalius?

- Matyt, tai mane papildo. (Šyp-
sosi). Beje, pavyzdžiui, rokeriai yra 
labai išrankūs - išrankesni nei kitų 
muzikos žanrų atstovai. Rokeriai yra 
estetai. Ir jie labai žiūri savo svei-
katos ir išvaizdos.

- Atskleiskite paslaptį, kaip 
kirpėjai, vizažistai, kosmetolo-
gai, manikiūrininkai geba kone 
per pirmą pažintį tapti geriau-
siais draugais? Tokiais, ku-
riems gyvenimą 
išpasakoji?

- Greičiausiai 
taip yra dėl fizinio 
kontakto .  Ka i 
dingsta fizinis bar-
jeras ir jei sutampa 
biolaukai, žmogus labai atsipalaiduo-
ja. Bet aš stengiuosi pernelyg ne-
šnekinti savo klienčių. Žmonės šiais 
laikais pavargę ir noriu, kad bent 
mano kėdėje jie pailsėtų.

- Dirbdama nuolat liečiate 
žmones...

- Negalėčiau būti vizažiste, jei 
nemylėčiau žmonių. Turi būti abi-
pusė pagarba. Kartais jaučiu klien-
čių atsineštas emocijas ir labai sten-
giuosi neperduoti savųjų. Mokines 
mokau kuo mažiau liestis prie odos 

pirštais. Ne per seniausia tendenci-
ja - tepti skystą pudrą tam skirtais 
šepetėliais.

- Kiek sveria jūsų kosmeti-
kos lagaminėlis?

- Apie 15 kilogramų. Jį nešioda-
ma ir pasportuoju. (Šypsosi.)

- Kodėl pasirinkote dirbti su 
“Make Up Store” kosmetika?

- Nes yra geras kokybės ir kai-
nos santykis, įspūdingas asorti-
mentas.

- Ar domitės spalvų reikšmė-
mis?

- O taip! Kiekviena spalva turi 
savo teigiamą reikšmę ir šiek tiek 
neigiamos. Pavyzdžiui, juoda gali 
blokuoti kūrybingumą, o balta jį ska-
tina. Rožinė yra vienintelė spalva, 
kuri neturi neigiamos reikšmės. 
Šiuo metu man labai patinka klien-
tes dažyti rožiniais lūpų dažais, o 
pati išgyvenu žydrą periodą.

- Ką jis reiškia?
- Manau, ramybės troškimą. 

Ypač - dvasinės.

- O jei kokia spalva nepatin-
ka?

- Harmoninga asmenybė sutaria 
su visomis spalvomis. Jei kokios 
spalvos labai nemėgstate, vadinasi, 
yra kur tobulėti. (Šypsosi.) Panašiai 
galima pasakyti ir apie santykį su 
žmonėmis. Jei jums žmogus nepa-
tinka, nebūtinai tik jis yra už tai at-
sakingas.

- Sakoma, kad batsiuvys be 
batų. O kaip jūs pati - ar darotės 
makiažą?

- Aukštosios mados ant savęs 
sukurti nepavyksta, bet prekinę iš-
vaizdą sau suteikti stengiuosi kas 
rytą. Nes antros galimybės pirmam 
įspūdžiui nebūna. Užtat savaitgaliais 
vaikštau nesidažiusi.

- Profesinė liga?
- Pedantiškumas. Labai nuo jo 

kenčiu.

- Kokių silpnybių turite?
- Esu priklausoma nuo juodojo 

humoro. Žaviuosi britų saviironija.

- Kokie ateities planai?
- Pasaulyje makiažas yra ta sritis, 

kurią galima atrasti bet kokio am-
žiaus ir darbuotis iki gilios senatvės. 
Gaila, bet pas mus visose panašiose 
srityse jaučiamas amžiaus cenzas, 
todėl neatmetu galimybės išvykti 
padirbėti į užsienį. Pasaulis platus.

- Ką manote 
apie plastines 
operacijas?

- Tenka dažyti 
moteris, kurios turi 
labai daug nenatū-

ralių dalykų: blakstienas, botuliną, 
permanentinį makiažą, nagus, krū-
tinę... Kol kas per daug nenatūralu-
mo mane trikdo. Tačiau žiūrėdama 
į tą žmogų galvoju: ogi jis yra gražus 
ir jaučiasi gerai. Aš už plastines ope-
racijas, jei jos telpa į proto ribas.

- Kokia dažniausiai moterų 
kartojama makiažo klaida?

- Ne tie prioritetai. Svarbiausia 
turėtų būti odos būklė, bet pas mus 
taip nėra - svarbiau gražiai pasida-
žyti akis. Ir mūsų oda - stulbinamai 

dehidratuota! Vis kartoju klientėms, 
kad reikia gerti daugiau vandens. 
Makiažas neatrodys gerai ant išvar-
gusios, pleiskanojančios odos.

- Su kokiais makiažo mitais 
susiduriate?

- Populiariausias - neva spalvas 
reikia rinktis pagal vasaros, rudens, 
žiemos ir pavasario tipą. Šiuolaikinis 
makiažas nediktuoja jokių taisyklių.

- Kokios dienos rutinos jums 
malonios?

- Dušas po darbo. Esu gimusi po 
Žuvies ženklu, užaugusi prie jūros... 
Vanduo mane atgaivina. Dar malonu 
vedžioti šunis.

- Kiek jų turite?
- Du. Antrąjį, Piratą, neseniai 

pasiėmėme iš “Gyvybės vagonėlių” 
prie “Grindos”. Prašiau tokio, ku-
riam labai reikia pagalbos - gavau 
vienaakį, išsekusį, nenorintį gyven-
ti... O sulig pavasariu jis atsigavo. 
Man tai didžiausias džiaugsmas ir 
įkvėpimas. Tokie dalykai neduoda 
užsimiršti ir užsižaisti vien išore, 
jos gražinimu.

- Kokių pomėgių turite?
- Didžiausias mano hobis yra ma-

no darbas. Aš taip jį myliu - galiu 
dirbti kiauras dienas. Šalia profesijos 
dar išsitenka aistra antikvariniams 
daiktams, baldams - nemažai jų pa-
veldėjau. Vilniuje žinau visas anti-
kvarines krautuvėles. (Šypsosi.) Ir 
dar jaučiu didelį norą mokytis šokti. 
Manau, šiemet tam prisiruošiu.

- Vaida Venckutė yra žmogus, 
kuris...

- ...nuolat susipažįsta su savimi 
iš naujo, o tai be galo sunkina gyve-
nimą. (Juokiasi.)

“Antros galimybės 
pirmam įspūdžiui nebūna” 

V.Venckutė: “Per daug nenatūralumo mane trikdo”

Nuolat spalvų supama Vaida 
Venckutė šiuo metu pirmenybę 
teikia žydrai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



Džiugi žinia TV3 serialo “Sve-
timi” gerbėjams: netrukus ekra-
nuose jie vėl išvys pamėgto akto-
riaus Tomo Kliuko veidą. Pirmoje 
serialo dalyje “Nemylimi” visiems 
gerai įsiminė jo vaidinamas gangs-
teris Žora. Dabar aktoriaus perso-
nažas šaukiamas kitu - Silverio 
vardu. “Darbo pasiilgau, nes pusę 
žiemos atostogavau. Kai kurių 
žmonių pasiilgau. Ir savęs blogo 
žmogaus kailyje. Nors niekada ne-
skirstau žmonių į gerus ir blogus. 
Tas Žora, kurį užmušė, nebuvo 
blogas. Galbūt darė blogus darbus, 
bet žmogus jis buvo geras. Ir links-
mas. Gražiausia tai, kad Žorą visi 
prisimena su šypsena. Ir mane pa-
matę gatvėje nusišypso”, - sako į 

populiarųjį serialą grįžtantis akto-
rius T.Kliukas.

Kai kurios Silverio savybės ar-
timos ir pačiam T.Kliukui. Tarki-
me, vienoje serialo scenoje jo per-
sonažas pamato, kaip vaikai sniego 
gniūžtėmis puola vargšą katinėlį. 
Ką daro Silveris? Stveria vaikiga-
lius už pakarpos ir duoda jiems py-
los, o katinėlį prisiglaudžia ir glos-
to... Aktorius sako, kad realybėje 
pakliuvęs į panašią situaciją jis elg-
tųsi identiškai. Vis dėlto - kas tas 
Silveris? Žoros brolis dvynys? An-
trininkas? O gal pats užsimaska-
vęs Žora, kokiomis nors aplinky-
bėmis likęs gyvas? T.Kliukas pri-
simerkęs šypsosi - akivaizdu, kad 
neišduos.

Aktorius Dainius Kazlaus-
kas, kurį daugelis pažįsta iš ką 
tik Lietuvoje rodyto rusiško 
televizijos serialo “Širdžių ėdi-
kės”, pradžiugino ir Lietuvos 
kino gerbėjus. Režisieriaus 
Tomo Donelos filme “Atsisvei-
kinimas” jis suvaidino pagrin-
dinį jūrininko Audriaus vaid-
menį. Tarp pirmųjų žiūrovų 
buvo ir aktoriaus šeima - į fil-
mo premjerą kino centre “Fo-
rum Cinemas Vingis” akto-
rius atėjo su žmona Indre ir 
sūnumi Dominyku.

Prie televizijos kamerų ir viešu-
mos jau pripratusi “Olialia” mer-
gaitė Indrė Burlinskaitė nuo ge-
gužės taps naujos “SPORT1” lai-
dos “Olialia TOP” vedėja. 23-ejų 
šviesiaplaukei nei sportas, nei 
televizija - ne naujiena, todėl 
pasiūlymą vesti šį šou ji priėmė 
itin džiugiai.

Praėjusiais metais Indrė dalyva-
vo realybės šou “Iššūkis - Mis Lie-
tuva” ir konkurse “Mis Lietuva 
2009” pelnė “Mis Publikos” titulą. 
Dar anksčiau mergina išbandė re-
porterės duoną TV1 laidoje “Pabusk 
su TV1”. Naujame šou “Olialia 
TOP” Indrė bandys sugriauti stereo-
tipą, esą sportu domisi tik vyrai, o 
geriausiai įvairias varžybas gali ap-
tarti tik patyrę ekspertai.

“Pati esu sportininkė, domiuosi 
įvairiomis sporto šakomis ir nema-
nau, kad vien vyrai gerai išmano šią 
sritį. Jiems gal tik toks laisvalaikio 
užsiėmimas - susirinkti su draugais 
ir žiūrėti sporto varžybas - yra įpras-
tesnis. Tačiau moterys gali būti ne 
tik lygiavertės sporto žinovės, bet 
ir sportininkės”, - tvirtino “Olialia” 
mergaitė.

Indrė puikiai žino, ką reiškia 
sunkus ir alinantis darbas sporto 
salėje - aštuonerius metus ji pati 
liejo prakaitą rankinio treniruotėse, 
dabar sportuoja sporto klube. “Mo-
kykloje žaidžiau krepšinį, užsiimi-
nėjau sunkiąja atletika, o rutulio 
stūmimo varžybose buvau užėmu-
si trečią vietą. Namuose turiu kone 
30 medalių ir 60 diplomų”, - apie 
sporto laimėjimus pasakojo naujos 
laidos “Olialia TOP” vedėja. Svajo-
nės tapti profesionalia sportininke 
žlugo, kai 11 klasėje ji nutarė pir-
menybę teikti mokslams. “Nebe-

spėjau ir sportuoti, ir mokytis, nes, 
norint tapti profesionalia sportinin-
ke, reikėjo treniruotis po kelis kar-
tus per dieną. Aš pasirinkau moks-
lus”, - prisiminimais dalijosi In-
drė.

Dabar pro žavios šviesiaplaukės 
akis nepraslysta raumeningi futbo-
lininkai ar grakštūs šokėjai. “Futbo-
lininkai yra gražiausi vyrai, todėl 
kartais užmetu akį į kokias nors fut-
bolo varžybas. Juk gražu žiūrėti į 
dailius ir raumeningus vyrus ar į 
grakščias sportinių šokių poras”, - 
šypsojosi “Olialia” mergaitė.

Vesti pramoginį šou - sena In-
drės svajonė. Ji prisipažino, kad po 
pirmos laidos “Olialia TOP” filma-
vimo jautėsi kaip po gerų pramogų. 
“Pati pirma laida suteikė itin daug 
gerų emocijų. Puiki ir draugiška ko-
manda, įsijaučiau į reikiamą vaidme-
nį, atsipalaidavau ir viskas puikiai 
pavyko”, - pirmu neprisvilusiu bly-
nu džiaugėsi Indrė.
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mergaitė Indrė taps sporto laidos vedėja

“Olialia” mergaitę 
Indrę Burlinskaitę žavi 
raumeningi futbolininkai 
ir grakštūs šokėjai

“SPORT1” nuotr.

“Olialia” 

T.Kliukas pasiilgo savęs blogo

Tomas Kliukas grįžta į 
populiarųjį serialą

TV3 nuotr.

Laimingo žmogaus istorija 
pagal Dainių Kazlauską

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ, Agnė VAITASIŪTĖ

...ir filmo “Atsisveikinimas” premjeroje 
su žmona Indre ir sūnumi Dominyku

Vyginto Skaraičio nuotr.

Dainius Kazlauskas seriale 
“Širdžių ėdikės” ...



Lietuvos garbę “Eurovizijos” konkurse ginsiantys “InCulto” ba-
landžio 13 d. pradėjo įspūdingą “InCulto ACME Eurovision Tour” 
koncertinį turą, per kurį prisistatys “Eurovizijoje” dalyvaujančioms 
šalims. Dar iki didžiojo konkurso “InCulto” aplankys Armėniją, Gru-
ziją, Ukrainą, Latviją, Estiją, Olandiją, Slovėniją, Didžiąją Britaniją ir 
Airiją. Taip muzikantai tikisi ne tik rasti galybę gerbėjų užsienio ša-
lyse, bet ir, žinoma, sulaukti daugiau balsų “Eurovizijos” konkurse.

Galimybę koncertuoti užsienyje “InCulto” suteikė Lietuvos 
kompanija “ACME Baltija”, ne tik finansavusi kelionę, bet ir prisi-
dėjusi prie jos organizavimo. Maža to, turo rėmėja europiečiams 
padovanos mažiausiai 50 tūkstančių kompaktinių plokštelių su “In-
Culto” “Eurovizijos” daina “Eastern European Funk”. “Laisvalai-
kio” skaitytojams pristatome ryškiausias kelionės akimirkas iš 
Gruzijos ir Ukrainos.
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“InCulto” prisistato Europai

“InCulto ACME Eurovision Tour”:

04 13 - 04 17 Armėnija, Gruzija
04 20 - 04 22 Ukraina
04 23 - 04 25 Olandija
04 27 - 04 27 Latvija
04 28 - 04 30 Slovėnija
05 03 - 05 08 Didžioji Britanija, Airija
05 10 - 05 11 Estija

“InCulto” nariai į klausimus atsakinėjo 
laikraščio “Komsomolskaja pravda” 
internetinėje konferencijoje

Jurgis Didžiulis Rygos oro uoste

“InCulto” koncertų turo metu ne vieną 
dešimtį kartų pasirodymus rengė gatvėje 

ir sulaukė didžiulio susidomėjimo

“InCulto” Kijevo centre surengė beveik 
2 val. trukmės koncertą sausakimšame 

klube “Bočka Chmelnaja”

Tbilisyje “InCulto” surengė koncertą prieš 
legendinės grupės “Ottawan” pasirodymą, 

o po jo įsiamžino kartu

“InCulto” rytinėje Ukrainos televizijos 
“Novyj kanal” laidoje “Kelkis”, kurią 
kasdien žiūri visa šalis

"Inculto" arhcyvo nuotr.

Grupės nariams vos pavyko 
įkalbėti Jurgį Didžiulį 

nenusipirkti mielo triušelio

Galimybę koncertuoti užsienyje grupei 
“InCulto” suteikė kompanija “ACME Baltija”

Sustojimas pakeliui į Ukrainą, 
Primorje mieste

Parengė Daumantas Kairys



Gyvenimo būdo žurnalas “GQ” 
geriausiai besirengiančiu vyru išrin-
ko 23 metų paauglių numylėtinį 
RobeRtą Patinsoną (Robert 
Pattinson), kuris kino juostoje “Jau-
natis” suvaidino romantišką vampy-
rą. Į geriausiųjų dešimtuką taip pat 
įtraukti popgrupės “Take That” na-
riai, Džeimso bondo (James bond) 
vaidmens atlikėjas Danielis 
KReiGas (Daniel Craig) ir mados di-
zaineris Tomas Fordas (Tom Ford).

aštuntas sąraše yra britų opo-
zicijos lyderis Deividas Kameronas 
(David Cameron), kurio vadovauja-
mi konservatoriai šiais metais vyk-
siančiuose parlamento rinkimuose, 
anot apklausų, sutriuškins Gordono 
brauno (Gordon brown) leiboris-
tus. Didžiosios britanijos premjerą 
G.brauną išrinko blogiausiai besi-
rengiančiu vyru. Į atitinkamą sąra-
šą, be kitų, dar pateko Prancūzijos 
prezidentas nikola sarkozi (nicolas 
sarkozy), londono meras borisas 
Džonsonas (boris Johnson) ir Šiau-
rės Korėjos diktatorius Kim Čen 
iras (Kin Jong il).

DženiFeR loPes (Jennifer lopez) 
į didįjį kiną sugrįžta su romantine ko-
medija “atsarginis planas” (“The back-
Up Plan”). Filme ji vaidina gyvenimo 
nuskriaustą moterį, kurios princas nie-

kaip neatjoja ant balto žirgo. Į filmo pri-
statymą los andžele skubėjo ne tik 
J.lopes gerbėjai - premjeros pažiūrėti 
atėjo daugybė kino, scenos, podiumų 
garsenybių.

buvęs roko grupės “Guns 
and Roses” gitaristas sleŠas
(slash) lankosi australijoje, kur 
reklamuoja naują šioje šalyje te-
levizijos kanalą “MTV Music”.
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Robertas Patinsonas -

stilingiausias

Danieliaus Kreigo (Daniel 
Craig) stilius patinka ir 
jo draugei Sasuki Mitčel 
(Satsuki Mitchell)

EPA-Eltos nuotr.

Dėl Roberto 
Patinsono (Robert 
Pattinson) iš proto 
eina viso pasaulio 

merginos

Ėmėsi 
reklamos

Vokiečių manekenė Heidi 
Klum (Heidi Klum) taip 
pat skubėjo pamatyti 
“Atsarginį planą”...

EPA-Eltos nuotr.

Žvaigždės rinkosi “Atsarginį planą”

niujorko teismas  dėl narkotikų prekybos 
penkerių metų kalinimo bausmę skyrė Ho-
livudo žvaigždės MaiKlo DaGlaso (Mi-
chael Douglas) sūnui Kameronui (Cameron). 
be to, išėjęs į laisvę, jis bus dar penkerius 
metus stebimas, pranešė teismo atstovė.

anot duomenų, teisėjas Ričardas berma-
nas (Richard berman), atsižvelgdamas į raš-
tiškus prašymus nebausti prasižengėlio griež-
tai, skyrė jam švelnesnę bausmę. Teismo po-
sėdį stebėjo ir M.Daglasas. 65 metų Holivudo 
aktorius prieš tai raštu kreipėsi į teismą su 
prašymu nebausti griežtai jo sūnaus. anot jo, 

gydymas reabilitacijos klinikoje vyrui padėtų 
labiau nei kalėjimo bausmė. laišką teisėjui 
parašė ir šeimos galva Kirkas Daglasas (Kirk 
Douglas), nuteistojo senelis. 93 metų senjoras 
teigė, kad prieš mirdamas dar norėtų pamaty-
ti, kaip Kameronui sekasi aktoriaus karjera.

Kameronas praėjusį rugpjūtį buvo suim-
tas viename niujorko viešbutyje. Jis prisi-
pažino prekiavęs dideliais kiekiais metam-
fetamino. 31 metų vyrui grėsė 10 metų ka-
lėjimo bausmė. Dėl su narkotikais susijusių 
nusikaltimų jis jau buvo kalinamas ir 1999 
bei 2007 metais.

M.Daglaso bėdos dėl sūnaus

Į Niujorko teismą Holivudo 
žvaigždė Maiklas Daglasas 
(Michael Douglas) atėjo su buvusia 
žmona Diandra (Diandra)

EPA-Eltos nuotr.

...su Dženifer Lopes 
(Jennifer Lopez)

Jie nei draugai, nei juo labiau 
meilužiai - bet skonį turi panašų. 
Arba į madą grįžta kaubojiškas 
stiliukas. Kaip gi kitaip paaiškin-
ti tokį supanašėjimą stilingais va-
dinamų garsenybių - futbolo 
žvaigždės DeiviDo BeKhemo 
(David Beckham) ir aktorės 
ŠerlizėS Teron (Charlize 
Theron), atėjusių pažiūrėti Los 
Andželo “Lakers” ir Oklahomos 
“Thunder” komandų rungtynes.

Garsioji JAv atlikėja RiJAnA (Rihan-
na) tęsia gastroles vokietijoje - prieš ke-
letą dienų energingoji dainininkė priver-
tė šėlti tūkstantinę minią Frankfurte. 
nors būta įvairių gandų dėl jos sveikatos. 
Mat balandžio 19 d. Ciuriche vykusio 
koncerto metu Rijana pasijuto blogai. iki 
23 val. koncertavusi dainininkė buvo sku-
biai išvežta į ligoninę. Kaip pranešė Švei-
carijos laikraštis “Blick”, Rijana buvo 
nuvežta į privačią kliniką miesto gale. 
Priežastis, kodėl 22 metų dainininkė pa-
sijuto blogai, nėra žinoma. Pasak šaltinių, 
3 val. nakties Rijana paliko ligoninę ir 
turo autobusu patraukė į Liono miestą, 
kur kitą dieną turėjo vykti (ir įvyko) jos 
koncertas.

Gastrolių Vokietijoje 
Rijana nenutraukė

EPA-Eltos nuotr.

Ieškokit languotų 
marškinių

Parengta pagal užsienio spaudą ir Eltą



Ryškiausios žemynų žvaigždės

Pirmąsyk Lietuvoje 2004-aisiais “Nokia 
Plug IN” serijos renginiuose pasirodęs S.Klei-
nenberg baltai apsirengusiems šokių muzikos 
mėgėjams ne tik gros, bet ir jau trečius metus 
naudojamu specialiu technikos įrenginiu pade-
monstruos unikalią videoprojekcijos programą. 
Ji bus rodoma ant specialių Vilniaus ledo rū-
muose sumontuotų milžiniškų vaizdo ekranų.

LED ekranu bus apjuosta visa arena, iš 
viso į vieną sistemą bus sujungta daugiau kaip 
300 km/m LED plokštumų. Maždaug tiek 
LED šviesos buvo naudojama praeitų metų 
“Eurovizijos” koncerte Maskvoje.

Prieš S.Kleinenberg gros ryškiausia “pro-
gressive house” žvaigždė iš Izraelio Moschic. 
Šis artistas pradėjo lankytis Lietuvoje nuo 
praėjusių metų. Jo muzika atvežama ne be 
reikalo. Šis skambesys sparčiai populiarėja, 
kuo daugiau žmonių turi išgirsti gilaus “pro-
gressive house” ritmus.

Po S.Kleinenberg pasirodys ryškiausia 
Kanados žvaigždė Adam K. Tai “Kaskade” 
(žadamas jų pasirodymas liepos 31-ąją vyk-
siančiame “Pure Future” Trakų pilyje) ir 
“Deadmou5” šeimos atstovas. Visi šie artistai 
glaudžiai bendradarbiauja remiksuodami ir 
kurdami kūrinius.

Didžiųjų festivalių superžvaigždė Adam K 
- garantuotos dvi valandos minkšto ir melo-
dingo hauso.

Su užsienio žvaigždėmis hauso ritmais daly-
sis ir geriausi Lietuvos artistai, Justin Xara, Julia 
Fedotova bei Martynas M, Andy Lau, Weax.

Festivalį “Pure Future” atidarys 
“Silence Family”

Gegužės 1-ąją sostinės Pramogų arenos 
durys bus atidarytos 19 valandą. Specialus 
“Silence Family” koncertas prasidės 20 val.

Tai aktyvūs prodiuseriai Leon Somov ir 
Mario Basanov, su jais ne vieną kūrinį įrašiu-
si nuolat pilnas sales gerbėjų sukviečianti Jus-
tė Arlauskaitė Jazzu, kol kas daugiausiai pa-
saulinėje elektroninės muzikos rinkoje pasie-
kęs lietuvis Few Nolder, arba New Found 
Land, ir “Silence Family” idėjos autorius bei 
“Silence” vadas Vidis.

Šio projekto atstovai pasirodys specialio-
je T raidės formos šviečiančioje scenoje. Ji 
bus įrengta baltos arenos centre.

Oro ir žemės akrobatų pasirodymai

Kas buvo “Pure Culture” renginyje “Grand 
Halloween Carnival” arba “Nye Celebration”, 
gerai atsimena oro akrobačių pasirodymus. Spe-
cialiai baltam pasirodymui akrobatės ruošia dar 
nematytus numerius ir itin ilgą programą.

Net penki akrobatai ruošia specialius nu-
merius su kojūkais. Akrobatams ir šokėjams 
dizaineris Gytis Bertulis siuva specialius kos-
tiumus. Renginio metu pasirodys net 28 šokė-
jai su skirtingais kostiumais ir vis kitomis kau-
kėmis. Šokėjams vadovauja vienas iš geriausių 
šokių muzikos mokyklų vadovų Kęstutis Ba-
ranauskas. Ruošiamas specialus “Pure Fas-
hion” manekenių kolektyvo pasirodymas.

Arenos vidus pavirs balta dekoracija

Agentūros “Pure Culture” atstovai jau ži-
no, jog specialiai jau šeštus metus vyksiančiai 
šventei skirta techninė įranga bus montuoja-
ma likus dviem dienoms iki renginio.

Sostinės “Pramogų arenoje” (anksčiau 
“Utenos” arena arba Ledo arena) bus iš Vo-
kietijos atvežta kokybiškiausio garso sistema. 
Specialiai kuriamos šviesos, fejerverkų ir la-
zerių kompozicijos. Ruošiamasi pirmą kartą 
Lietuvoje naudoti pripučiamas dekoracijas.

Iš viso dizaineriai numatė sunaudoti apie 
kilometrą baltos medžiagos ir balto popieriaus 
skiaučių.

Nustebins nemažai specialiųjų efektų

16 vienetų CO2 - šalto oro patrankų, šešios 
ugnies patrankos, jas planuojama montuoti aplink 
visą šokių aikštelės plotą. 4 kino pramonėje nau-
dojamos konfeti mašinos ir begalybė įvairiausių 
spalvų bei ilgių popierėlių joms užtaisyti. Spal-
voti lazeriai. Pirmą kartą jie bus išdėlioti pasi-
telkiant veidrodėlių sistemas. Taip išgaunamas 
neeilinis šviesos žaidimas erdvėje.

Malonius kvapus skleidžiančios dujos, 
sniego ir muilo burbulų patrankos.

“Tiek spec. efektų turėtų užtekti geriausiai 
atmosferai Vilniuje sukurti. Atrodo, kad neliks 
nė vieno abejingo scenografijai, - sakė spec. 
efektų įrangos montavimu užsiimančios vokie-
čių bendrovės direktorius Volfas Detrohofas. 
- Šiam renginiui ruošiamės labai atsakingai”.

“Pure Future White” aprengė Lietuvą baltai
Gegužės 1-ąją, šeštadienį, Vilniuje, 
Pramogų arenoje, nugriaudės hauso 
muzikos ritmai. Tai jau šeštas Lietuvo-
je vyksiantis šou. Į grandiozinį šokių 
muzikos festivalio atidaromąjį renginį 
“Pure Future White - Arena Show” bus 
įleidžiami tik baltos spalvos drabu-
žiais apsirengę melomanai - tai yra 
pagrindinis reikalavimas kiekvienam 
ir visiems.

“Pure Future White 2010”
Gegužės 1 d., šeštadienis, 19-6 val. 
Pramogų arenoje

n Atlikėjai:
“Silence Family” (Lietuva)
Sander Kleinenberg (Olandija)
Adam K (Kanada)
Moshic (Izraelis)
Andy Lau (Lietuva)
Weax (Lietuva)
Martynas M (Lietuva)
Justin Xara (Lietuva)
Julia Fedotova (Lietuva)

n Šokių muzikos festivalis atidaromas 
apsirengus griežtai balta spalva.

n Bilietų kainos nuo 60 iki 120 Lt.

n Prekyboje paskutiniai 500 bilietų.

n Šiuo metu bilietus turi daugiau kaip 
4000 žmonių. Paskubėję dar spėsite 
įsilieti į baltų žmonių minią!

n Bilietus galite rezervuoti telefonu 118.

“Laisvalaikio” inf.
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Į šokių muzikos festivalį bus įleidžiami tik 
baltai apsirengę melomanai

Adam K.

Silence Family

Renginyje - įspūdingi oro 
akrobatų pasirodymai

Moschic

Sander 
Kleinenberg

Tikimasi, kad dro-
vuolių vakarėlyje ne-
bus. Tokio erotiškai 
ryškaus šou ir muzikos 
stilių mikso laikinoji 
sostinė jau seniai ne-
matė ir toks teiginys 
tampa savaime supran-
tamas vos pradėjus var-
dyti per “Burlesque” 
vakarėlį prie diskžokėjų 
pulto stosiančius muzi-
kos ritmų diktatorius: 
VIDIS (taip, tai “Silen-
ce Family”), “The Sne-
ekers” (taip, jie groja su 
“Metal On Metal”), 
Martynas M (taip, jis 
apšildė Sashą ir John 
Digweed). Nieko naujo, 
kad šie diskžokėjai gro-
ja neįtikėtinai talentin-
gai ir net absoliučiai 
skirtingus muzikos sti-
lius gali sulieti į vieną 
temą. Ateik ir būk, su-
žinok ir atrask, o atra-
dęs mėgaukis trimis 
skirtingomis stichijo-
mis, siaučiančiomis lie-
tuviškos klubinės kul-
tūros erdvėje!

“Laisvalaikio” inf.

“Labai smagu, kad ši draugystė nenutrūko ir vėliau. Ypač 
daug bendravome su “Pikaso” dainininku Dovydu, kuris dirbo 
renginių organizatoriumi Šventosios pramogų centre “Titani-
kas” ir dažnai kviesdavo mus ten koncertuoti. O jau gegužės 
1 dieną, šeštadienį, Dovydas mus kviečia į jo vadovaujamą pa-
čiame Vilniaus centre įsikūrusį naktinį klubą “Prospekto Club”, 
kuriame mes atliksime savo koncertinę programą”, - kalbėjo 
“Olialia pupytės”. Beje, būtent gegužės pirmąją vyks šio klubo 
(buvusio “Prospekto Pub”) atidarymo šventė, kurioje svečiuo-
sis ir dalyvaus nemažai Lietuvos įžymybių ir pramogų verslo 
atstovų: Ž.Žvagulis, V.Šapranauskas, M.Jampolskis, broliai Gin-
taras ir Mindaugas Bendžiai, Mia, grupės “69 danguje”, “Axom”, 
YVA, “Pikaso” ir daugelis kitų. Tad visų laukia tikrai triukš-
mingas vakarėlis, kuris turėtų trukti iki pat ryto.

“Laisvalaikio” inf.

Nes esą vargu ar galima tokį renginį, ku-
riame koncertuos klasikinės gitaros virtuo-
zas, apdovanotas nuostabiu talentu ir chariz-
ma, Dominikas Mileris (Dominic Miller) 
(www.dominicmiller.com) su savo tarptautinės 
sudėties grupe, sulyginti su kitu renginiu, 
vykusiu Lietuvoje per pastaruosius 10 ar 15 
metų, pagal atlikėjų žinomumą, energijos tur-
tingumą, meninę erotiką.

Nuostabus gitaristas, bendraautoris ir my-
limas Stingo muzikantas, savo muzikinėje kar-
jeroje dirbęs su tokiomis pasaulinio garso mu-
zikos žvaigždėmis kaip Filas Kolinsas (Phil 
Collins), Stingas, Rodas Stiuartas (Rod Ste-
ward), Plasidas Domingas (Placido Domingo), 
Peteris Gabrielis (Peter Gabriel), Deividas Bu-
vis (David Bovie), Tina Terner (Tina Turner) 
ir daugeliu kitų, pirmą kartą Lietuvos istorijo-
je  pristatys savo programą, kurioje visi popu-
liariausi ir mylimiausi kūriniai, įskaitant ir jo 
įžymųjį “Shape Of My Heart” kūrinį, kurį jis 
atliko duetu su Stingu.

Scenoje kartu su juo bus puiki grupė, ku-
rią sudaro įvairių tautybių atlikėjai iš įvairiau-
sių pasaulio šalių: Didžiosios Britanijos, Vo-
kietijos, Indijos.

Dominikas Mileris apie save:

“Aš - muzikantas. Gitara - instrumentas, 
kurį sau pats pasirinkau. Per savo karjerą pada-
riau daug darbų, vienais didžiuojuosi, kitais - ne, 
tačiau nei dėl vienų, nei dėl kitų nesigailiu. Ne-
manau, kad mano sėkmė ar pasiekimai turėtų 
būti matuojami tais, su kuriais turėjau galimybę 
kartu groti, ar parduotų albumų skaičiumi. Štai 
kodėl rašau savo biografiją. Gimiau aš Buenos 
Airėse (Argentina), tikro amerikiečio ir airės 
šeimoje. Muzikinis jaunystės akiratis buvo “The 
Beatles”, “The Rolling Stones”, “Bossa Nova” 
muzika, tango, argentinietiškas folkloras, baž-
nytinė ir klasikinė muzika, airių liaudies dainos 
bei bliuzas. Mokyklą lankiau JAV (Viskonsino 

valstijoje), tai davė man amerikietiškos kultūros 
ir muzikos supratimą. Vėliau persikėliau į Lon-
doną (Didžioji Britanija), pradėjau studijuoti kla-
sikinę gitarą ir kompoziciją Gildholo muzikos 
mokykloje. Tuo metu man buvo 18 metų ir nuo 
tada aš gyvenu Anglijoje. Aš - laimingas šešių 
vaikų tėvas, patenkintas savo gyvenimu, ir ma-
no muzikos kelionė tęsiasi...”

“Laisvalaikio” inf.

“Prospekto Club” atidarymas: “Olialia pupyčių” ir kitų žvaigždžių koncertas
Dar praėjusių metų pavasarį įsižiebusi draugystė tarp 
seksualiųjų “Olialia pupyčių” ir vaikinų iš “Pikaso” tę-
siasi. Pernai abi grupės surengė bendrą koncertinį 
turą ir jo metu labai suartėjo. “Nuo tada liko tikrai 
labai daug gerų prisiminimų. Niekada nepamiršime, 
kaip “pikasai” mums iškrėtė pokštą - privertė sudai-
nuoti vieną dainą tuščiai salei”, - juokėsi “Olialia pu-
pytė” Oksana Pikul.

Naujojo naktinio klubo 
atidarymo šventėje galima 

bus pasiklausyti ir “Olialia 
pupyčių” dainų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

 “Olialia pupytės” koncertuoja: gegužės 1 d., šeštadienį, 
1.00 val., naktiniame klube “Prospekto Club”, Vilniuje.

Gundantis vakarėlis “Burlesque Party” 
atkeliauja į “Papa Jazz”
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Klubą okupuos 
koketiškos 
burleskos šokėjos

“Papa Jazz” nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele
bilieto kaina -

10Lt

Norintiems 
prisidėti prie 
vakarėlio 
nuotaikos 
pageidautinas
aprangos kodas: 
“Fancy&Venetian 
Mask”. 
Durys atidaromos
22 val.

Vilniuje - vienas geriausių 
pasaulyje gitaristų D.Mileris

Organizatoriai teigia, kad koncerto, kuris 
įvyks gegužės 16 d. 19 val. sostinės 
Šv.Kotrynos bažnyčioje, neįmanoma 
praleisti.

Balandžio 30 d., penktadienį, tarsi nužengusios iš nuodėmingai saldžių svajonių 
Kauno “Papa Jazz” okupuos koketiškos burleskos šokėjos, pasipuošusios korsetais, 
aukštakulniais ir gundančiomis šypsenomis! 

Dominikas Mileris (Dominic Miller) 
save vadina laimingu šešių vaikų tėvu

Organizatorių nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida

Bilietai į vienintelį Dominiko Milerio ir 
jo grupės koncertą Vilniuje gegužės 16 
d. Šv.Kotrynos bažnyčioje parduodami 
visose BILIETAI.LT kasose. Informacija dėl 
bilietų užsakymų telefonu ir reklamos 
- (8-653) 62-193, bendradarbiavimo 
telefonas - (8-604) 42-211.



Į Lietuvą T.Emanuelis atskrido iš Prancūzijos. “Pary-
žiaus oro uoste sutikau manekenę iš Lietuvos. Ji pametė 
savo mobilųjį, todėl paskolinau savąjį, kad galėtų susisiek-
ti su šeima. Mergina man daug pasakojo apie jūsų šalį. 
Labai laukiau šios kelionės”, - prisipažino muzikantas.

Radęs laiko pasivaikščioti po miestą, gitaristas gyrė 
gražią Vilniaus katedrą ir... kinišką virtuvę. “Vilniuje val-
giau puikius pietus kinų restorane. Mane sužavėjo šviežias 
ir gerai paruoštas maistas! Atrodo, kad kinų restoranai 
Amerikoje, palyginti su jūsų, - grynas juokas”, - šypsojosi 
šiuo metu Amerikoje gyvenantis žymusis australas.

Praėjusio penktadienio vakarą Kongresų rūmuose 
energingasis gitaristas tūkstantinei publikai dovanojo 
emocingą ir nuoširdų dviejų valandų (be atokvėpio!) 
koncertą.

Unikalus T.Emanuelio grojimo stilius, kurį jis vadina 
tiesiog “finger style”, artimas grojimui pianinu, kai pia-
nistas naudoja visus dešimt pirštų.

Tai, ką T.Emanuelis išdarinėjo scenoje, atėmė žadą 
net profesionaliems muzikantams. Garsusis australas 
viena šešiastyge akustine gitara išgroja ritmo, boso ir 
mušamųjų partijas. “Kai išeinu į sceną, mąstau kaip 
grupė - aš juk esu atsakingas už kiekvieną garsą”, - prieš 
koncertą Kongresų rūmuose sakė tris muzikantus sce-
noje atstojantis atlikėjas.

Gausių ovacijų nuo pat pirmųjų kūrinių sulaukęs 
muzikantas dėkojo lietuviams už šiltą priėmimą ir kelis 
kartus pažadėjo kitąmet būtinai sugrįšiantis į Lietuvą.

Legendinio gitaristo karjera trunka jau beveik pen-
kis dešimtmečius.

Iš Lietuvos T.Emanuelis patraukė į Latviją. Šią sa-
vaitę gitaristas surengs gastroles Italijos miestuose.

Parengė Gintarė ŠATKAUSKAITĖ

- Kaip yra iš tiesų?
Mindaugas: Mitą, 

neva įstoti į LŽŪU 
lengviau, bet studi-
juoti labai sunku, sukū-
rė arba šiame universite-
te niekada nestudijavę, arba 
neturintys motyvacijos. Pats 
mokykloje tokį dalyką kaip mate-
matika kaldavau, o dabar man ją pa-
aiškina paprastais, praktiniais pa-
vyzdžiais. Ir kalti nebereikia. Taip 
ne vienam bendrakursiui - dalykai, 
kurie anksčiau nesisekdavo, tinka-
mai pateikti ir susieti su praktika, 
tapo aiškūs. Tikriausiai dėl to, kad 
mūsų aukštojoje mokykloje ypač 
daug dėmesio skiriama suvokimui 
ir žinių pritaikymui.

Živilė: Žinau, kad anksčiau uni-
versitete sklandė istorijos apie įvai-
rius būdus, kuriais bendrakursiai 
stengdavosi merginų agronomių 
“neatiduoti” vaikinams inžinieriams. 
Net pakovodavę tarpusavy. Tačiau 
šiandien stereotipinis vyriškas 
LŽŪU įvaizdis baigia išgaruoti - juk 
Ekonomikos ir vadybos fakultete 
pilna merginų. Jų prisirenka ir į kitas 
specialybes. Vaikinai džiaugiasi miš-
riu kolektyvu, o ir praktikas lengvi 
pasikibinimai paįvairina.

- Ar praktika - ne dar vienas 
mitas?

Mindaugas: Praktika LŽŪU yra 
šventas reikalas. Iš tiesų tai ne tik įdo-
mu, bet ir smagu. Šią vasarą, kaip pa-

prastai, 
irgi laukia 
praktika - lėk-
sime prie Duby-
sos, ten praleisime 
apie 10 dienų. Atlikinė-
sime įvairius matavimus, 
skaičiavimus. Bus įdomu, nes 
pamatysiu, kaip žinios iš vadovė-
lio praverčia dirbant. Vakarai irgi lau-
kia ypatingi - gyvensime gamtoje, pa-
lapinėse. Jau pradėjau laukti!

Živilė: Be praktikos neįsivaiz-
duoju studijų. Svarbi ir akademinė 
praktika, ir darbas įmonėse. Jei parei-
ga susirasti, kas priims padirbėti, bū-
tų užkrauta tik ant studentų pečių, 
nemažai liktų musę kandę, kaip yra 
kituose universitetuose. Mūsų Kar-
jeros centras nė vieno nepalieka li-
kimo valiai. Būna, įmonės pačios pa-
siūlo studentams atlikti praktiką, ge-
riausiai besimokantiems skiria sti-
pendijas, o vėliau net pakviečia tapti 
jų darbuotojais. Tad tiems, kuriuos 

studi-
jos veža, 

galimybių 
tikrai yra.
- O koks tas 

receptas, dėl ku-
rio studijos veža?
Mindaugas: Mano re-

ceptas paprastas - įdomu, nes 
žinau, dėl ko studijuoju. Baigęs 

tikiuosi greitai įsidarbinti, o tuomet 
visi dalykai, kuriuos dabar studijuoju, 
bus reikalingi. Specialybę rinkausi 
praktiškai, jau dešimtoje klasėje ži-
nojau, kad noriu stoti į Vandens ūkio 
ir žemėtvarkos fakultetą. Čia studija-
vo vyresnė sesė, iš jos supratau - 
LŽŪU profesijos retos ir praktiškos. 
Stipriausias motyvas man - ateitis, 
kurią galėsiu tvirtai laikyti savose 
rankose.

Živilė: Ir dar - universitete svar-
bu išnaudoti visas galimybes. Greta 
mokslų yra studentų savivalda, kuri 
atveria kelius tobulėti kitaip, realizuo-

ti save kaip studentų bendruomenės 
narį. Ketveri metai studentų atstovy-
bėje man labai daug davė. Pati irgi 
nesėdėjau sudėjusi rankų - konferen-
cijos, seminarai, susitikimai su žy-

miais universiteto absolventais 
“Alumni” klubo nariais. O greta 

akademinės veiklos juk dar 
yra laisvalaikis studentų 

miestelyje, šventės.
- Laisvalaikis. 

Ar LŽŪU stu-
dentai moka links-

mintis?
Mindaugas: Žinoma. 

Viskas prasideda nuo linksmų 
vakarų “klubuose” - bendrabučių 

kambariuose, kur draugiškos kom-
panijos renkasi pažaisti kortomis ar 
tiesiog paplepėti. Pas mus visi gauna 
bendrabučius, todėl, išskyrus kau-
niečius, “klube” gali susitikti kone 
visą universitetą. Gražiausios šven-
tės prašurmuliuoja fakultete. Van-
dens diena, kalėdinis vakaras, Helo-
vinas - tai vis progos, kai visas fakul-
tetas linksminasi drauge. Neretai tai 
vyksta klube “Amerika pirtyje”. Tu-
rime ir rimtesnių tradicijų - pavyz-
džiui, prieš Kalėdas renkame aukas 
ir vežame į vaikų globos namus.

Živilė: Tokių prasmingų veiklų 
organizuojame ir universiteto mas-
tu. Tai kraujo donorystės, inkilų 
kėlimo akcijos. O iš pramogų dar 
paminėčiau studentų atstovybės 
gimtadienį. Jau trečius metus jį 
švenčiame ne klubuose, o sureng-
dami tikrą lietuvišką gegužinę po 
atviru dangumi - visas universiteto 
jaunimas tą vakarą dūksta studentų 
miestelyje. Nuotaika būna tokia 
smagi, kad drauge su studentais 
ima šėlti ir dėstytojai!

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ 

Mindaugas ir Živilė: studijos mus veža
Lietuvos žemės ūkio universitete (LŽŪU) studijuoja vieni vaikinai, o mokslai čia -
labai sunkūs... Visa tai - mitai, kuriuos kategoriškai neigia vandens 
apsaugos inžineriją ir valdymą šiame universitete studijuojantis 
antrakursis Mindaugas ir bebaigianti agronomijos 
krypties bakalauro studijas Živilė.

Živilė (centre) 
draugų 
kompanijoje
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Tomis Emanuelis atėmė žadą net profesionaliems muzikantams
Pirmą kartą Lietuvoje viešėjęs Australijos gitaros 
virtuozas Tomis Emanuelis (Tommy Emmanuel) 
užkariavo vilniečių simpatijas.

Legendinis gitaristas Tomis 
Emanuelis pademonstravo, 

kokią garsų įvairovę 
įmanoma išgauti viena 

šešiastyge akustine gitara
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Elena NIKONOVAITĖ

Žinomo Lietuvos humoristo liek
nėjimo istorija prasidėjo šių metų 
sausį, kai jį, sportuojantį viename iš 
“Impuls” sporto klubų, pastebėjo 
treneris Karolis Šarkauskas. Trene
ris atkreipė dėmesį į tai, kad popu
liarus humoristas yra labai aktyvus 
ir dega noru judėti, bet pratimus da
ro netinkamai, be sistemos, todėl 
pasiūlė išbandyti naują “Impuls” 
sporto ir pramogų parko sukurtą 
lieknėjimo programą “Tu gali!”.

Pajaunėjo 2 metais

Lieknėjimo programos pradžioje 
V.Cololo konsultavo fizinės medicinos 
ir reabilitacijos gydytojai. “Impuls” 
specialistai nustatė, kad pagal orga
nizmo funkcijas jo biologinis amžius 
buvo lygus 42 m., o per 2 mėn.  
V.Cololo “atjaunėjo” iki 40 m. (tikrasis 
jo amžius  35 m.). Pramogų pasaulio 
atstovui atliktas kūno masės sudėties 
analizės tyrimas, sudaryta individuali 
dieta (šie tyrimai kartojami lieknėjimo 
programos viduryje ir pabaigoje, jei 
reikia, koreguojama ir dieta).

“Man labai patinka, kad mano die
ta sudaryta iš tų produktų, kuriuos 
aš valgau ir mėgstu”,  apie savo 
naująjį racioną pasakojo V.Cololo.

Pagal specialiai sudarytą dietą jis 
valgo kas 3 valandas 5 kartus per 

dieną. “Mano mitybos racione atsi
rado įvairesnių produktų: suvalgau 
daugiau jūros gėrybių, kalakutienos, 
košių  klausykit, kaip man skanu 
pusryčiams grikiai!”  pasakojo V.Co
lolo. Jis beveik nebevartoja alkoholio 
ir saldumynų, atsisakė saldintų ga
zuotų gėrimų. “Mėgstamiausias ma
no skanėstas  varškė su razinomis. 
Nei cukraus, nei grietinės nereikia 
 tik iš vakaro karštu vandeniu užpi
li razinas ir datules, o kitą dieną, kai 
jos išleidžia sultis, sumaišai su varš
ke. Aš pasiruošiu, o namiškiai vis 
nukabina”,  juokėsi V.Cololo.

“Labai svarbu sudaryti tokią 
dietą, kurios žmogus pajėgtų lai
kytis. Vitalijui paros kalorijų normą 
apskaičiavome taip, kad kristų svo
ris, bet organizmas nebūtų nualin
tas”,  pasakojo V.Cololo talkinantis 
K.Šarkauskas.

Sportas tapo malonumu

Tris mėnesius trunkančios “Tu 
gali!” programos tikslas  žmogus 
turi įprasti tinkamai maitintis ir re
guliariai sportuoti, tai yra iš esmės 
žmogus skatinamas keisti gyvenimo 

būdą, nes tik taip jis galės išlaikyti 
pasiektus rezultatus.

V.Cololo buvo sudaryta individu
ali treniruočių programa, pagal ją vy
ras treniruoklių salėje sportuoja 3 
kartus per savaitę. Programos pra
džioje treneris nuolat būna šalia  jis 
prižiūri, kad pratimai būtų atliekami 
tinkamai. Vėliau derinamos individu
alios treniruotės ir darbas su trene
riu. Fiziniai krūviai sportuojant pagal 
programą taip pat koreguojami.

“Po mėnesio nuo “Tu Gali!” 
programos pradžios buvo toks mo
mentas, kai ir pirminis entuziazmas 
praėjo, ir pasidarė sunkiau viskas... 
Tada labai reikia aplinkinių palaiky
mo, todėl treneris šalia  labai svar
bu. Įveikiau šį etapą ir dabar spor
tuoti ir tinkamai maitintis man ma
lonu, tai tapo tiesiog įpročiu”,  sakė 
V.Cololo. Vyras sako jau numetęs 
tiek svorio, kiek norėjęs. Dabar jis 
stiprina raumenis.

V.Cololo sako pastebėjęs, kad 
sportuojant ir pakeitus mitybą susi
normalizavo spaudimas: “Iki progra
mos “Tu Gali!” mano spaudimas bu
vo 170 ir 120. Jau mane ir Anapiliu 
gąsdino. Dabar mano spaudimas  

120 ir 80. Be to, pradėjus sportuoti, 
padaugėjo energijos, o atsisakęs al
koholio, turiu daugiau jėgų ir laiko”, 
 džiaugėsi V.Cololo.

Malonioji “Tu gali!” programos 
dalis  baseinas, pirtis, vakuuminiai 
masažai. “Man labai patinka masažai 
ir vandens pramogos. Einu į Kareivių 
gatvės “Impuls”, nes ten didesnis 
baseinas, be to, net 5 pirtys”,  šyp
sojosi žinomas humoristas. Aktyvias 
pramogas mėgstantis vyras džiaugė
si, kad dabar baseine gali leistis nuo 
vandens čiuožyklų (anksčiau to ne
galėdavo daryti dėl ribojamo svorio), 
neseniai su šeima nuotykių parke 
karstėsi po medžius, o artimiausiu 
metu planuoja šokti su parašiutu, nes 
svoris jau siekia su parašiutu šokti 
leistiną 120 kg normą.

“Aš tai padariau ir tu gali!” Šiais 
žodžiais V.Cololo drąsina savo bičiu
lius išbandyti naują programą. Liek
nėti pagal šią programą greitai pra
dės ir jo kolegė iš “Žvaigždžių du
etų” Giedrė Balutytė.

Anksčiau ne sykį svorį mesti mė-
ginęs pramogų pasaulio atsto-
vas VITALIJUS COLOLO pagaliau 
džiaugiasi įspūdingais rezulta-
tais. Po 3 mėnesių subalansuo-
tos mitybos, darbo treniruoklių 
salėje ir malonių vandens pra-
mogų pagal “Impuls” lieknėjimo 
programą “Tu gali!” vyras atsi-
kratė net 20 kilogramų!

Trečią mėnesį 
sportuojantis V.Cololo neteko 20 kg
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Daugiau informacijos 
www.impuls.lt.

Po 3 mėnesių darbo pagal 
programą “Tu Gali!” - 
įspūdingi rezultatai

Mariaus Jasinevičiaus nuotr.

“Impuls” treneris Karolis 
Šarkauskas rūpinosi, kad 
Vitalijus Cololo pratimus 
atliktų teisingai

Mindaugo Vaičiulio nuotr.

Pradinis 
V.Cololo svoris



Platus virtuvinių ir stalo 
įrankių asortimentas

“Žana” parduotuvėse rasite 
įvairių virtuvinių peilių, žnyplių, 
stalo įrankių rinkinių ir įvairiausių 
pavienių stalo įrankių, taip pat me-
džioklinių peilių, mačečių. Dauge-
lio pamėgti itin geros kokybės ir 
už gerą kainą siūlomi “Polywood” 
serijos įrankiai medinėmis ranke-
nomis. Šių “Tramontina” įrankių 
rankenos gaminamos iš itin 
kruopščiai suklijuotų ir impreg
nuotų medienos pluoštų. Dėl šios 
gamybos technologijos medinės 
rankenos tampa atsparios vandens 
poveikiui ir galite būti tikri, kad 
šios rankenos nesupus, nesuskils 
ir ant jų nesikaups bakterijos.

“Tramontina” peilių serija 
“Century” vertinama dėl patvaru-
mo ir ilgaamžiškumo. Šie peiliai 
yra pagaminti iš vientisos geležtės, 
todėl daug tvirtesni. Taip pat su-
kurta itin patogi rankena, padedan-
ti itin lengvai supjaustyti produk-
tus, o tvirta peilio briauna net ir po 
daugybės galandinimų lieka aštri.

“Tramontina” puodai

Puodai  trisluoksniai, 7 mm sto-
rio puodų dugnas (plienasaliuminis
plienas) tolygiai paskirsto šilumą, o 
dangčiai idealiai pritaikyti prie puodo 
formos, gerai izoliuoja šilumą ir iš-
saugo maistingąsias gaminamo pa-
tiekalo savybes. Palyginti su kitokios 
sudėties plienu, iš šio nerūdijančio 
plieno gaminami indai yra atspares-
ni korozijai. Puodams naudojama 3 
sluoksnių technologija  pirmasis 
sluoksnis iš nerūdijančio plieno, tuo-
met dedamas aliuminio diskas ir ga-
liausiai vėl dedamas nerūdijančio 
plieno sluoksnis. Aliuminis dedamas 
tam, kad šiluma puodo viduje būtų 

paskirstoma tolygiai. Tokiu atveju 
maistas paruošiamas greičiau, jis ne-
prisvyla. Nuo kitų, pigesnių puodų, 
kurių dugnuose taip pat būna aliumi-
nio, “Tramontina” puodai skiriasi vi-
sų pirma aliuminio disko storiu  pi-
giuose puoduose aliuminio sluoksnis 
būna plonytis, padengtas netolygiai 
ir nevienodai paskirstytas per puodo 
dugną, tad puodas kaista nevienodai, 
maistas svyla.

Pigiuose puoduose maistas ruo-
šiamas ilgiau, nes plonas dugno pa-
grindas visą šilumą perduoda į puodo 
viršų, tad maistas puodo dugne turi 
ilgiau virti.

“Tramontina” puodai ekonomiš-
ki  juose ruošiant maistą reikia vi-

dutinės arba mažesnės temperatū-
ros, be to, tolygiai paskirstoma šilu-
ma leidžia pagaminti greičiau. Puodo 
gerumą galima įvertinti ir pagal puo-
do sienelių storį  kuo sienelės sto-
resnės, tuo puodas geresnis.

Išskirtinės savybės: “Tramon-
tina” puodams suteikiama garanti-
ja, be to, jie yra itin higieniški, tau-
pantys energiją, juose greičiau pa-
ruošiamas maistas.

“Tramontina” naujiena  puo-
dai, kuriuose aliuminio sluoksnis 
eina per visą puodo paviršių, tad 
maistas paruošiamas dar grei-
čiau. Tai “Trix” serija. Juose per 
visą puodo tūrį einantis aliuminio 
sluoksnis pagerina puodo kaitros 
savybes  puodas dar geriau nei 
įprastai paskirsto šilumą, ilgiau 
išlaiko karštį, jame greičiau pa-
gaminamas maistas ir tokie puo-
dai leidžia sutaupyti iki 30 proc. 
energijos.

Puodų ir kitų nerūdijančio plie-
no indų priežiūrai “Tramontina” 
yra sukūrusi netoksiškas metalinių 
paviršių valymo ir poliravimo prie-
mones.

Parduotuvių tinklo “Žana” prista-
tyti nereikia. Ieškančios stilingų ir 
geros kokybės stalo įrankių, indų, 
puodų šeimininkės žino - tereikia 
užsukti į “Žaną”. Dabar čia užeiti 
yra dar vienas pretekstas - indų 
parduotuvėse “Žana” vyksta akcija, 
skirta “Tramontina” produktams. 
Garsaus prekės ženklo gaminių ga-
lima ne tik nusipirkti už ypatingą 
kainą, bet dar ir laimėti prizą.
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Ypatingi pasiūlymai 
“Tramontina” prekėms

Užsukę į “Žaną” įsitikinsite, 
jog “Tramontina”  praktiškas pa-
sirinkimas. Ne tik turėsite geros 
kokybės prekę, bet ir dalyvausite 
žaidime. Tad kodėl neišbandžius 
sėkmės? Tereikia įsigyti “Tramon-
tina” prekių už 100 Lt ar daugiau, 
užregistruoti savo pirkinių čekį 
internete www.indai.lt ir dalyvau-
ti žaidime, kurio metu galima lai-
mėti 1 iš 3 “Tramontina” prizų. O 
prizai išties puikūs: 4 dalių puodų 
rinkinys, 24 dalių stalo įrankių 
komplektas ir 2 l arbatinukas.

Daugiau informacijos apie 
akciją parduotuvėje ir 

www.indai.lt.

Apie “Tramontina” 
gaminius

“Tramontina” produktai (stilin-
gi padėklai, puodai, stalo aksesua-
rai bei įrankiai) gaminami Brazili-
joje. Šios firmos naudojamas me-
talas pasižymi ne tik praktiškumu, 
bet ir itin aukšta kokybe. Dažniau-
siai “Tramontina” naudoja nerūdi-
jantį plieną 304, kitaip 18/10. Į jo 
sudėtį įeina chromas (18 proc.) ir 
nikelis (10 proc.), todėl jis ir vadi-
namas 18/10 (liaudiškai dar vadina-
mas medicininiu plienu). Chromo 
lydinys yra svarbiausias elementas, 
nes tai vienas atspariausių metalų. 
Nikelis taip pat dažnai naudojamas 
siekiant sustiprinti plieno savybes. 
“Tramontina” iš šio plieno gamina 
stalo įrankius, indelius kavai ir pie-
nui, dubenėlius, puodus, arbatinius, 
fondiu ir kt.

Unikali naujiena - “Lyon” 
puodų serija

Šiuose “Tramontina” sukur-
tuose puoduose galima ne tik vir-
ti, kepti ir troškinti, bet ir atšildy-
ti maistą arba kepti juose tarsi or-
kaitėje. “Lyon” puodas veikia or-
kaitės principu. Jis turi unikalų 
pagrindą, sudarytą iš nerūdijančio 
plieno disko, kuris tinka indukcinei 
viryklei. Taip pat jį galima naudoti 
ant dujinės viryklės, elektrinės vi-

ryklės, vitro keraminės viryklės. 
“Lyon” puodas storesniu dangčiu 
ir sienomis išlaiko pastovią vidaus 
temperatūrą ir yra idealus ruošti 
pyragus, pudingus, mėsą, picas ir 
daug kitų patiekalų. Be to, galima 
ruošti patiekalus, nenaudojant 
maistinio aliejaus ar riebalų. Ant 
išgaubtos formos dangčio konden-
suojasi garas, kuris patenka ant 
viso maisto. Dėl to maistas gami-
nasi savo sultyse, išlaikydamas 
maistingas medžiagas.

“Žana”: stilingos 
naujienos ir galimybė gauti dovanų

Parduotuves “Žana” 
rasite:

n Vilniuje: PC “Akropolis” (Ozo g. 
25); VCUP (Konstitucijos pr.16); 
indų išparduotuvė, PC “Parkas” 
(Verkių g.29/15).
n Kaune: PC“Elix” (Savanorių 
pr.315); indų išparduotuvė, 
prekybos miestelis “Urmas” 
(Pramonės g.16).
n Klaipėdoje: PC “Akropolis” 
(Taikos pr.61); S.Daukanto g.13.
n Šiauliuose: PC “Akropolis” (Aido 
g.8); PC “Iki” (Gardino g. 2); indų 
išparduotuvė, PC “Bruklinas” 
(Pramonės g.6).
n Panevėžyje: Savanorių a.12; 
PC “Babilonas 2” (Klaipėdos g. 
143A).

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ



Neseniai Vilniuje, ties Pylimo 
ir Rūdninkų gatvių kampu, 
duris atvėrė legendinis
 restoranas “Belgai”. Geru 
maistu ir belgišku alumi, 
ypatinga publika ir šauniais 
vakarais garsėjęs restoranas 
grįžtančių lankytojų laukia 
atsinaujinęs ir išsaugojęs tai, 
ką turėjo geriausia.

Elena NIKONOVAITĖ

Buvęs “Paradis Belge +32” ne 
tik pakeitė pavadinimą, bet ir atnau-
jino garsaus belgų kulinaro Olivjė 
Michilso (Olivier Michils) sukurtą 
valgiaraštį bei interjerą. Naujovė - 
nuo šiol “Belguose” rasite ir trijų 
rūšių pilstomo belgiško alaus.

Įsikūręs pačiame Vilniaus sena-
miestyje, vidiniu kiemu įsirėmęs į gy-
nybinę sieną, restoranas “Belgai” pa-
sižymi ypač jaukia atmosfera. Lanky-
tojai kviečiami į įvaizdžio kūrėjos Da-
lios Stasevičienės atnaujintas, pašvie-
sintas erdves. Pagrindinė restorano 
patalpa turi virtinę langų, tad į ją sma-

gu užsukti dienos metu. Ypač šilta ir 
jauki nedidelė balta salytė, įsisprau-
dusi tarp baro ir langų į gatvę. O bene 
didžiausias “Belgų” pasididžiavimas 
- vidinis kiemas. Šiltais vasaros vaka-
rais jame skambės saksofono garsai 
ir poezija (vyks poezijos vakarai).

Valgiaraštyje - tik 
mėgstamiausi patiekalai

Kalbama, kad midijomis, ruošia-
momis kaip Viduržemio jūros šalyse, 
“Belgai” garsėja visame mieste. “Esa-
me pirmieji, į Lietuvą atsivežę būtent 

midijoms gaminti ir patiekti reikalin-
gų specialių puodų. Midijas ruošiame 
pagal belgo kulinaro O.Michilso su-
kurtus receptus ir savo virtuvės pa-
slapčių niekam neišduodame”, - apie 
bene populiariausią užkandį, siūlomą 
ragauti su gruzdintomis bulvytėmis, 
pasakojo Jolanta Žilinskienė, restora-
no “Belgai” bendraturtė.

Naujasis “Belgų” valgiaraštis 
sudarytas iš trijų anksčiau restorane 
buvusių meniu - išrinkti lankytojų 
mėgstamiausi patiekalai ir sudėti į 
vieną. Restorano virtuvės ypatumas 
ir belgiškumas - daug patiekalų ga-
minama su alumi, jie patiekiami su 
alaus padažais.

Valgiaraščio naujovė - įvesti mi-
ni užkandžiai, kurie klientams siūlo-
mi už ypač patrauklią kainą (5-8 Lt). 
“Atsižvelgėme į laikotarpį ir smar-
kiai sumažinome visas restorano 
kainas. Vidutinė karštojo patiekalo 
kaina - 24 litai”, - pasakojo J.Žilins-
kienė. Restorane rasite patiekalų 
vegetarams ir atskirą valgiaraštį vai-
kams. Po pietų svečiai vaišinami tik-
ru belgišku šokoladu. Duoklė Belgi-
ją visame pasaulyje garsinančiam 
šokoladui atiduota rūsyje - jame 
įrengta šokolado-nėrinių salė.

Alus iš vienuolyno

Belgai alumi garsėja taip, kaip 
prancūzai vynu. Restorane yra ke-
lios dešimtys belgiško alaus rūšių, 
tarp jų - ir vienuolyne vienuolių 
verdamas “Chimay”. Taip pat ra-
site įvairiais vaisių, uogų ir kitais 

skoniais paįvairinto alaus.
“Belgijoje, kaip ir “Belguose”, 

skirtingų rūšių alus geriamas iš skir-
tingų formų taurių. Jas ir visus resto-

rane esančius indus atsivežame iš Bel-
gijos, - pasakojo J.Žilinskienė. - Sten-
giamės, kad “Belgai” išsiskirtų ir būtų 
kuo arčiau mus įkvepiančios šalies”.
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Kultiniai “Belgai”: ypatingos midijos ir linksmybės po atviru dangumi
Su “Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai

Tradicinės belgiškos dešrelės

“Belgų” bendraturtė 
Jolanta Žilinskienė ypač 

džiaugiasi jaukiu ir įvairiu 
restorano interjeru

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Pagal belgų tradicijas arbatpinigių 
gavusi padavėja skambteli varpeliu

Orams šylant lauko kiemelis 
bus vis malonesnis

Sauliaus Venckaus nuotr.

Iš Belgijos 
atkeliavęs 
šokoladas

Restorane daug 
belgiško alaus

Garsiosios “Belgų” midijos

Belgai pasaulyje 
garsėja...

n ...saksofonu - šį instrumentą 
išrado belgas Adolfas Saksas 
(Adolphe Sax); belgų muzika 
- tai įvairių muzikinių stilių ir 
saksofono garsų derinys.
n Belgija laikoma 
gurmanų šalimi; sakoma, 
kad belgiškame maiste 
prancūziška kokybė dera su 
vokiškais patiekalų dydžiais.
n Tipiškiausias belgiškas 
užkandis - midijos su 
gruzdintomis bulvytėmis.
n Gruzdintų bulvyčių (angl. 
“French fries”) išradėjai yra 
belgai, o ne prancūzai.
n Belgija garsėja alumi; 
šiuo metu už Lietuvą dukart 
mažesnėje šalyje yra apie 125 
alaus daryklos, jose verdama 
apie 800 alaus rūšių.
n Pasaulyje ypač vertinamas 
belgiškas šokoladas.
n Belgai yra vaflių 
kepimo ekspertai; vafliai 
- populiariausias Belgijos 
miestų gatvėse siūlomas 
užkandis.
n Belgai garsėja komiksais; 
belgiški komiksai sudaro 
atskirą pogrupį visoje Europos 
komiksų istorijoje, o tarp 
belgų sukurtų personažų 
- smurfai, Tintinas, Bleikas, 
Mortimeris ir kiti.



Vaidas GRUDIS

Grojimas vyno buteliais

Visa tai ir dar daugiau bus galima 
išvysti 20 val. apsilankius Vilniaus 
gatvėje 34-ame name įsikūrusiame 
senove dvelkiančiame, autentiškų 
freskų apsuptame restorane “Senie-
ji rūsiai”.

Kauniečiai, panorę dalyvauti 
renginyje ir užsukę penktadienio va-
karą į restoraną “Senieji rūsiai”, 
prie įėjimo bus pasitikti perkusinin-
ko skambinamų melodijų. Atlikėjas 
pristatys naują savo projektą “Vyno 
muzika”. Grodamas vyno buteliais 
jis bandys atkreipti publikos dėme-
sį į tai, kaip neįprastai ir netikėtai 
gali skambėti ištuštėjusi tara.

Restorane “Senieji rūsiai” sve-
čių lauks namų vyno “Frontera” de-
gustacija fone skambant Aleksandro 
Koževnikovo (Koževnikoff) atlieka-
mai muzikai. Pianistas derina džiazo 
muzikos standartus su savomis 
kompozicijomis - tai atveria klausy-
tojams galimybes pasigėrėti laisvo-

mis, “iš anksto nesuplanuotomis” ir 
spontaniškomis melodijomis.

Ypatinga grafikės 
J.Rekevičiūtės paroda

Pusvalandį pasimėgavus bendra-
vimu ir muzika, kauniečiams bus 
pristatyta J.Rekevičiūtės darbų paro-
da “Paruošta istorijai”. Autorė jau 
trejus metus kaupia įžymių žmonių 
iš viso pasaulio dovanotus drabužius, 
kurių atvaizdus, padarydama jų 
įspaudus, perteikia paveiksluose.

“Reljefiniais antspaudais nuo dra-
bužių siekiu išgauti ne tik tekstilinę 
faktūrą, bet ir buvusio jų nešiotojo 
emocinį atspaudą, identifikuoti asme-
nybę, atgaivinti jo dėvimo ar dėvėto 
drabužio charizmą, charakterį, šešė-
lius ir auras”, - sakė J.Rekevičiūtė.

Žinomos grafikės kolekcijoje - 
charizmatiškos Lietuvos kultūros 
atašė Šiaurės šalims Lianos Ruo-
kytės-Jonsson, dainininko Andriaus 
Mamontovo, aktorės Eglės Miku-
lionytės, menotyrininko Edvardo 
Liusi-Smito (Edward Lucie-Smith), 

drabužių dizainerės Daivos Urbo-
navičiūtės, modernaus šokio puo-
selėtojos Birutės Letukaitės, foto-
menininko Romualdo Rakausko, 
rašytojos Jurgos Ivanauskaitės, 

krepšininko Arvydo Sabonio, žur-
nalistės Laimos Lavastės, akto-
riaus Sauliaus Balandžio bei kitų 
mūsų ir užsienio šalių garsenybių 
drabužių įspaudai.

Pirmuoju J.Rekevičiūtei dovano-
tu daiktu tapo tėvo Stanislovo roži-
nis. Pasak kūrėjos, jis skleidė tokią 
stiprią energiją, kuria norėjosi daly-
tis su aplinkiniais. Taip gimė drabu-
žių įspaudų projektas. “Kiekvienas 
drabužis tikrai savitas, skleidžiantis 
savininko dvasią. Pavyzdžiui, R.Ra-
kauskas su daugelį metų nešiotais 
džinsais sakosi pagavęs geriausius 
kadrus savo fotoaparatu, o B.Letu-
kaitė ilgą laiką buvo itin prisirišusi 
prie savo tunikos, kurią dėvėdavo 
per daugelio spektaklių premjeras”, 
- pasakojo atidaromos parodos auto-
rė. Anot jos, restorane “Senieji rū-
siai” bus pateikta ir ypatinga stai-
gmena - iki šiol niekur nedemons-
truotas paveikslas su itin garsaus 
mūsų šalies žmogaus aprangos 
įspaudu. Kol kas J.Rekevičiūtė neat-
skleidžia nei drabužio kilmės, nei jo 
savininko pavardės, tik žada publikai 
pateikti didžiulę staigmeną...

Suknelė iš butelių kamščių

Apžiūrėję grafikės darbus resto-
rano svečiai bus pakviesti stebėti, 
kaip floristo M.Vasiliausko rankose 
iš 2000 vienetų “Senųjų rūsių” na-
mų vyno “Frontera” butelių kamš-
čių gims rekordinė suknelė.

Kelioms valandoms į dešimtis 

Lietuvos rekordų pasiekusio kaunie-
čio globą paklius restorano “Senieji 
rūsiai” projektų vadovė Eglė Raulič-
kytė. Mergina bus papuošta ne tik 
vyno butelių kamščiais, bet ir auksi-
nės spalvos organza, dirbtinėmis bei 
gyvomis gėlėmis. Įvykį stebės ir re-
gistruos Lietuvos rekordus fiksuojan-
čios agentūros “Factum” atstovas.

“Sukursiu patvaresnę suknelę, 
nei iki šiol yra tekę gaminti. Ja vil-
kint bus galima nueiti į teminį vaka-
rėlį ar pašokti”, - pusiau juokais, pu-
siau rimtai kalbėjo M.Vasiliauskas.

Anot jo, sukurtoji suknelė liks 
vienoje iš restorano salių kaip jos 
interjero detalė. “Laisvalaikio” šal-
tiniai tvirtina, kad ji taps viena įdo-
miausių M.Vasiliausko sukurtų suk-
nelių, nes ją kuriant bus naudojamos 
netradicinės medžiagos.

Vienu iš vakaro akcentų taps ir 
grafikės J.Rekevičiūtės mėgstamų 
patiekalų meniu pristatymas. Autorė, 
laisvalaikiu mėgstanti pasisukioti 
virtuvėje, yra patobulinusi ne vieną 
žinomą patiekalų receptą. Pagal juos 
patyrę restorano “Senieji rūsiai” vi-
rėjai kiekvienam panorusiam paruoš 
patiekalą “ale Rekevičiūtė”. Jau ži-
noma, kad svečiai galės pasimėgauti 
skrandukų ir baklažanų salotomis, 
sriuba, karštuoju patiekalu. Desertui 
bus pasiūlytas ypatingu būdu keptas 
ananasas, pagardintas sviestu ir ci-
namonu. Tiems, kurie J.Rekevičiūtės 
meniu pasimėgauti gegužės 7 d. ne-
spės, rekomenduojama tai padaryti 
vėliau - meniu galios visą mėnesį.
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“Senieji rūsiai” stebins paslaptimis, muzika ir rekordais

Gegužės 7 d. europinio lygio Kauno restorane “Senieji rūsiai” vyks neįprastas veiksmas - grafikės 
Jūratės Rekevičiūtės žinomų žmonių drabužių įspaudų parodos atidarymas, vyno degustacija 
skambant gyvai saksofono ir pianino muzikai, Modesto Vasiliausko rekordinės suknelės iš vyno 
butelių kamščių ir gėlių kūrimas, perkusininko šou su neįprastais instrumentais.

Autentiškos freskos žavi kiekvieną, 
užsukusį į restoraną “Senieji rūsiai”

“Senųjų rūsių” nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai



Neseniai duris atvėrusi kitokia 
vyno krautuvė “Wine9” keičia 
vyno pirkimo įpročius ir skirs-
to vynus pagal devynias rūšis 
- saldus, švelnus, brandus, “eko”, 
lengvas, vaisinis, turtingas, ro-
žinis ir putojantis.

Nors vyno krautuvė “Wine9” Vil-
niuje duris atvėrė tik praėjusių metų 
gruodžio mėnesį, ji pirmoji padėjo vy-
no pirkėjams lengviau atsirinkti vynus 
pagal devynias skonių kategorijas. 
Kiekviena vyno kategorija pažymėta 
skirtinga spalva, kuri aiškiai leidžia 
pasirinkti norimą vyną pagal pirkėjo 
nuotaiką ar norą. Suskirstę vynus į 
tris raudonų, tris baltųjų vynų, taip 
pat ekologiškų, rausvųjų bei putojan-
čių kategorijas, “Wine9” krautuvės 
šeimininkai įsitikinę devynių katego-
rijų poveikiu renkantis vynus.

“Matome, kad mūsų vynų skonių 
segmentavimas veikia ir suteikia 
žmonėms daugiau džiaugsmo renkan-
tis vyną. Ne vienas pirkėjas sugrįžta, 
nes jam “atėjo vyno pirkimo šventė”, 
kai nebereikia tiek sukti galvos žiūrint 
į šimtus skirtingų etikečių, - “Wine9” 
džiaugsmais dalijasi vadovas Marius 
Rimkaitis. - Keista, jog tokio vynų seg-
mentavimo anksčiau Lietuvoje nebu-
vo. Dažnas vyno pirkėjas Lietuvoje 
nėra tiek išprusęs, kad žinotų daug 
vynų gamintojų, atsimintų visų vynų 

skonius, galėtų pagal vynuogių rūšis, 
derliaus metus ir regioną pats nusta-
tyti, koks bus vyno skonis. Norėdami 
padėti išsirinkti vyną, suskirstėme 
vynus į esmines vynų skonių rūšis. 
Devynių kategorijų pagal vyno sko-
nius koncepcija suteikia lengvesnį ke-
lią išsirinkti vyną tokį, kokio pirkėjui 
norisi konkrečiu atveju”.

“Wine9” krautuvės savininkai sie-
kia kiekvieną vyną pažinti ir siūlyti pir-
kėjams tik pačių degustuotus vynus. 
Pasak vadovo, siūlomi tik geriausi pagal 
kainos ir kokybės santykį vynai, ku-
riuos jau spėjo teigiamai įvertinti ir pir-
kėjai. Nors daug dėmesio skiriama ne-

brangiems, bet puikiems gėrimams, 
“Wine9” didžiuojasi turinti ir tokių vyn-
darių vynų, kuriuos vertina ir išrankūs 
vyno mėgėjai, ir someljė. “Vynas tam-
pa vis labiau suprantamu ir dažniau na-
muose vartojamu gėrimu. Manome, 
kad jau nemažai žmonių stengiasi atsi-
kratyti konservatyvių pažiūrų ir nesi-
renka vyno tik pagal vieną šalį ar vy-
nuogių rūšį. Pastebėjome vartotojus 
ieškant įvairesnių šalių ir regionų, vy-
nuogių rūšių ir skirtingų gamintojų vy-
nų”,- sako M.Rimkaitis.

“Wine9” siūlo pirkėjams racionalų 
vynų pasirinkimą - nuo senojo pasaulio 
vynų (Prancūzija, Italija, Ispanija) iki 

gausaus būrio puikiausių naujojo pa-
saulio vynų iš Čilės, Argentinos, JAV, 
Australijos, Naujosios Zelandijos, Urug-
vajaus ar Pietų Afrikos. Vynus vienija 
racionalus kainos ir kokybės santykis, 

kurį “Wine9” krautuvė stengiasi išlai-
kyti ir pasiūlyti vyno mėgėjams neat-
rastų skonių priimtinomis kainomis.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Nuo balandžio 30 dienos beveik 
mėnesį kauniečius ir miesto 
svečius kvies pramogauti Eu-
ropos atrakcionų parkas. Bus 
rengiami įvairūs konkursai, 
nugalėtojų lauks įspūdingi pri-
zai, koncertuos žymūs atlikėjai. 
Pramogų organizatoriai tikina, 
jog neišdildomų įspūdžių patirs 
ir jauni, ir vyresni lankytojai, ir 
vaikučiai, ir jų tėveliai.

Virginija GRIGALIŪNIENĖ

Balandžio 30 dieną Kaune, Jona-
vos g.7, priešais “Undinės” laisva-
laikio centrą, pradės veikti ištisas 
pramogų miestelis. Europos atrak-
cionų parkas kauniečiams ir miesto 
svečiams jau paruošė daugybę ma-
lonių staigmenų. Kaip ir kasmet, di-
džiausio lankytojų susidomėjimo ti-
kimasi sulaukti atrakcionais, ku-
riuos į Kauną atveš jungtinė olandų 
ir lietuvių komanda, ekstremalias 
pramogas teikianti jau daugiau nei 
dešimt metų.

“Nors didžioji dalis atrakcionų 

skirti mažiausiems pramogauto-
jams, turės kaip laiką linksmai pra-
leisti ir vaikučių tėveliai, ir ekstre-
malias pramogas ypač mėgstantis 
jaunimas, - kalbėjo UAB “Laurita ir 
Ko” komercijos direktorius Gintaras 
Lisinskas. - Todėl maloniai kviečia-
me atrakcionų parke apsilankyti su 
visa šeima ar draugų kompanija”.

Atrakcionai veiks nuo 12 iki 23 
valandos, todėl ištikimiausieji tokių 
pramogų gerbėjai galės čia links-
mintis visą dieną. Laikas, kaip tiki-
na organizatoriai, tikrai neprailgs. 
Išalkusieji ar ištroškusieji galės pa-
sivaišinti čia pat siūlomais užkan-
džiais ir gaiviaisiais gėrimais.

Šiųmetė naujovė - tam tikromis 
savaitės dienomis numatyti teminiai 
renginiai.

“Trečiadieniais organizuosime 
“Šeimos dieną”, todėl lauksime kuo 
gausiau susirenkant tėvelių su vai-
kučiais, - kvietė G.Lisinskas. - Nuo 
19 valandos pakviesime į konkursą 
“Laimėk kelionę dviem” ir “Šeimų 
dvikovą”. Nugalėtojų laukia solidūs 
prizai, todėl susilaikiusieji nuo da-
lyvavimo smagiuose renginiuose 
graušis nagus iš nevilties”.

Ketvirtadienis Europos atrakcio-
nų parke - įvairių konkursų diena. 
O kur konkursai - ten ir nugalėtojai. 

Kur nugalėtojai - ten ir apdovanoji-
mai... Prizai išties verti dėmesio!

Penktadieniais ir šeštadieniais 
pramogų miestelyje karaliaus gar-
siausios atlikėjų grupės. Atidarymo 
dieną koncertuos žaviosios “Olialia 
pupytės”. Gegužės pirmąją žada pa-
sirodyti “Kelio į žvaigždes” dalyviai 
Valdas ir Skaistė. Gegužės septin-
tąją - Airidas ir Edita iš “Dangaus”, 
kitomis dienomis - raudonplaukė 
Donata, grupė “Šokoledas”, kitos 
Lietuvos pramogų žvaigždės.

Sekmadieniais nuo vidurdienio 
kuo gausiau susirinkti kviečiami 
mažiausieji pramogų mėgėjai. Jiems 
bus organizuojamos popietės su Pe-
pilota, koncertuos vaikų meno ko-
lektyvai. Vaikai galės parodyti savo 
meninius sugebėjimus piešinių kon-
kurse “Mano svajonių sūpynės”, da-
lyvauti kitokiuose vaikiškuose ren-
giniuose ir, aišku, varžytis dėl nuga-
lėtojų vardo.

Pramogų organizatoriai lankyto-
jams žada įvairiausių nuolaidų ir 
staigmenų, taigi pasinaudokime pro-
ga ne tik turiningai praleisti laisva-
laikį, bet ir įgyti naujos patirties, 
ilgiau pabendrauti su šeimos nariais, 
susitikti su draugais ir pažįstamais, 
sukaupti neužmirštamų įspūdžių ir 
adrenalino atsargų.
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“Wine9” meta iššūkį tradiciniam vyno pirkimui

n “Wine9” krautuvė nuolatos 
rengia vynų akcijas, apie 
kurias galite sužinoti interneto 
puslapyje www.wine9.lt 
ar prisijungę prie “Wine9” 
“Facebook” puslapio.
n Vyno krautuvė “Wine9” 
įsikūrusi Ukmergės g.282, 
Vilniuje, prekybos centre 
“Maxima”.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida prekėms

Kaune karaliaus Europos atrakcionų parkas

Atrakcijų Europos 
atrakcionų parke - 

daugiau negu gausu

“Olialia” mergaitė Laura 
išbandė lynų tvirtumą ir savo 
sugebėjimą sklandyti ore

Eimanto Valevičiaus nuotr.

Su “Laisvalaikio” 
kortele perkant 

vieną bilietą, antras 
dovanojamas

Su “Maestro Olialia” 
kortele perkant 

vieną bilietą, antras 
dovanojamas

“Dvaro” virtuvės šefas įtiks 
net išrankiausiems

Viešbutyje veikiantis restoranas 
užkariavo daugelio lankytojų simpa-
tijas. Čia visada rasite malonų aptar-
navimą, jaukią aplinką bei kokybišką 
ir skanų maistą už priimtiną kainą. 
Restorano svečių gomurį pamalonins 

naujojo restorano šefo europietiškos 
virtuvės patiekalai, tarp kurių galite 
rasti italų bei prancūzų ar Viduržemio 
jūros virtuvės valgių. Norintiems 
lengvai užkąsti siūloma paragauti la-
šišos ar jautienos karpačio ar įvairių 
skonių rizoto. Labiau išalkusieji ne-
nusivils paragavę restorano lankyto-
jų pamėgtos veršienos išpjovos keps-
nio su bulvių suflė, šviežių salotų 
puokšte ir Rokforo sūrio padažu. Pa-
gal lankytojų simpatijas pastarajam 
patiekalui nenusileidžia anties krūti-
nėlės ar jautienos išpjovos patiekalai. 
Taip pat gausu žuvies patiekalų.

“Dvaras” kviečia mėgautis ge-
riausiu maisto ir vyno deriniu - me-

niu rasite kompetentingų someljė 
rekomendacijas. Vasaros metu ypač 
malonu prisėsti lauko terasoje.

Išskirtiniai vynai

Restorane rasite apie 50 rink-
tinių vynų pavadinimų. Dominuoja 
Senojo pasaulio vynai: Italijos, 
Prancūzijos, Ispanijos, Austrijos 
bei Vokietijos regionų. Galėsite pa-
ragauti ir Naujojo pasaulio vynų iš 
Australijos, Naujosios Zelandijos ar 
Pietų Afrikos. Prie deserto kvie-
čiama pasirinkti vieną iš saldžiųjų 
vynų. Tiesa, prie vynų siūlomos 
įvairios užkandėlės bei rinkiniai.

Pobūviai, furšetai, 
konferencijos, verslo pietūs...

Restorano aplinka tinka tiek ro-
mantiškoms vakarienėms, tiek da-
lykiniams pietums. Restorane gali-
ma rengti nedideles konferencijas, 
pobūvius (iki 20 svečių) ar furšetus 
(iki 40 svečių). Tai puiki vieta nedi-
delėms vestuvėms, krikštynoms, 
gimtadienio, jubiliejaus ar įmonės 
šventėms. Valgius galima pasirink-
ti iš įprasto ar pobūviams skirto val-
giaraščio. Originalūs patiekalai, jau-
ki aplinka ir geras aptarnavimas - 
“Dvaro” svetingumas paliks neiš-
dildomą įspūdį.

Darbo dienomis - verslo pietūs 
prailgintu laiku - 11.30-16.30. Kas-
dien vis naujas valgiaraštis.

Laikas “Dvare” sustoja, viešna-
gę galite pratęsti viename iš puikiai 
įrengtų, dekoruotų kambarių, kurių 
kainos - nuo 59 eurų (204 litų).
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Įsikūręs ramioje Tilto gatvelėje šalia Vilniaus arkikatedros ir sena-
miesčio 4 žvaigždučių viešbutis “Dvaras” idealiai tinka tiek verslo 
svečiams, tiek turistams. Nedidelis, prabangus ir jaukus viešbutis 
sudaro privačios XVIII amžiaus rezidencijos įspūdį. Remiantis 1790 
metų rašytinių šaltinių duomenimis, dabartinis viešbučio pastatas 
priklausė nedideliam dvarui, kuris buvo pastatytas Lietuvos kuni-
gaikščių Radvilų žemėse. Viešbučio pastatas pripažintas architektū-
riniu-istoriniu paminklu.

n Restoranas-viešbutis 
“Dvaras”, Tilto g.3, Vilnius
nTelefonas staliukams rezervuoti 
ir pasiteirauti: (8-5) 210-73-70
n Kambarių kainos - 
nuo 59 eurų (204 litų).
n Daugiau informacijos 
www.dvaras.lt

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai restorane“Dvaro” archyvo nuotr.

Karštos vištienos krūtinėlės salotos su 

įvairiais salotų lapais, karamelizuotais 

ananasais ir kedro riešutais” 22 Lt, 

su “Laisvalaikio” kortele 18,7 Lt.

Elena GErmanovič

Restorane-viešbutyje “Dvaras” kiekvienas pasijus lyg dvariškis



Elena NIKONOVAITĖ

Trys patiekalai už specialią 
kainą

“Per Motinos dieną kviečiame 
atitraukti mamas nuo namų ruošos 
ir padaryti joms šventę - visa šeima 
atvykti į restoraną, - sakė Arūnė Zu-
zevičienė, viešbučio “Reval Hotel 
Lietuva” rinkodaros vadybininkė. - 
Šia ypatinga proga savo lankytojams 
turime specialų pasiūlymą: vienas 
asmuo galės užsisakyti tris patieka-
lus ir vyno taurę už 59 litus”.

Pasirinkę šventinį restorano pa-
siūlymą iš užkandžių ragausite traš-
kios tešlos suktinukų su daržovėmis 
ir jūros gėrybėmis, patiekiamų su sal-
džiu aitriųjų paprikų ir žemės riešutų 
padažais, - pastarasis patiekalui su-
teikia sotumo ir kinų virtuvės atspal-
vį. Pagrindinį patiekalą rinksitės iš 
sviestžuvės ir vištienos krūtinėlės. 
O vakarienės pabaigoje mėgausitės 
dviejų skonių prancūzišku “Creme 
Brulee” desertu. Atskiruose inde-
liuose patiekiamus citrinžolės ir ka-
vos skonio desertus puikiai papildo 
natūrali pasiflorų vaisių tyrė - saldžiai 

rūgšti be jokių priedų. “Visi šie pa-
tiekalai yra iš naujo restorano valgia-
raščio”, - pasakojo A.Zuzevičienė.

Naujo meniu ypatybė - 
mėnesio žuvis

Restorano virtuvės credo - įtikti 
kiekvieno lankytojo skoniui, todėl 
naujasis valgiaraštis ypač įvairus. 
Įvesta naujovė - nuo gegužės “River-
Side” kvies ragauti mėnesio žuvies. 
“Žuvį perkame šviežią, Klaipėdos 

turguje. Gegužę savo lankytojams 
siūlysime jūros ešerį. Jei Baltijos jū-
ra bus dosni, žuvis keisime dažniau 
nei kas mėnesį”, - žadėjo Aurimas 
Serva, “RiverSide” virtuvės šefas. 
Jis atkreipė dėmesį, kad šio pavasa-
rio valgiaraštyje kaip niekad iki šiol 
gausu lengvų užkandžių ir įvairiausių 
salotų: “Jose daug sezoninių daržo-
vių, kurias valgyti sveikiausia”.

Naujajame valgiaraštyje domi-
nuojantys skoniai ir prieskoniai - ko-
koso pienas, sodri kalendra.

Iš rudens ir žiemos valgiaraš-
čio palikti trys lankytojų itin mėgs-
tami patiekalai - restorane bene 
populiariausios “Cezario” salotos, 
iš užkandžių - keptos tigrinės kre-
vetės ir anties krūtinėlė iš antrųjų 
patiekalų.

Vos orai atšils, “RiverSide” lan-
kytojai galės mėgautis lauko terasa 
- dešiniajame Neries krante įsikūręs 
restoranas siūlo žalumos gaivą jūsų 
akims ir pro šalį tekančio, raminan-
čio vandens jausmą.

Tad užsukite į restoraną jau šį 
savaitgalį, švęskite Motinos dieną 
ir paragaukite naujų patiekalų už 
patrauklią kainą. O jei pasiseks ir 
saulė smarkiau pakaitins, galėsite 
pasigrožėti šalia restorano augan-
čiomis ir galbūt per Motinos dieną 
pražysiančiomis sakuromis.

Virginija GRIGALIŪNIENĖ

Vilniaus “Panoramos” ir Kauno 
“Akropolio” bei “Megos” prekybos ir 
laisvalaikio centruose įsikūrę restora-

nai “Gan bei 
city” nuo 
pirmųjų die-

nų pritraukė 
gausų japonų 

bei kinų virtu-
vės mėgėjų būrį. 

Malonaus skonio 
egzotiški patieka-

lai - tikras svei-
katos, energi-
jos ir žvalumo 
šaltinis! Taip 
apie restoranų 

“Gan bei city” 
siūlomą platų 
patiekalų ir gėri-
mų asortimen-

tą atsiliepia 
ne tik pri-

siekę maisto gurmanai, naujovių ir eg-
zotikos mėgėjai, bet ir pavieniai lan-
kytojai, kurie, bent kartą čia užsukę 
papietauti ar pavakaroti ir buvę malo-
niai nustebinti, tapo nuolatiniais res-
torano klientais.

“Mūsų restoranų populiarumą iš-
duoda nenutrūkstantis lankytojų srau-
tas - galime pasigirti, jog jau esame 
sulaukę pusantro milijono svečių, - 
didžiuojasi restorano direktorius Hen-
rikas Labutis. - Šia neeiline proga or-
ganizavome loteriją, kurios prizų fon-
das siekė net 1500 litų. Laimėtojai 
buvo apdovanoti restorano dovanų 
kortelėmis, suteikiančiomis galimybę 
paragauti naujausių patiekalų ar pasi-
vaišinti tradiciniais japonų bei kinų 
virtuvės valgiais. Sutelkę visą išmo-
nę, žinias ir gabumus, juos gamina 
aukščiausios kvalifikacijos virėjai, tad 
išsirinkti iš gausaus meniu išties ne-
bus lengva”.

Direktoriaus teigimu, vieni popu-
liariausių restorane - sušiai. Jų mėgė-
jams jau siūlomi sušių rinkiniai, tad 
vienu metu galima išbandyti ir įvertin-
ti kuo įvairiausius skonius, o akį pama-
loninti spalvų darna bei subtilaus tokių 
patiekalų pateikimo išmone.

“Neabejojame, jog lankytojus pra-

džiugins ir nauja akcija - ypač popu-
liaraus gaiviojo kokteilio “Mohito” 
dvigubą kiekį bus galima įsigyti už 
stulbinamai mažą kainą! - pridūrė di-
rektorius. - Malonių staigmenų, siur-
prizų ir netikėtumų planuojame ir 
daugiau. Nuolatiniai mūsų lankytojai 
akcijų naudą įvertina pirmieji. Atsidė-
kodami svečiams už puikų įvertinimą, 
artimiausiu metu ruošiamės atnaujin-
ti valgiaraštį, pasiūlyti naujų gurma-
niškų patiekalų”.

Patyrusių restorano darbuotojų 
komanda mielai paruoš ir profesiona-
liai aptarnaus išvažiuojamąjį banketą 
ar furšetą svečių pasirinktoje vietoje, 
padės išsirinkti pageidaujamus patie-
kalus ir gėrimus.
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Restoranas “RiverSide” sveikina mamas

Restoranai “Gan bei city” sulaukė pusantro milijono lankytojų

Vilniuje, “Reval Hotel Lietuva” 
viešbutyje, įsikūręs restoranas 
“RiverSide” pristato pavasario 
ir vasaros valgiaraštį bei kviečia 
savo lankytojus ragauti visiškai 
naujų patiekalų. Šį sekmadie-
nį, gegužės 2 dieną, “RiverSide” 
ypač laukiamos mamos - šven-
čiantiesiems Motinos dieną 
restoranas turi ypatingą pasiū-
lymą.

Su “Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai

“RiverSide” virtuvės šefas Aurimas Serva 
kviečia ragauti patiekalų iš naujojo 
pavasario ir vasaros valgiaraščio

Sauliaus Venckaus nuotr.

Užkandžiui - karšti traškios 
tešlos suktinukai su daržovėmis 
ir jūros gėrybėmis

“RiverSide” meniu 
naujiena - apkepto tuno ir 
pankolių salotos

Desertui - kakavos 
ir citrinžolės skonio 
“Creme Brulee”

Patiekalas dviem - 
keptuvėje patiekiamos 
tigrinės krevetės

Kaune ir Vilniuje veikiančiuose 
trijuose japonų maisto restora-
nuose “Gan bei city” jau apsilankė 
pusantro milijono lankytojų! Toli-
mųjų Rytų virtuvės gerbėjai iškart 
pamėgo ir puikiai įvertino tiek 
egzotiškuosius japonų bei kinų pa-
tiekalus, tiek jaukumu, prabanga 
ir elegancija dvelkiančią restoranų 
aplinką, malonų bei nuoširdų ap-
tarnavimą, personalo paslaugumą.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida

Restoranuose gaminamų 
gurmaniškų patiekalų 
galima užsisakyti į namus 
ar biurą telefonu arba 
internetu. Smulkiau apie tai 
- internetiniame puslapyje 
adresu www.susi.lt.

“Kiekvienas 
apsidžiaugtų tokiu 

prizu”, - sakė laimėtojos

Direktorius Henrikas Labutis 
išrinko laimėtojus

“Gan bei City” nuotr.

6 terapijų ir programų 
grupės

“Life Energy” (“gyvenimo ener-
gija”) reiškia pagrindinį žmogaus re-
sursą, - mintimis dalijasi R.Balčiū-
nienė. - Jeigu turi gyvenimo energi-
jos, pasieksi ir užsibrėžtus tikslus, 
jausi pasitenkinimą ir įkvėpimą kur-
ti, svajoti, priimti iššūkius, džiaugtis 
tuo, kad tiesiog gyveni. Tai bus vieta, 
skirta žmonėms padėti atgauti vidinę 
jėgą ir tikslingiau panaudoti savo gy-
venimo energiją. Iš čia ir trumpinys 
“S.P.A.” - “Self Power Academy”. Pa-
grindinė veiklos idėja - kūno, emoci-
jų ir minčių vienybės stiprinimas, 
todėl SPA terapija bus neatsiejama 
nuo emocijų ir proto higienos”.

“Life Energy S.P.A.” šešios te-
rapijos ir programų grupės sudaro 
“Stipraus kūno energijos ratą” - 
nuoseklią mūsų fizinės būsenos ge-
rinimo sistemą: detoksikacija, an-
tistreso programa, siluetas, veido 
odos atgaiva, potyrių džiazas ir in-
tegralinė sveikatinimo terapija. SPA 
terapijos ir programos sukurtos 
taip, kad patiks tiek vyrams, tiek 
moterims.

“Siekiančius sustiprinti fizinį ir 
emocinį imunitetą nustebinsime ma-
loniomis hidrotermoterapinėmis 
procedūromis. Antistreso grupėje 
galėsite rinktis iš jau pamėgtų ir ri-
tualinių masažų ar panirti į malonią 
nesvarumo būseną. Taip pat siūlome 
efektyvias silueto formavimo ir vei-

do odos atgaivos terapijas. SPA gur-
manai patirs nepamirštamų pojūčių 
mėgaudamiesi SPA ritualais: leisda-
miesi “Šilko keliu” ar pajusdami Vi-
duržemio jūros pakrantės gaivą”, - 
pasakoja “Life Energy S.P.A.” vado-
vė Rasa Neverauskaitė.

Kitoks poilsis

Esminis “Life Energy S.P.A.” 
centro išskirtinis bruožas yra tas, 
kad siekiant holistinio poveikio 
žmogaus organizmui visos terapijos 
derinamos su unikalia vibroakustine 
technologija. Per “Zen evolution” 
kušetėse ir krėsluose įmontuotą vi-
bravimo sistemą speciali muzika 
girdima visu kūnu. Poveikis priklau-

so nuo pasirinktos muzikos ir gali 
būti labai skirtingas - nuo gilaus at-
sipalaidavimo iki meditacinės būse-
nos, minčių skaidrinimo, atminties 
ir intuicijos lavinimo ar energijos 
antplūdžio. 6-oji stipraus kūno ener-
gijos rato grupė sukurta pasiilgu-
siems kitokio poilsio. Siūloma pa-
klausyti krištolo taurių garsų, išban-
dyti kristalų ar meno terapiją, kuri 
padės maksimaliai atkurti gyvybinę 
energiją ir pažadins kūrybiškumą.

Skirtingos trukmės 
programos

“Atsižvelgdami į skirtingų klien-
tų grupių poreikius, “Life Energy 
S.P.A.” centre sukūrėme 3 dienų SPA 

programas norintiems pasiekti di-
desnio efekto, SPA terapijas poroms 
pasimėgauti SPA malonumais vieno-
je erdvėje, pasiūlymus šeimoms, pa-
lepinant ir pačius mažiausiuosius, bei 
greitas terapijas skubantiesiems”, - 
pasakojo R.Neverauskaitė.

Naują sezoną “Life Energy 
S.P.A” pradeda pristatydami 5 dienų 
sveikatinimo programas, skirtas si-
luetui formuoti ir imunitetui stiprin-
ti. Programose SPA terapija derina-
ma su asmenybės saviugdos prak-
tikomis, cigūno, jogos, masažų, šo-
kių užsiėmimais, sveika mityba ir 
kitomis sveikatinimo procedūromis. 
Artimiausios programos jau birželio 
mėnesį.

“Laisvalaikio” inf.
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“Life Energy S.P.A.” - tai daugiau nei SPA
Džiugi naujiena - “Laisvalaikio” klubo partnerių gretas papildė “Life Energy S.P.A.”

“Life Energy S.P.A” Druskininkuo-
se sumanytoja, “Femina Bona” 
ir Harmoningos asmenybės ins-
tituto įkūrėja ir savininkė Rasa 
Balčiūnienė džiaugiasi, kad per 
16 metų grožio bei sveikatinimo 
versle pavyko ne tik neišbarstyti 
klientų, bet ir, stebint jų porei-
kius bei pastarųjų metų užsienio 
tendencijas, pasiūlyti Lietuvos 
rinkai naują produktą - Druski-
ninkuose prieš pusmetį duris at-
vėrė naujas “Femina Bona” SPA 
centras “Life Energy S.P.A.”

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida paslaugoms ir 

prekėms

“Femina Bona” nuotr.

Stilinga ir jauki aplinka taip pat 
veikia raminančiai

Nepamirštami pojūčiai 
mėgaujantis SPA procedūromis



Puiki laisvalaikio 
praleidimo forma

Stendinis modeliavimas - tai su-
mažintos originalaus technikos vie-
neto kopijos gamyba. Kuo sumažin-
ta, pavyzdžiui, automobilio, kopija 
yra panašesnė į originalą, tuo ge-
resnis rezultatas. Be automobilių, 
motociklų, įvairios karinės techni-
kos, modeliuotojai taip pat daro ir 
pastatų modelius, figūrėles, prade-
dant nuo kareivių, baigiant elfais ir 
kitais fantastiniais personažais. Gal-
būt tai iš tikrųjų gali pasirodyti vai-
kiški žaidimai, nors vaikams mode-
liavimas taip pat gali tapti puikia 
laisvalaikio praleidimo forma, pa-
keičiančia televizorių ir kompiuterį, 
tačiau iš tikrųjų tai daug laiko ir dar-
bo reikalaujanti veikla. Juk vieno 
modelio gamyba gali užtrukti ir pu-
sę metų, ir daugiau.

Pasaulyje yra begalė modelių rū-
šių, mastelių. Populiariausi, žinoma, 
lėktuvai, karinė technika, laivai, au-
tomobiliai. Japonijoje labai populia-
rios “Anime” figūrėlės, įvairūs ro-
botai. Todėl modeliai skirstomi į 
įvairias kategorijas pagal medžiagas, 
iš kurių jie yra pagaminti, pagal 
technikos rūšį, mastelį. Pačių mo-
delių detalės gaminamos iš įvairių 
medžiagų. Populiariausi yra plasti-
kiniai, mediniai ir kartoniniai mode-
liai, taip pat modeliai iš epoksidinės 

dervos ar metalo. Nereikėtų painio-
ti stendinio modeliavimo su jau pa-
gamintų modelių kolekcionavimu. 
Čia modelį daro pats modeliuotojas, 
pasinaudodamas baziniu detalių rin-
kiniu bei kitomis, savos gamybos 
detalėmis ar priedais modeliams.

Bendraminčiai 
susibūrė į klubą

Vilniaus modeliuotojų klubo is-
torija - labai paprasta. Pavienių Vil-
niaus modeliuotojų bendravimas in-
terneto forumuose peraugo į susiti-
kimus “akis į akį”, norinčių pasima-
tyti ir pasidalyti savo patirtimi vis 
daugėjo, kilo naujų minčių ir idėjų 
- tad natūralu, kad bendraminčiai su-
sibūrė į klubą. Prieš metus, 2009 m. 

sausio mėnesį, Vilniaus modeliuoto-
jų klubas, tada dar neturintis oficia-
lios įstaigos statuso, Vilniuje, Lietu-
vos mokinių informavimo ir techni-
nės kūrybos centre, suorganizavo I 
atvirą Vilniaus stendinių modelių 
konkursą. Jis buvo labai sėkmingas 
ir tapo tarptautinis, nes jame daly-
vavo modeliuotojai iš Lenkijos bei 
Latvijos. Po šio renginio atsirado ir 
daugiau norinčių prisidėti prie mo-
deliavimo populiarinimo Lietuvoje, 
renginių organizavimo, todėl tais pa-
čiais 2009 m. buvo įkurta viešoji įs-
taiga “Modeliuok.LT”. Dabar ji vie-
nija penkiolika Vilniaus modeliuo-
tojų, kurie yra “Modeliuok.LT” klu-
bo nariai.

“Modeliuok.LT” - įstaiga, kuri 
tikrąja to žodžio prasme yra ne 

pelno siekianti organizacija. Mes 
išlaikomi klubo narių mokesčio ir 
gautos 2 procentų gyventojų paja-
mų mokesčio paramos. Belieka 
pridurti, kad darbas nesiekiant 
pelno turi didelį pranašumą - tada 
nemiršta idėjos ir svajonės, o di-
džiausiu atlygiu tampa tų idėjų ir 
svajonių įgyvendinimas. Per me-
tus spėta nuveikti ir keletas darbų 
- klubas parėmė Klaipėdos mode-
liuotojų klubo organizuotą parodą, 
Kauno mokinių techninės kūrybos 
centre organizuotą jaunimo mode-
lių parodą, dalyvavo dviejose par-
odose Lenkijoje, o dabar atėjo lai-
kas ir II atviram Vilniaus stendinių 
modelių konkursui-parodai.

Įvairių modelių šou

“Konkursas - tarptautinis, nes 
laukiame daug svečių iš Lenkijos 
ir Latvijos, kai kurie iš jų jau su-
grįžta pas mus po pirmojo konkur-
so ir mes tai laikome geru įvertini-
mu sau, - sako “Modeliuok.LT” at-
stovas Tomas Janulevičius. - Taip 
pat sulaukiame ir naujų modeliuo-
tojų iš Lietuvos. Konkursas-paroda 
yra atviras ir visiems lankytojams, 
todėl viešosios įstaigos “Mode-
liuok.LT” vardu norėčiau visus 
“Laisvalaikio” skaitytojus pakvies-
ti apsilankyti mūsų organizuojama-
me renginyje, kuris lankytojams 
yra nemokamas, atsivesti savo vai-
kus - jiems tikrai nebus nuobodu, 
galbūt ir jie panorės prisidėti prie 
modeliuotojų gretų. O Lietuvos 
modeliuotojus kviečiame neslėpti 
savo darbų ir dalyvauti konkurse 
arba parodoje. Konkurse taip pat 
bus galima pamatyti ir radijo ban-
gomis valdomų modelių šou, mo-
deliavimo įrankių pristatymą”.

“Laisvalaikio” inf.

Vilniaus modeliuotojai kviečia į parodą-konkursą
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Kas yra stendinis modeliavi-
mas? Klysta manantys, kad tai 
tiesiog vaikiški suaugusiųjų 
žaidimai - tai yra rimtas hobis, 
turintis senas tradicijas, vieni-
jantis įvairaus amžiaus žmones 
visame pasaulyje.

Tomas Janulevičius sako, jog 
kartais vieno modelio gamyba gali 

užtrukti pusę metų ir daugiau
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

n II atviras 
Vilniaus 
stendinių 
modelių
konkursas-
paroda vyks 
Lietuvos 
mokinių 
informavimo 
ir techninės 
kūrybos 
centre 
(Vilnius, Žirmūnų g.1B.) 
balandžio 30 - gegužės 2 
dienomis

n Parodos lankymo laikas 
šeštadienį nuo 11 iki 18 val., 
sekmadienį nuo 10 iki 15 val.

n Konkurso dienotvarkė
Balandžio 30 d., penktadienis
16 - 19 val. modelių priėmimas
Gegužės 1 d., šeštadienis
9-11 val. - modelių priėmimas 
(modeliai, kurie bus pristatyti 
po 11 val., gali būti nepriimami į 
konkursą)
12.30-13.30 val. - OLFA įrankių 
pristatymas
14 val. - pageidaujantiems 
ekskursija į technikos muziejų
18 val. - dalyvių išvykimas į 
kavinę
19 val. - pasisėdėjimas kavinėje 
su modeliuotojų kompanija 
(vieta bus patikslinta vėliau)
Gegužės 2 d.
10-15 val. - parodos lankymas
11.30 val.-  esant norinčių, 
išvykimas stebėti vėliavos 
pakeitimo ceremonijos į 
Daukanto aikštę
12 - 13 val.-  OLFA įrankių 
pristatymas
13 val. - radijo bangomis 
valdomų modelių pasirodymas
15. val. - konkurso laimėtojų 
apdovanojimai, parodos 
uždarymas.

Darbai, dalyvavę pirmajame stendinių modelių konkurse
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„Domino“ teatras skelbia vasaros sezono repertuarą
Netrukus prasidės paskutinis 

pavasario mėnuo. Pats metas kart-
kartėmis jau pagalvoti ir apie atos-
togas: kur ir kada keliausite, poil-
siausite, kaip ir ką veiksite, ką no-
rėsite pamatyti? 

Nors daugelis teatrų vasarą 
spektaklių nerodo, „Domino“ tea-

tras neatostogaus! O ir kam, jei ke-
liauti po vasarojančią Lietuvą, neap-
lenkiant nė saulėtojo pajūrio – vie-
nas malonumas? 

Spektaklius „Domino“ teatras ro-
dys ne tik didžiausiuose miestuose, 
bet ir mažesniuose miesteliuose. Pa-
čios populiariausios ir labiausiai žiūro-

vų pamėgtos komedijos bus rodomos 
ne tik Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Pa-
nevėžyje, Šiauliuose ir Marijampolėje, 
bet ir Birštone bei Lazdijuose. Karš-
čiausia naujiena ta, kad „Domino“ te-
atras pirmą kartą savo spektaklius at-
veš ir į Palangą bei Nidą! Iki pasima-
tymo, mieli poilsiautojai!

Žiema buvo ilga, pavasaris vis dar šaltas. Nesvarbu. Laikas bė-
ga greitai ir net nepastebėsime, kaip ateis išsvajotos atostogos. 
Pasiilgęs saulės, šilumos ir jūros, „Domino“ teatras jau skelbia 
vasaros sezono repertuarą!

Vaiva PrancuLytė
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Pavasarį pabunda ne tik gamta. Žmonės pasipuošia šypsenomis, dažniau išeina į miestą, nori pasidairyti, pažinti, pabandyti, išgirsti, pamatyti. Šaunu, kai toks ieškantis žmogus randa 
pasiūlymų.  „Domino“ teatras pristato gausų šauniausių komedijų pasirinkimą, tarp kurių  - „Alfa.lt“ skaitytojų geriausiais metų spektakliais pripažinti „Radijo ereliai“ ir „Bučiuoju, Oska-
ras“ bei pati stilingiausia ir labiausiai visų išliaupsinta premjera – „Nuodėmių miestas“!

Premjera! „Nuodėmių miestas
Stilinga komedija | rež. O.Šapošnikov

„Domino“ teatras pristato ekscentrišką, provokuojantį, 
stilingiausią 2010 metų spektaklį - komediją „Nuodėmių 
miestas“! Įspūdingi Juozo Statkevičiaus kostiumai, žymiau-
si Lietuvos aktoriai – tokio kalibro premjeros „Domino“ 
teatras Lietuvos žiūrovams dar niekada nebuvo pristatęs. 
Spektaklis, tarsi tikras kino filmas „Seksas ir miestas“, da-
bar jau rodoma visoje Lietuvoje!

Paskutinį kartą šį sezoną! „Bučiuoju, Oskaras“
Lyrinė komedija|rež. C.Graužinis

„Bučiuoju, Oskaras“ – istorija ir jaunam, ir senam, ir be-
sidžiaugiančiam, ir liūdinčiam. Tai odė gyvenimo džiaugsmui 
ir vaiko dvasios stiprybei. Ar kada pagalvojote, kad per vieną 
dieną įmanoma nugyventi 10 metų: tą pačią dieną baigti mo-
kyklą ir išsiskirti su žmona, pirmą kartą už kampo bučiuotis 
ir išgyventi vidurio amžiaus krizę? Įmanoma tampa viskas, kai 
per vieną dieną nugyveni dešimt metų...

Paskutinį kartą šį sezoną! „DNR kodas“ 
Komedija | rež. K.Smoriginas  

Sūnus įsimyli prekybos centre dirbančią merginą, 
tačiau tėvams neatrodo, kad šioji galėtų tapti jų šeimos 
nare. Pora randa ypatingai originalų būdą šiai „problemai“ 
spręsti – tėtis sugundo sūnaus draugę! „DNR kodas“ – tai 
iki ašarų juokinga istorija apie kiekvieno iš mūsų gyve-
nime galinčias pasitaikyti kryžkeles, „posūkius į kairę”, 
pokyčių troškulį...

„Striptizo ereliai“ 
Komedija |rež. A.Jakubik

„Striptizo ereliai“ -  kultinis, sėkmingiausias komercinis 
visų laikų spektaklis Lietuvos teatro istorijoje! Šeši, didelę 
gyvenimo patirtį sukaupę bedarbiai vyrai laisvą laiką leidžia 
su alaus buteliuku ant suoliuko. Tačiau ilgai šis dykinėjimas 
netrunka...Vienam iš vyrų šauna puiki mintis, kaip užsidirb-
ti daug pinigų. Šešetukas nusprendžia išbandyti save ir 
tapti „Striptizo ereliais“! Kaip tai pavyks niekada to neda-
riusiems, bet pasiryžusiems išmokti drąsuoliams?..

„Radijo ereliai“
 Komedija |rež. O.Šapošnikov

 „Striptizo erelių“ vyrukai krizės metu pakeitė profesiją! 
Dabar jie - „Radijo ereliai“! Komedija pripažinta geriausiu 
2009 m. spektakliu, o kuriozų, parodijų ir dainų joje daugiau, 
nei kaktusuose spyglių. 

Viena diena „Tipo M–1“ radijo studijoje. Beprotiška diena, 
kai griūva visi planai ir viskas krenta iš rankų. 

Eteris po 15 minučių, o konkurentai nugvelbė laidos te-
mą! Ką daryti?! 

„Paryžiaus katedra“
Miuziklas |rež. M.Verbiejus, R.Marcinkus

Lietuviškoje į Gineso rekordų knygą įrašyto miuziklo 
versijoje dainuoja visas Lietuvos operos ir estrados žvaigž-
dynas. „Paryžiaus katedra“ – tai istorija apie  meilės ir 
aistros draskomą jaunos Esmeraldos širdį, apie blogio ir 
gėrio kovą, apie rūpestį ir atsidavimą, puikybės ir doros 
akistatą. Jaunos čigonės likimas tragiškas, tačiau amžina 
meilė ir tyri jausmai „Paryžiaus katedros“ kupriaus Kva-
zimodo širdyje išlieka rusenti iki gyvenimo pabaigos... 

10 proc. nuolaida su „Maestro Olialia“ kortele 
2 bilietams.

„Mano žmonos vyras“
Komedija | rež. K.Smoriginas

„Vadinasi, tu esi mano žmonos vyras, o aš esu tavo žmo-
nos vyras“, – logines jungtis dėlioja kartą lemtingai susiti-
kę vyrai. „Visoje Europos Sąjungoje moterims užtenka vie-
no vyro, o jai neužtenka dviejų“, – susiėmęs už galvos kons-
tatuoja Žarkecas (V.Šapranauskas). Panašu, kad gražuolė 
traukinių palydovė mėgsta paįvairinti dviejų santuokų mo-
notoniją... 

„Vilnius – Dakaras“ 
Komedija |rež. K.Smoriginas

Tikras žvaigždžių ekipažas: Vytautas Šapranauskas ir 
Inga Jankauskaitė,  kartu su režisieriumi Kostu Smoriginu 
keliauja po visą Lietuvą. Įsivaizduokite: dykuma, sugedęs 
lenktyninis automobilis, ant automobilio padžiauti išskalbti 
apatiniai ir du dykumoje pasiklydę ekipažo nariai – vyras ir 
moteris. Ar dykuma – tai karščiu alsuojantys smėlynai?.. O 
gal begalinė dykuma gali įsikeroti ir poros jausmuose?..

„Laukinė moteris“ 
Komedija | rež. K.Smoriginas

Visi žmonės ieško antrosios pusės... Vyrai savo idealo 
ieško pornografiniuose žurnaluose ir seksualinėms pramo-
goms skirtuose interneto puslapiuose... O kur savojo ide-
alaus vyro ieško moteris? „Laukinė moteris“ išranki, iro-
niška, pasiilgusi stiprių emocijų, pastebinti daugybę vyrus 
kankinančių trūkumų. Ji laužo tabu, kurie laikui bėgant 
įsikerojo vyrų ir pačių moterų galvose. „Laukinė moteris“ 
nekanda, bet ji tikrai gali prajuokinti iki ašarų!..

Gegužės laisvalaikio idėjos

Gegužės :
21 d., 19 val., Vilnius, „Domino“ teatras

Gegužės :
20 d., 19 val., Vilnius, „Domino“ teatras
26 d., 18 val., Plungės kultūros centras

Gegužės :
6 d., 19 val., Vilnius, „Domino“ teatras
10 d., 18 val., Joniškio kultūros centras
12 d., 18 val., Ukmergės kultūros centras
17 d., 18 val., Gargždų kultūros centras
24 d., 18 val., Vilnius, „Domino“ teatras
25 d., 18 val., Pakruojo kultūros centras

Gegužės :
9 d., 19 val., Vilnius, „Domino“ teatras
11 d., 18 val., Kaunas, „Girstutis“
27 d., 18 val., Kaišiadorių kultūros centras
28 d., 18 val., Šakių kultūros centras

Gegužės :
8 d., 18 val., Raseinių kultūros centras
10 d., 18 val., Zarasų kultūros centras
26 d., 18.30 val., Kretingos kultūros centras
30 d., 18 val., Jonavos kultūros centras
31 d., 19 val., Vilnius, „Domino“ teatras

Gegužės:
21 d., 19 val., Vilnius, klubas „Balsas.lt“, Forum Palace
26 d., 18 val., Kaunas, „Girstutis“

Gegužės:
21 d., 21 val., Muzikos klubas „Vandenis“, Palanga
28 d., 19 val., Vilnius, „Domino“ teatras

Gegužės:
3 d., 18 val., Kaunas, „Girstutis“
5 d., 18 val., Molėtų kultūros centras
18 d., 18 val., Panevėžio J.Miltinio dramos teatras
20 d., 18 val., Skuodo kultūros centras
26 d., 19 val., Vilnius, „Domino“ teatras

Gegužės:
11, 23, 30 d., 19 val. Vilnius, „Domino“ teatras
14 d., 18 val., Alytaus kult. ir kom. centras
16 d., 18 val., Šiaulių dramos teatras
18 d., 18 val., Kaunas, „Girstutis“
27 d., 19 val., Mažeikių kultūros centras
30 d., 19val., Vilnius, „Domino“ teatras

Nuolaidos galioja tik perkant bilietus per BI-
LIETAI LT sistemą. Daugiau informacijos: www.
dominoteatras.lt, www.bilietai.lt. 

Vaiva PrancuLytė



H.Ibseno drama “Lėlių namai” 
(kitaip “Nora”) įtraukta į UNESCO 
kultūrinio paveldo sąrašą “Pasau-
lio atsiminimai”. Jau gerą šimtą 
metų viso pasaulio žmonės ieško 
atsakymų į šios pjesės mįsles...

Ibseno amžinos meilės 
receptas

Gyvendami jau XXI amžiuje, 
mes vis dar tikime Makropulo, t.y. 
amžino grožio ir amžinos jaunystės, 
receptu, kurį mums be paliovos siū-
lo įvairios kosmetikos firmos, ir mes 
jį perkame. Mes vis dar tikime ramiu 
ir gražiu gyvenimu, kurį mums siūlo 
visos be išimties partijos, ir mes jas 
renkame į valdžią. Mes vis dar tiki-
me bankininkais, biržos makleriais 
ir finansų analitikais, aiškinančiais 
apie stabilų ir turtingą gyvenimą su 
paskolomis ir be jų. Šiame įvairių ti-
kėjimų kontekste Elfų teatras mėgi-
na prakalbinti norvegų dramos kla-
siką Henriką Ibseną, išskirtinėje 
dramoje “Lėlių namai” suformula-
vusį kodinį amžinos meilės receptą, 
puikiausiai veikiantį ir mūsų laikais. 
Apie gyvenimą, kurį galime pavadin-
ti laimingu. Apie laimingą gyvenimą, 
kuris gali virsti pragaru. Apie praga-
rą - išjudintą išskirtinės meilės. Apie 
išskirtinį amžinos meilės receptą su 
H.Ibsenu kalbasi Elfų teatro aktoriai 
Žana Jablonskytė, Vaiva Markelytė, 
Alicia Gian, Ingrida Žiliūtė, Sima Tar-
vydaitė, Tadas Gudaitis, Marius Ma-
čiulis, Rolandas Boravskis, Zigman-
tas Baranauskas, Paulius Valaskevi-
čius, režisierius Romas Vikšraitis, 
scenografė Jolanda Imbrasienė ir 
Miuziklo mokyklos vaikai.

Kiek išliko žmogiškumo?

Spektaklyje išvysite dramatišką 
pasakojimą apie jauną moterį, kurią 
gyvenimas, įstatytas į XIX amžiaus 
moralės rėmus, nuveda iki to, kad ji 
- Nora, atsidavusi žmona ir gera mo-
tina, palieka savo vaikus. H.Ibseno 

socialinėje dramoje apie šeimą po 
detektyviniu šydu susipina pasiau-
kojimo, meilės ir išdavystės temos. 
Pjesėje kalbama apie šiuolaikinio pa-
saulio problemą - paliktus vaikus. 
Kas tokio siaubingo turi nutikti žmo-
gui, kad jis ryžtųsi palikti savo kūną 
ir kraują - savo vaiką? Spektaklis 
tartum kviečia dalyvauti bendrame 
tyrime siekiant išsiaiškinti, kiek šia-
me pasaulyje išliko žmogiškumo...

Šiandienos moteris - lėlė

Šiandienos pasaulyje kaip ir 
XIX a. gajus moters lėlės, tobulų kū-
no formų kultas. Tuo tarpu vyro ver-
tė vis dar matuojama pagal turimą 
įtaką ir piniginės turinį. Nors nuo 
XIX a. jau daug laiko nutekėjo, visuo-
menėje dar mažai kas pasikeitė, ma-
žai kas paaugo. Gal net priešingai, 
visuomenė degradavo, kaip to pase-
kmę matome atidarytus gyvybės 
langelius ir perpildytus vaikų namus. 
Kyla klausimas - kodėl kovojame ne 
su priežastimis, o su pasekmėmis? 
Kas vyksta su žmogumi? Kas pri-
verčia palikti ar žudyti savo vaikus?

Prigimtis...

Moters prigimtyje yra užkoduo-
ta ne tik gimdyti vaikus, bet ir juos 
užauginti, suteikti saugumą. Pasak 
pjesės režisieriaus R.Vikšraičio, 
moteris, nusisukanti nuo vaiko, ei-
na prieš sveiką protą, prieš pačią 
prigimtį. Dėl to jau pačioje pradžio-
je sugriaunamas vaiko pamatas šia-
me pasaulyje. Jei visuomenė skati-
na tokį atsisakymą, tai ko verta to-
kia visuomenė? Kai visuomenė 
ramiai gali praeiti pro motiną, išme-
tančią savo vaikus, tai jau liūdna 
visuomenės diagnozė...

“Laisvalaikio” inf.

Elfų teatras pristato 
premjerą - “Nora”
Elfų teatras kviečia žiūrovus į pagal visų laikų garsiausią Henriko 
Ibseno pjesę “Lėlių namai” pastatyto spektaklio “Nora” premjerą.

“Nora” - balandžio 30 d. 18 val. ir 
gegužės 1, 2 d. 18 val. Elfų teatre 
(Konstitucijos pr.23B, Vilnius)

“Laisvalaikis”, 2010 m. balandžio 29 d.

Amerikiečių aktorius Džekis 
Erlas Heilis (Jackie Earle Haley) su 
pasimėgavimu kūrė savo herojaus 
naktinio žudiko Fredžio Kriugerio 
portretą.

“Fredis Kriugeris - smagus he-
rojus vaidinti. Jau vien dėl to, kad 
jis ne iš šio pasaulio, vyrukas, kuris 
ateina ir tyko tavęs sapnuose ir yra 
visų baisiausias košmaras. Tai mane 

intrigavo. Pamaniau, kad bus smagu 
jį suvaidinti. Taip ir buvo. Tai tarsi 
klasikinių siaubo istorijų, pasakoja-
mų prie laužo, herojus”, - sakė ak-
torius. Kiekvienąkart filmuojant jam 
tekdavo praleisti ne vieną valandą 
grimuotojo kėdėje prieš tampant 
Fredžiu Kriugeriu. Tuo rūpinosi ma-
kiažo specialistas Endriu Klementas 
(Andrew Clement). Jo užduotis bu-

vo parengti visiškai naują Fredį 
Kriugerį, bet kartu likti ištikimam 
senojo herojaus ironiškumui.

“Galutinis rezultatas šokiravo. 
Pirmiausia jis buvo keliantis nerimą. 
Fredis sudegė gaisre, taigi jo veidas 
atrodė atitinkamai, negana to, makia-
žo specialistai pridėjo ir pustonių, bū-
dingų baubo personažui”, - pasakojo 
Dž.E.Heilis. Jis taip pat prasitarė, kad, 
ruošdamasis vaidmeniui, domėjosi 
serijinių žudikų istorijomis. Tačiau ga-

liausiai tai metė ir nugrimzdo į asme-
nines paieškas, kaip galėtų įkūnyti 
Fredį Kriugerį. “Supratau, kad aš ne-
vaidinu serijinio žudiko. Susikoncen-
travau ties tuo, kad tas vyrukas - bau-
bas iš siaubo istorijų, pasakojamų prie 
laužo, ir suteikiau jam šiek tiek rea-
lizmo. Filmas “Košmaras Guobų gat-
vėje” man - aukšto lygio apgaulingos 
išvaizdos virtuali išvyka į siaubo isto-
riją prie laužo”, - sakė jis.

“Garsų pasaulio įrašų” inf.
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“Košmaras Guobų gatvėje” 
kino teatruose - nuo 
gegužės 7 d.

n Fantastinis siaubo trileris, 
JAV, 2010
n Režisierius: Samuel Bayer
n Vaidina: Jackie Earle Haley, 
Rooney Mara, Kylie Cassidy, 
Thomas Dekker

Kriugerio vaidmeniui aktorius ruošėsi skaitydamas žudikų istorijas

Siaubo mėgėjų ilgai lauktas “Košmaras 
Guobų gatvėje” - jau netrukus

Prieš tampant Kriugeriu Džekiui 
Erlui Heiliui (Jackie Earle Haley) 
teko ne vieną valandą praleisti 
grimuotojo kėdėje

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.



Kas?
Romas “Pampero”.

Ką padarė? 
Sukūrė internetinį muziejų. Li-

sabonos (Portugalija) centre atrin-
ko ir sužymėjo geriausius gatvės 
meno pavyzdžius, o interneto sve-
tainėje sukūrė žemėlapį ir audiogi-
dą. Iš svetainės atsisiunti gidą, imi 
savo MP3 grotuvą ir eini pasivaikš-
čioti po muziejumi tapusį miestą. 
Šiame “muziejuje” gali triukšmau-
ti, rūkyti ar užsukti į bariuką romo 
porcijos. Eksponatai įvairūs, įdo-
mūs ir nuolat keičiasi. Tinklalapis 
greitai tapo vieta, kur gatvės meno 
gerbėjai dalijasi nuomonėmis ir 
naujausia informacija.

Kodėl veikė? 
Jaunai ir stilingai auditorijai 

skirta projekto idėja pataikė į de-

šimtuką - vietoj nuobodžių TV rek-
lamų jie gavo gatvės meną, laisvę 
ir saviraiškos galimybes. Projek-
tas skatino kurti, patiems fotogra-
fuoti įdomias miesto vietas ir jo-
mis dalytis.

Rezultatai? 
Turėdami 30 000 eurų metinį 

biudžetą, sukūrė projektą, kuris ta-
po labai populiarus ir kurio vertė 
išaugo iki daugiau nei 240 000 eurų. 
Tinklalapis pritraukia daugiau lan-
kytojų nei bet kuris Portugalijos 
muziejus. Apie “Pampero” projektą 
viso pasaulio spaudoje pasakoja šim-
tai straipsnių ir keletas turistinių 
gidų. “Pampero” pardavimai stipriai 
pakilo - kompanija teigia užtikrintai 
atsiplėšusi nuo pastaruosius 15 me-
tų stipriai ant kulnų lipusių konku-
rentų. Muziejų ketinama perkelti ir 
į kitas rinkas: Italiją, Ispaniją, Pran-
cūziją ir Didžiąją Britaniją.

Apdovanojimai? 
Pagrindinis “Eurobest” prizas, 

auksas ,,Kanų Liūtų” viešųjų ryšių 
kategorijoje.

Kas?
“Adidas”.

Ką padarė? 
Didžiosiose savo 

parduotuvėse “Adi-
das” įkūrė įspūdingo 
dizaino interaktyvias 
zonas. Mechanizmas 
paprastas ir aiškus. 
Vadovaudamasis ins-
trukcijomis ekrane, 
rodai kompiuteriui, ką 
gali: šuoliukai, pritūpi-
mai, lygsvaros prati-
mai. Kompiuteris duomenis akimirks-
niu išanalizuoja ir pateikia išsamią 
ataskaitą apie tavo fizinę formą. Kad 
nepultum į neviltį, gausi ir rekomen-
duojamus pratimus silpniausioms vie-
toms stiprinti. Lyg būtum priėjęs 
sveikatingumo išpažinties, tik užuot 
kalbėjęs 10 “Sveika, Marija”, kiekvie-
ną mielą dieną darai 20 atsilenkimų.

Kodėl veikė? 
Kiekvienas galėjo išmėginti pro-

fesionaliems sportininkams 
iki šiol skirtą programą. In-
teraktyvi technologija ne 
tik išvaizdi ir įdomi, bet ir 
duoda akivaizdžių rezulta-
tų - žinių apie sveikatą bei 
rekomendacijų treniruo-
tėms. Telieka nusipirkti 
sportinius batelius ir jų 
nepadėti į spintą.

Rezultatai? 
Parduotuvių interjerai pasipuo-

šė “high-end” sportinėmis techno-
logijomis. 75 proc. lankytojų pripa-
žino, kad šis projektas įrodo “Adi-
das” atsidavimą sportui. 80 proc. 
lankytojų testą apibūdino kaip “ne-
realiai smagų”.

Apdovanojimai? 
“D&AD Awards” finalas skaitme-

ninės instaliacijos kategorijoje.

Kas?
Telekomunikacijų kompanijos 

“O2” paslauga “O2 Bluebook”.

Ką suprato? 
Kai pameti savo mobilųjį tele-

foną, prarandi daugiau nei telefono 
aparatą ir SIM kortelę. Telefono 
numeriai tų, kurie svarbūs, myli-
mųjų nuotraukos ir žinutės, kurių 
negali ištrinti, - geriausi tavo gy-
venimo atsiminimai dingsta ne-
grįžtamai. Todėl “O2” sukūrė nau-
ją “Bluebook” paslaugą - visi te-
lefono numeriai, nuotraukos ir 

žinutės iš telefono automatiškai 
perkeliami į tavo interneto duo-
menų bazę.

Kaip pristatė naują 
paslaugą? 
Tam sukurta skaitmeninė ins-

taliacija - per Londono, Edinburgo 
ir Liverpulio miestus keliavo 
keista konstrukcija - cilindras su 
lauke įmontuotomis kameromis. 
Kameros kas penkias sekundes 
fiksavo miesto panoramą, o užė-
jęs į cilindro vidų 360 laipsniu 
kampu galėjai matyti, kas vyksta 
mieste, ir tai, kas įvyko šiek tiek 
anksčiau. Šilumos davikliai pra-
nešdavo sistemai, kad prie ekra-
nų priėjo žmogus - jam sistema 
parodydavo paskutinius kadrus, 
kas vyksta lauke, ir imdavo sukti 
istoriją atgal: Londonas šįryt - 
Londonas vakar naktį, Londonas 
vakar ryte lyjant - kvaila turisto 
šypsena - Londonas užvakar nak-
tį - turisto šypsena...

Kodėl veikė? 
Gali pamatyti viską, kuo mies-

tas gyveno pastarosiomis dieno-
mis... O lankytojai, kurie susirū-
pino, kaip išsaugti savo asmeni-
nius prisiminimus, pakviesti už-
sukti į projekto svetainę ir čia 
perkelti savo interneto kamera 
padarytus filmukus bei socialinių 
tinklų nuotraukas.

Rezultatai? 
Instaliaciją “gyvai” apžiūrėjo 

22 500 lankytojų. Specialią inter-
neto svetainę per 14 dienų aplankė 
90 000 unikalių lankytojų. Tiek žmo-
nių sužinojo, kad norint išsaugoti 
brangiausius atsiminimus nebebūti-
na rašyti dienoraščio ir perkelti nuo-
traukų į nuotraukų svetaines.

Apdovanojimai? 
“Global Messaging Awards” 

inovacijų kategorijoje ir nomina-
cija “T3 Gadget Awards” naujo-
sios medijos kategorijoje.

El. reklama: 3 skaitmeninės instaliacijos
Rubriką 
pristato “Gaumina”

n  Darius Bagdžiūnas,
“Gaumina” direktorius

Skaitmeninės instaliacijos įkvepia, žadina vaizduotę ir susuka galvą pro-
greso horizontais. Technologines galimybes novatoriškai panaudojusios kom-
panijos džiaugiasi žurnalistų, tinklaraštininkų ir naujovių entuziastų dėme-
siu. Sukūrę ne tik efektingą, bet ir įtraukiantį rezultatą, skaičiuoja naujus 
gerbėjus ir, žinoma, pajamas. Jūsų dėmesiui - 3 skaitmeninės instaliacijos, 
kurios ne tik stebina, bet ir įtraukia.

Naujausios skaitmeninės technologijos gali būti labai efektingos. Įspūdis - svarbu. Tačiau dar svarbiau - interaktyvumas. 
Priversk žmones judėti, eiti, veikti ir jie tave prisimins!

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Madingiausias muziejus
n www.museuefemero.com

Kompanijoms vietoj išvadų

Miesto atmintis
n www.tinyurl.com/bluebooko2

Asmeninis treneris
n www.tinyurl.com/adidaszone
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 “Fokus” picerija 
gimtadienį 
pasitiko rekordu
“Fokus” picerijų tinklas savo 
gimtadienį nutarė atšvęsti pa-
siekdami storiausios Lietuvoje 
picos kepimo rekordą. Tad į 
gimtadienio šventę susirinkę 
svečiai turėjo progą stebėti, 
kaip trys kepėjai per 18 minu-
čių iškepė 5 cm ir 9 mm sto-
rio picą. Jos paplotėlis svėrė 
5,3 kg, įdarui buvo sunaudota 
2,5 kg sūrio, po 2 kg kumpio, 
saliamio ir pievagrybių bei 
po 1 kg paprikų, pomidorų ir 
svogūnų. Rekordą registravo 
Lietuvos rekordų registravimo 
agentūra “Factum”.

Ypač laukti Tyrimas: žiemos ateityje 
dažniau gali būti labai šaltos

Nepaisant globalaus klimato šilimo, žiemos Vi-
durio Europoje ateityje dažniau gali būti labai šal-
tos. To priežastis - mažas saulės aktyvumas.

Mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad yra 
ryšys tarp žemo saulės aktyvumo ir labai šaltų 
žiemų Europoje, rašoma specializuotame žurnale 
“Environmental Research Letters”. Kai saulės 
aktyvumas yra nedidelis, švelnūs vėjai iš Atlanto 
žiemą esą nepasiekia Europos.

Kad saulės ciklas turi įtakos temperatūrai Že-
mėje, žinoma jau seniai. Mokslininkai, atlikdami 
naują tyrimą, lygino orų stebėjimo duomenis su 
saulės aktyvumu. Jie priėjo prie išvados, kad eg-
zistuoja ryšys tarp žemo saulės aktyvumo ir neį-
prastai šaltų žiemų Vidurio Europoje.

Ar ir kita žiema bus šalta, ekspertai teigia ne-
galintys pasakyti. Jų tyrimo rezultatai esą yra gry-
nai statistiniai. Jie rodo tik tendencijas.

JAV mokslininkai šokoladą 
sieja su depresija

Žmonės, kurie nuolat mėgau-
jasi šokoladu, labiau linkę į depre-
siją nei tie, kurie nemėgsta šio 
saldumyno, išsiaiškino JAV moks-
lininkai.

“Archives of Internal Medici-
ne” žurnale skelbiami atlikto tyri-
mo rezultatai parodė, kad žmonės, 
kurie kiekvieną savaitę suvalgo po 
bent vieną plytelę šokolado, yra 
niūresni nei tie, kurie šokoladu 
mėgaujasi labai retai.  Dauguma 
tiki, kad šokoladas kelia nuotaiką. 
JAV mokslininkai mano, kad toks 
įsitikimas gali būti teisingas, ta-
čiau pažymi, kad mokslinių įrody-
mų tam neturi. Kas keisčiausia, 
mokslininkai teigia, kad šokoladas 
gali būti ne priemonė kovoti su 
depresija, bet jos priežastis.

Tyrimo, kuriame dalyvavo tūks-
tantis savanorių, metu paaiškėjo, 
kad kuo daugiau šokolado žmonės 
valgė, tuo blogesnė buvo jų nuotai-
ka. Labiausiai depresuoti buvo tie, 
kurie suvalgė daugiausiai šokolado. 
Nė vienas iš tyrime dalyvavusių 
amerikiečių nevartoja antidepre-
santų ir neserga depresija.

Mokslų daktarė Natali Rouz 
(Natalie Rose) su kolegomis iš Ka-
lifornijos universiteto San Diege 
teigia, kad tyrimo rezultatus galima 
paaiškinti keliais būdais, tačiau bū-
tina atlikti dar nemažai mokslinių 
tyrimų. Gali būti, kad žmonės, kurie 
griebiasi šokolado, tiki, kad šis sal-
dumynas leis pasijusti geriau, tačiau 
gali būti, kad šokoladas situaciją dar 
pablogina. “Šokoladas šiuo atveju 
gali būti prilyginamas alkoholiui - jis 
gali suteikti tik laikiną palengvėji-
mą”, - teigia mokslininkai ir pridu-
ria, kad šokoladas gali būti tiesiogi-
nė depresijos priežastis.

Kristina Kazlauskaitė stebėjo, kaip 
agentūros “Factum” atstovas matavo 
picos paplotėlio storį 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vokietijos Serengečio gamtos parke gimė baltųjų tigrų jaunikliai. Juos augino parko 
darbuotojai, nes motina jauniklius atstūmė. Visame pasaulyje šiuo metu gyvena tik apie 
250 baltųjų tigrų.

EPA-Eltos nuotr.

Londono muziejaus saugykloje 
- seniausia pasaulyje liemenėlė

Muziejaus darbuotojai mano, kad tai gali būti 
seniausia pasaulyje krūtinę pakelianti liemenėlė.

“Mes visada galvojome, kad pakelianti 
liemenėlė yra šiuolaikinis išradimas, tačiau aptikus 
šią liemenėlę paaiškėjo, kad moterys net 1800 
metais ieškojo būdų, kaip vizualiai padidinti savo 
krūtinę”, - teigė viena muziejaus darbuotojų Selina 
Harli (Selina Hurley).

Muziejus ketina eksponuoti šį radinį. Pamatyti 
seniausią pasaulyje krūtinę pakeliančią liemenėlę 
muziejaus lankytojai gali nuo balandžio 28 
dienos.



  KNYGOS

l

Kodėl blondinės labiausiai 
mėgsta vogti pigių prekių parduo-
tuvėje? Nes čia viskas pigiau...

l

Vyras sėdi prie baro ir geria 
vieną bokalą alaus po kito. Barme-
nas klausia:

- Na kaip?
- Puikiai, mano gydytojas sakė, 

kad per dieną galiu išgerti tik po 
vieną bokalą.

- Tai kas gi čia gero?
- Jau geriu už 2078 metų ba-

landžio 23-iąją...
l

Viktorinos klausimas: Kada 
vyras moteriai atidaro automobilio 
dureles? Atsakymo variantai: a) 
kai naujas - automobilis; b) kai 
nauja - moteris.

l

Kodėl vyresnės nei 30 metų 
moterys neturėtų žaisti slėpynių? 
Nes jų niekas nebeieško!

l

Banko klientas:
- Norėčiau pakalbėti su banko 

vadovu.
- Deja, jo nėra.
- Bet aš jį mačiau per langą.
- Gali būti. Bet jis jus pamatė 

pirmas...
l

- Laba diena, čia mokesčių ins-
pekcija?

- Taip
- Žinot, mano kaimynas kažką 

valgo...
- Supratome, tuoj atvažiuo-

jam!
l

Jaunas sutuoktinis savo blon-
dinei žmonai:

- Brangioji, nenoriu tavęs 
mokyti, bet mano mama prieš pa-
tiekdama daržoves jas atitirpin-
davo.

l

Palankiai nusiteikusi pagyve-
nusi dama tramvajuje žiūri į jau-
nuolį, visą laiką kramtantį gumą. 
Po kelių minučių senukė pasilen-
kia prie jo:

- Man labai malonu, jaunuoli, kad 
su manimi taip mielai kalbate, bet 
nesivarginkite - aš blogai girdžiu.

l

- Brangioji, kodėl tu niekada 
neparodai, kad jau patyrei orgaz-
mą?

- Nes tada tavęs nebūna na-
mie...

l

 Jaunas tėvas džiūgauja:
- Puiku, berniukas.
Akušerė:
- Ne, ne. Tai mergaitė. O dabar 

paleiskite mano nykštį!”
l

Ingrid ateina pas akių gydyto-
ją. Jis ją nuodugniai ištiria ir klau-
sia:

- Nuo kada žvairuojate?
- Nuo tada, kai mano dvynukai 

pradėjo bėgioti.
l

Susidūrė du automobiliai. Vai-
ruotojai laukia policijos. Vienas 
siūlo kitam išlenkti taurelę dėl 
įtampos. Pastarasis išgeria ir tei-
raujasi:

- O jūs?
- Aš tik po to, kai papūsiu į 

alkotesterį...
l

Praneša Austrijos radijas: 
“Virš pagrindinių Vienos kapinių 
sudužo sraigtasparnis. Iki šiol ras-
ta 2 tūkst. lavonų”.

l

Koks skirtumas tarp dovanų, 
kurias vyras dovanoja iš širdies, o 
kurias - graužiamas sąžinės? Do-
vanos dėl sąžinės graužimo visada 
būna geresnės.

l

- Julijonai, ar tėtis namuose?
- Ne, jis išvykęs.
- Į poilsinę kelionę?
- Ne, kartu išvažiavo mama.
l

- Kur buvai? - klausia motina 
savo sūnaus.

- Pas Šulcus.
- Ar ne per dažnai ten lan-

kaisi?
- Ne, ponia Šulc labai apsi-

džiaugė. Ji sakė - tavęs man tik ir 
trūko”.

l

 Kalbasi du pensininkai:
- Ar tu nebijai, kad naktį gali 

mirti nuo smūgio?
- Ne, mano žmona naktimis 

kietai miega!
l

- Na, ir išsigandau šiandien ry-
tą. Atsibundu, ogi po mano lova 
guli vyras!

- Įsilaužėlis?
- Ne, aš pats.
l

- Kiek laiko jau kalba ponas 
ministras?

- Daugiau kaip valandą.
- O apie ką?
- To tai jis nesako.
l

- Ar kur nors netoliese matėte 
policininką?

- Ne!
- Tai duokite greičiau pinigus.
l

Matematikos mokytojas:
- Jūsų klasė taip prastai moka 

matematiką, kad šiais metais 90 
proc. mokinių neišlaikys egzami-
no.

Mokinys iš paskutinio suolo:
- Bet mūsų tiek net nėra.
l

Kodėl Ievos ir Adomo santuo-
ka buvo tobula? Nes jam nereikė-
jo klausytis, jog ji galėjo susirast 
geresnį, o jai - kad jo motina ge-
riau gamina valgį.

l

Turistas viešbučio tarnauto-
jui:

- Ar turite laisvą kambarį? -
- Deja, ne.
- O turėtumėte prezidentui, jei 

jis atvyktų?
- O taip, žinoma.
- Tai duokite man jo kambarį. 

Jis šiandien tikrai nepasirodys.
l

Vyras geriausiam savo drau-
gui:

- Aš manau, kad žmona man 
yra neištikima. Kai jos paklausiau, 
kur ji buvo naktį, atsakė, kad pas 
seserį.

- Ir iš to tu darai išvadą, kad ji 
yra neištikima?

- Taip, nes tą naktį aš praleidau 
pas jos seserį.

l

Kodėl blondinė patyrusi orgaz-
mą neišleidžia nė garso? Nes pa-
miršta tekstą.

  ANeKdOtAi
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Milan Kundera
NEPAKELIAMA

BŪTIES LENGVYBĖ
“Tyto alba”

Šis Milano Kunderos romanas 
- labiau negu kiti - yra apie meilę. 
Tomas ir Tereza. Ar tempti ant pe-
čių praeities naštą, kaip daro Te-
reza, ar vietoj jos rinktis “būties 
lengvybę” kaip Tomas ir Sabina, 
jo draugė ir meilužė, kuri vienin-
telė supranta šį mėgstantį vilioti 
gydytoją? Jis tyrinėja moteris, tar-
si skalpeliu pjaustytų kokį medi-
cinos tyrimo objektą. Netrukus 
toks netikrumo persmelktas vei-
kėjų judėjimas pasirodo esąs ir di-
alektinis svarstymas, svyruojantis 
tarp mąstymo ir poetinės bepro-
tybės - ir naštą, ir lengvybę pasi-
rinkti vienodai sunku.

Patricia Wentworth
KINIŠKA SKRAISTĖ

“Tyto alba”

Indijoje gimusi P.Wentworth visą 
gyvenimą praleido Anglijoje, Kam-
berlio miestelyje. Jos knygos - ge-
riausi “tikrų angliškų bylų” pavyz-
džiai, stilingi retro detektyvai, grą-
žinantys mus į nepakartojamą, ramią 
praeitį, kai viskas dar buvo taip, kaip 
“turi būti”. Dvidešimt vienų metų 
mergina Lora Fein atvyksta į Lon-
doną pasisvečiuoti pas tolimus gimi-
naičius. Praeities šeimyninė nesan-
taika, regis, pamiršta. Nauji giminai-
čiai įsuka Lorą į pasilinksminimų 
sūkurį, tačiau akivaizdu, kad pirmuo-
ju smuiku visur groja Teinisė Lail. 
Tačiau netrukus Teinisė randama 
negyva. Kas labiausiai nekentė klas-
tingos ir užgaidžios gražuolės?

Doloresa Kazragytė
RAMYBĖS
NERIMAS

“Tyto alba”
“Ramybės nerimas” - šeštoji ak-

torės Doloresos Kazragytės autobio-
grafinių esė knyga. Apie laukiančius 
Anapus ir esančius šalia, apie gyve-
nimą teatre ir teatrą gyvenime, apie 
Dievą, meilę, mirtį - be patoso, ne-
moralizuojant, su šviesia išmintimi, 
leidžiančia pro kaimo trobos langelį 
pamatyti visą pasaulį. Subtiliai, ne-
brukdama savo gyvenimo modelio, 
autorė kalba apie laiko nesunaikina-
mas vertybes - meilę, tikėjimą, no-
rą pažinti ir suprasti, mokėjimą įsi-
klausyti į pasaulį ir tyloje išgirsti 
svarbiausius atsakymus. Apie sun-
kiausią prievolę ir didžiausią dovaną 
- laisvę pasirinkti.

Teisingai išsprendę kryžiažodį galite laimėti bilietus į 
Europos atrakcionų parką.

Atsakymą į kryžiažodį iki gegužės 4 d. siųskite SMS žinute, numeriu 
1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. 

Žinutės kaina - 1 Lt.
Praeito kryžiažodžio laimėtoja - Rūta Pečkytė iš Kauno. Jai bus įteiktas “Pizza Jazz” dovanų 

kuponas. Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai laikomi tik dvi savaites.

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Vakaroti. Rytagonė. Liza. Patikima. Tac. Galisija. Juk. Kanada. 

Ika. Tartis. Iki. Namu. Anšlagas. Sura. Riš. LKL. Snaipsas.

Horizontaliai: Dirižablis. Apyvaras. Katiuša. Analitika. Gikas. Neronas. 
Opozicija. Agurklės. Nam. Judri. Mari. Ašaka. Sausašilis.

Pažymėtuose langeliuose: PlausTas.

Prognoz∂ savaitei
2010 04 29 - 05 06

aVINas. Ketvirtadienį nerizikuokite 
pinigais. Penktadienį ir savaitgalį tinka 
susitikti su draugais, būti gamtoje, įgyti 
naujos patirties. Darbo savaitės pradžioje 
būkite draugiški ir solidūs, siekite kom-
promiso. Trečiadienį galima išbandyti 
laimę loterijose.

JauTIs. Ketvirtadienį venkite reikalų 
su teisėsauga, drausmingai vairuo-
kite, nesikabinėkite prie partnerio. 
Penktadienį ir savaitgalį praleiskite 
ramiai, nežaiskite su ugnimi nei tie-
siogine, nei perkeltine prasme. Darbo 
savaitės pradžia palanki mokytis, vykti 
į kelionę, tvarkyti svarbius reikalus. 
Trečiadienį būkite diplomatiškesni su 
kolegomis.

DVYNIaI. Ketvirtadienį patausokite 
sveikatą. Penktadienį ir savaitgalį būkite 
dėmesingesni partnerio poreikiams, ven-
kite diskusijų - jos gali baigtis kivirčais. 

Darbo savaitės pradžioje nerizikuokite 
pinigais. Trečiadienį galima išbandyti 
laimę loterijose.

VĖŽYs. Ketvirtadienis palankus meilei. 
Penktadienį ir savaitgalį patausokite 
sveikatą. Darbo savaitės pradžioje 
būkite sukalbamesni tiek tarnyboje, tiek 
ir šeimoje, venkite juridinių reikalų. 
Trečiadienį nerizikuokite pinigais.

lIŪTas. Ketvirtadienį venkite konfliktų 
šeimoje. Penktadienis ir savaitgalis tinka 
meilei, iškylauti gamtoje, mėgautis grožiu, 
skaniu maistu, aktyviai pramogauti su 
vaikais. Darbo savaitės pradžioje patau-
sokite sveikatą. Trečiadienį venkite ginčų 
su partneriu.

MERGElĖ. Ketvirtadienį tinka tvarkyti 
dokumentus, mokesčius, draudimo reika-
lus, vykti į komandiruotes. Penktadienį 
ir savaitgalį daugiau dėmesio skirkite 

šeimai, namams. Darbo savaitės pradžia 
palanki meilei, kūrybai. Trečiadienį patau-
sokite sveikatą.

sVaRsTYKlĖs. Ketvirtadienį
neišlaidaukite. Penktadienį ir savaitgalį 
tinka iškylauti, lankyti giminaičius, susi-
tikti su draugais. Darbo savaitės pradžioje 
daugiau dėmesio skirkite šeimai, tėvams. 
Trečiadienis palankus meilei, galima 
išbandyti fortūną loterijose.

sKORPIONas. Ketvirtadienis - aktyvi 
diena. Penktadienį ir savaitgalį būkite 
santūresni, nešvaistykite pinigų. Darbo 
savaitės pradžioje palanku vykti į koman-
diruotes, mokytis, tvarkyti dokumentus. 
Trečiadienį daugiau dėmesio skirkite šeimai.

ŠaulYs. Ketvirtadienį venkite 
konfliktų, nesileiskite provokuojami 
kandžių replikų. Penktadienis ir savait-
galis - aktyvios dienos. Darbo savaitės 

pradžioje neišlaidaukite. Trečiadienį 
tinka mokytis, bendrauti, galima 
išbandyti laimę loterijose.

OŽIaRaGIs. Ketvirtadienį tinka būti 
viešumoje. Penktadienį ir savaitgalį 
venkite konfliktų, intrigų. Darbo savaitės 
pradžia - aktyvi. Trečiadienį nesitikėkite 
lengvų pinigų.

VaNDENIs. Ketvirtadienį būkite 
diplomatiškesni tarnyboje. Penktadienį 
ir savaitgalį daugiau būkite viešumoje, 
bendraukite, keliaukite. Darbo savaitės 
pradžioje venkite konfliktų su vyres-
niais kolegomis, tėvais, viršininkais. 
Trečiadienis - jūsų sėkmės diena.

ŽuVYs. Ketvirtadienį tinka mokytis, susi-
tikti su draugais. Penktadienį ir savaitgalį 
būkite pakantesni, tolerantiškesni. Darbo 
savaitės pradžia aktyvi, būkite viešumoje, 
bendraukite. Trečiadienį venkite konfliktų. 

B∆r∂ja JuRGa
Taro kortos, astrologija
Tel. (8-685) 11-431
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Geležinis žmogus 2” (veiksmo ir nuoty
kių f., JAV)  29 d. 22. 306 d. 10.15, 13, 
15.45, 18.30, 21.15.
“Dorianas Grėjus” (drama, D.Britanija) 
306 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija)  306 d. 10.45, 13.15, 15.30, 18, 
20 (6 d. 20.20 val. seansas nevyks).
“Atsarginis planas” (romantinė komedija, 
JAV)  2 d. 17.45. 6 d. 20.30.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
 306 d. 10, 13.30, 17, 20.45.
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV)  29 d. 
10.15, 12.30, 14.45. 306 d. 10.30, 13.45, 15.15.
“Gyvasis vandenynas” (dokumentinis f., 
Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Monakas) 
29 d. 15.15, 19.30. 306 d. 17.45 (2 d. sean
sas nevyks).
“Naktinis pasimatymas” (romantinė 
nuotykių komedija, JAV)  29 d. 17.30, 21.50. 
306 d. 20.15.
“Veronika ryžtasi mirti” (melodrama, 
JAV)  29 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 
20.30. 306 d. 11.15, 16, 18.15 (11.15 val. 
seansas vyks 12 d.).
“Bepročiai” (veiksmo trileris, JAV, 
Jungtiniai Arabų Emyratai)  29 d. 11.45, 
14.15, 16.30, 18.30. 306 d. 13.45, 21.
“Titanų susidūrimas” (fantastinis 
veiksmo f., JAV, D.Britanija)  29 d. 14.30, 
16.45, 19, 21.30. 306 d. 11.45, 14.15, 16.45, 
19.15, 22 (11.45 val. seansas vyks 12 d.).
“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)” (drama, Lietuva)  29 d. 11, 13.45, 
16, 18, 20.15. 306 d. 12, 17.15, 19.30 
(12 val. seansas vyks 12 d.).
“Brangusis Džonai” (romantinė drama, 
JAV)  29 d. 17, 19.15, 21.40. 306 d. 14.30, 
21.45.
“Pasodinsiu savo eks” (romantinė 
veiksmo komedija, JAV)  29 d. 21.15.

“Alisa Stebuklų šalyje” (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV)  29 d. 12.45.
“Prisimink mane” (romantinė drama, JAV) 
 29 d. 18.45.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Geležinis žmogus 2” (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV)  29 d. 22. 306 d. 11.20, 
13.50, 16.30, 19.15, 22.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas” 
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija)  306 d. 11.40, 14.15, 17.15, 20.
“Dorianas Grėjus” (drama, D.Britanija) 
 306 d. 12.30, 15.20, 18.15, 21.10.
“Armida” (Dž.Rosinio opera, originalo k.) 
2 d. 20 (transliacijos iš Niujorko Metropolitano 
operos įrašo kartojimas).
“Atsarginis planas” (romantinė komedija, 
JAV)  6 d. 21.20.
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) 
29 d. 12, 15, 16.30, 19. 306 d. 11.20, 14.45, 
17.40.
“Titanų susidūrimas” (fantastinis 
veiksmo f., JAV, D.Britanija, 3D)  29 d. 11, 
13.45, 18, 21. 306 d. 12, 15, 18.30, 20.45, 
22 (12 d. 18.30, 22 val. seansai nevyks; 
20.45 val. seansas vyks 12 d.).
“Saulės nualinti: pasipriešinimas” 
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
 306 d. 11, 14.30, 18, 21.30.
“Įsikūnijimas” (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D)  306 d. 20.45 (12 d. seansas 
nevyks).
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) 
29 d. 12.30, 14.45. 306 d. 11.40, 14.10, 
16.40 (11.40 val. seansas vyks 12 d.).
“Brangusis Džonai” (romantinė drama, 
JAV)  29 d. 16, 18.40, 21.10. 306 d. 19.10, 
21.40.
“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)” (drama, Lietuva)  29 d. 12, 15, 
17, 19.15, 21.30. 306 d. 13.50, 16.20, 18.50, 
21.20 (13.50 val. seansas vyks 12 d.; 6 d. 
21.20 val. seansas nevyks).
“Veronika ryžtasi mirti” (melodrama, 
JAV)  29 d. 11.30, 14, 16.45, 19.15, 21.50. 
306 d. 13.30, 16, 18.15, 21 (13.30 val. sean
sas vyks 12 d.).

“Gyvasis vandenynas” (dokumentinis f., 
Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Monakas) 
29 d. 18.20. 306 d. 12.30, 15.15, 17.45, 
20.15 (12.30 val. seansas vyks 12 d.).
“Alisa Stebuklų šalyje” (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV)  29 d. 11.40, 
14.15, 16.30. 306 d. 12.45, 15.30 (12.45 val. 
seansas vyks 12 d.).
“Naktinis pasimatymas” (romantinė 
nuotykių komedija, JAV)  29 d. 16.15, 18.50. 
306 d. 18, 20.30.
“Žalioji zona” (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Prancūzija)  29 d. 18.45.
“Kuždesių sala” (mistinė drama, JAV) 
29 d. 21.15.
“Pasodinsiu savo eks” (romantinė 
veiksmo komedija, JAV)  29 d. 18.10.
“Prisimink mane” (romantinė drama, 
JAV)  29 d. 15.30, 20.30.
“Le Concert” (muzikinė komedija, Belgija, 
Italija, Prancūzija, Rumunija)  29 d. 15.45, 
20.45.

”SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Mažylė” (drama, Austrija, Italija)  29 d. 
16.50. 3 d. 15.
“Fortepijonas” (muzikinė drama, Australija, 
Naujoji Zelandija)  29 d. 18.50.
“Iš kitos pusės” (drama, Vokietija, 
Turkija)  29 d. 21.10.
“Švytinti žvaigždė” (biografinė drama, 
D.Britanija, Australija)  30 d. 17. 1 d. 20.50. 
4 d. 21.10.
“4 mėnesiai, 3 savaitės ir 2 dienos” 
(drama, Rumunija)  30 d. 19.15. 1 d. 18.30. 
2 d. 16.20. 3 d. 21. 4 d. 17. 5 d. 21.
“Coco prieš Chanel” (biografinė drama, 
Prancūzija)  30 d. 21.20. 1 d. 16.30. 2 d. 
18.40. 5 d. 17.
“Lietuviška palėpė 1” (animacija, Lietuva) 
 1 d. 13.
“Kiriku ir burtininkė” (animacinis f., 
Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas)  1 d. 15.
“Azuras ir Asmaras” (animacinis f., 
Prancūzija, Belgija, Ispanija, Italija)  2 d. 13.
“Lietuviška palėpė 2” (animacija, Lietuva) 
 2 d. 15.
“Iki pasimatymo, vaikai” (drama, 
Prancūzija, Vokietija)  2 d. 20.40. 4 d. 19.10. 
6 d. 17.

“Tikrame gyvenime” (drama, Nyderlandai) 
 3 d. 17.
“Atlantic City” (kriminalinė drama, Kanada, 
Prancūzija)  5 d. 19.
“Vaikinų namas” (drama, Vokietija)  6 d. 19.
“Netikėtai, praėjusią žiemą” (dokumen
tinis f., Italija)  7 d. 16.30.
“I.Š.P.R.O.T.Ė.J.Ę.S” (drama, Kanada) 
 7 d. 19.
“Už rožinės užsklandos” (dokumentika, 
D.Britanija)  7 d. 21.30.

OZO KINO SALĖ
“Paskutinės dienos” (drama, JAV)  29 d. 18.
“M.Antonionio kūrybos vakaras”
 (Kino klubo seansas)  30 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Geležinis žmogus 2” (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV)  29 d. 22. 306 d. 10.30, 
13.15, 16, 18.45, 21.30. 301 d. 23.59.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas” 
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija)  306 d. 10.45, 13.30, 15.45, 18, 
20.30 (6 d. 20.30 val. seansas nevyks).
“Dorianas Grėjus” (drama, D.Britanija) 
 306 d. 14.15, 16.30, 19, 21.45.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos” (animacinė komedija, 
Rusija, 3D)  306 d. 23.44.
“Atsarginis planas” (romantinė komedija, 
JAV)  2 d. 16.15. 6 d. 20.30.
“Edith Piaf: rožinis gyvenimas”
(biografinė drama, Prancūzija)  4 d. 16.50 
(Kitokio kino klubas).
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) 
29 d. 10.15, 13. 306 d. 10.15, 13, 15.30.
“Titanų susidūrimas” (fantastinis 
veiksmo f., JAV, D.Britanija, 3D)  29 d. 
15.45, 18.45. 306 d. 18.30, 21.15.
“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)” (drama, Lietuva)  29 d. 15, 17, 
19.15, 21.30. 306 d. 11.30, 18.15.
“Veronika ryžtasi mirti” (melodrama, 
JAV)  29 d. 11.15, 13.45, 16, 18.15, 20.30. 
306 d. 14, 20.45.
“Naktinis pasimatymas” (romantinė 
nuotykių komedija, JAV)  29 d. 16.30. 306 d. 

16.15 (2 d. seansas nevyks). 301 d. 23.30.
“Alisa Stebuklų šalyje” (animuotas f., dubliuo
tas lietuviškai, JAV)  29 d. 12.45. 12 d. 11.15.
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV)  29 d. 
11, 13.15, 17.30. 12 d. 11.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas” 
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
 306 d. 13.45, 17.15, 21.
“Princesė ir Varlius” (animacinis f., dub
liuotas lietuviškai, JAV)  12 d. 11.45.
“Brangusis Džonai” (romantinė drama, JAV) 
 29 d. 15.15, 19.40, 22. 306 d. 14.30, 19.15.
“Bepročiai” (veiksmo trileris, JAV, Jungtiniai 
Arabų Emyratai)  29 d. 14, 16.15, 19, 21.15. 
306 d. 17, 22 (4 d. 17 val. seansas nevyks).
“Gyvasis vandenynas” (dokumentinis f., 
Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Monakas) 
29 d. 14.15, 18.30.

CINAMON
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, Prancūzija) 
 306 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15, 20.30.
“Geležinis žmogus 2” (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV)  306 d. 11.15, 14, 16.30, 19, 21.30.
“Atsarginis planas” (romantinė komedija, 
JAV)  6 d. 18.45.
“Brangusis Džonai” (romantinė drama, 
JAV)  306 d. 14.30, 19.15.
“Aš taip pat” (drama, Ispanija)  29 d. 
16.15, 18.30, 20.45.
“Švytinti žvaigždė” (drama, Jungtinė 
Karalystė, Australija)  29 d. 14.30, 21.15. 
306 d. 13.
“Titanų susidūrimas” (fantastinis veiksmo f., 
D.Britanija, JAV)  29 d. 12.30, 14.45, 17, 
19.20, 21.45. 306 d. 15.15, 17.30, 19.45, 22.
“Naktinis pasimatymas” (romantinė 
nuotykių komedija, JAV)  29 d. 11.45, 13.45, 
16, 18, 20, 21.55. 306 d. 11, 21.20.
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) 
29 d. 11.15, 13.15, 15.15, 17.30, 19.30. 
306 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 
(6 d. 18.45 val. seansas nevyks).
“Prisimink mane” (romantinė drama, JAV) 
 29 d. 12.15, 16.45, 19. 306 d. 17, 21.
“Pasodinsiu savo eks” (romantinė 
veiksmo komedija, JAV)  29 d. 11.30, 21.30.
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“Alisa Stebuklų šalyje” (animuotas f., dub
liuotas lietuviškai, JAV)  29 d. 14. 306 d. 12.15.

KLAIPĖDA

CINAMON
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas” 
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, Prancūzija) 
 306 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45.
“Geležinis žmogus 2” (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV)  306 d. 11.50, 14.15, 
16.45, 19.15, 21.45.
“Atsarginis planas” (romantinė komedija, 
JAV)  6 d. 19.45.
“Fobos. Baimės klubas” (siaubo trileris, 
Estija, Rusija)  306 d. 14.05, 22.05.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas” 
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
 306 d. 11, 14.30, 18, 21.30.
“Bepročiai” (veiksmo trileris, JAV, JAE) 
 29 d. 13.15, 17.45, 20, 22.15. 306 d. 20, 
22.15.
“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)” (drama, Lietuva)  306 d. 11.10, 
18.15, 20.15.
“Titanų susidūrimas” (fantastinis 
veiksmo f., D.Britanija, JAV)  29 d. 14, 
16.15, 18.30, 21. 306 d. 17.30, 19.45, 22 
(6 d. 19.45 val. seansas nevyks).
“Gyvasis vandenynas” (dokumentinis f., 
Ispanija, Monakas, Prancūzija, Šveicarija) 
29 d. 11.05, 15.30. 306 d. 13, 15.15.
“Brangusis Džonai” (romantinė drama, 
JAV)  29 d. 12.30, 17.15, 19.30.
“Coco prieš Chanel” (biografinė drama, 
Prancūzija)  29 d. 14.45, 21.45.
“Naktinis pasimatymas” (romantinė 
nuotykių komedija, JAV)  29 d. 11.15, 18.45, 
20.45. 306 d. 12.15, 16.
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) 
29 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45. 
306 d. 11.30, 13.45, 15.45, 17.45.
“Prisimink mane” (romantinė drama, JAV) 
 29 d. 11.45.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Geležinis žmogus 2” (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV)  29 d. 22. 306 d. 10.50, 
13.45, 16.30, 19.15, 22.
“Gyvasis vandenynas” (dokumentinis f., 
Ispanija, Monakas, Prancūzija, Šveicarija) 
 306 d. 13, 18.15.

“Atsarginis planas” (romantinė komedija, 
JAV)  2 d. 16.15. 6 d. 20.30.
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) 
 29 d. 15.30, 18.45, 21.50. 306 d. 10.10, 
12.45, 15.45.
“Titanų susidūrimas” (fantastinis veiksmo f., 
D.Britanija, JAV, 3D)  306 d. 18.30, 21.30.
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV)  29 d. 
11, 13.30, 16. 306 d. 11.10, 13.30, 18 (11.10 
val. seansas vyks 12 d.).
“Naktinis pasimatymas” (romantinė 
nuotykių komedija, JAV)  29 d. 11.40, 14, 
16.30, 19. 306 d. 16, 20.30 (6 d. 20.30 val. 
seansas nevyks).
“Princesė ir Varlius” (animacinis f., dub
liuotas lietuviškai, JAV)  12 d. 11.30.
“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)” (drama, Lietuva)  29 d. 13, 15.15, 
17.45, 20.15. 306 d. 14, 18.45.
“Brangusis Džonai” (romantinė drama, 
JAV)  29 d. 18.15, 20.45. 306 d. 16.15, 21 
(2 d. 16.15 val. seansas nevyks).
“Alisa Stebuklų šalyje” (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV)  29 d. 13.15. 
306 d. 10.30, 15.30 (10.30 val. seansas vyks 
12 d.).
“Prisimink mane” (romantinė drama, JAV) 
 306 d. 20.45.
“Le Concert” (muzikinė komedija, Belgija, 
Italija, Prancūzija, Rumunija)  29 d. 18.30.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D salė

“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) 
 29 d. 11, 13. 306 d. 11.10, 15.
“Titanų susidūrimas” (fantastinis veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, 3D)  29 d. 15, 17, 19. 
306 d. 13, 17, 19.
“Įsikūnijimas” (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D)  iki 6 d. 21.

I salė
“Žalioji zona” (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Prancūzija)  306 d. 11, 17.25.
“Tamsos pakraštys” (trileris, D.Britanija, 
JAV)  306 d. 15.15, 21.40.
“Pasodinsiu savo eks” (romantinė veiksmo 
komedija, JAV)  306 d. 13.10, 19.35.
“Kartą Romoje” (romantinė komedija, JAV) 
 29 d. 11.10, 15.10, 21.30.
“Broliai” (drama, JAV)  29 d. 13.10, 17.10.
“Šalti apkabinimai” (drama, Ispanija) 
29 d. 19.10.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
29 d. 18.30 val.  L.A.Minkaus “Bajaderė”. 
3 v. baletas. Dir. M.Staškus.
30 d. 18.30 val.  R.Ščedrino “Ana 
Karenina”. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
5 d. 18.30 val.  I.Kalmano “Monmartro 
žibuoklė”. 3 v. operetė. Dir. V.Visockis (Kauno 
valstybinio muzikinio teatro gastrolės).
6 d. 18.30 val.  K.A.Porterio “Bučiuok mane, 
Keit”. 2 v. muzikinė komedija. Dir. J.Geniušas 
(Kauno valstybinio muzikinio teatro gastrolės).

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė

29 d. 18 val.  R.Kunėjaus “Meilė pagal 
grafiką”. Rež. A.Večerskis.

Mažoji salė
29 d. 18 val.  H.Ibseno “Meistras 
Solnesas”. Rež. J.Ros.

Vilniaus mažasis teatras
29 d. 18.30 val.  “Mano sielos netylančios 
stygos...” Algirdo Latėno ir “Rojaus Tūzų” 
spektaklis.
30 d. 18.30 val.  F.Bordono “Paskutiniai 
mėnesiai”. Rež. R.Tuminas, A.Dapšys.

Valstybinis jaunimo teatras
Didžioji salė

29 d. 18 val.  P.E.Landi “Strip Man Show 
 viskas apie vyrus”. Rež. P.E.Landi.
30 d. 18 val.  A.Anros “Bestija žydrom 
akim”. Rež. G.Makarevičius.

Rusų dramos teatras
29 d. 18 val.  L.Tolstojaus “Ana Karenina”. 
Rež. E.Mitnickis (Kijevas).
30 d. 18 val.  G.Nagorno “LifeLife”. Rež. 
J.Popovas.

Keistuolių teatras
29 d. 19 val.  Spektaklis su ironija, eilėmis 
ir dainomis pagal Daivos Čepauskaitės 
kūrybą “Meilė iš paskutinio žvilgsnio”. Rež. 
G.Beinoriūtė.
30 d. 19 val.  Roko opera “Meilė ir mirtis 
Veronoje”. Rež. A.Giniotis.
2 d. 12 val.  Muzikinis spektaklis vaikams 
“Mamulė Mū”. Rež. A.Sunklodaitė.
6 d. 19 val.  S.Šaltenio “Škac, mirtie, visa
dos škac...” Rež. A.Latėnas.

”Domino” teatras
29 d. 19 val.  “Laukinė moteris”. Rež. 
K.Smoriginas.

6 d. 19 val.  “Mano žmonos vyras”. Rež. 
K.Smoriginas.

Menų spaustuvė
30 d. 19 val.  M.Crimp “Pasikėsinimai 
(TM)”. Rež. C.Graužinis.

VGTU teatras-studija “Palėpė”
29 d. 19 val.; 30 d. 18 ir 20 val. 
Spektakliskoncertas “Laukiu laiško”. Rež. 
D.Bražiūnas.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
29 d. 18 val. Ilgojoje salėje  Ž.Lagarso 
“Tolima šalis”. Rež. G.Varnas.
29 d. 19 val. Mažojoje scenoje 
D.Lipskerovo “Jelena ir šturmanas”. Rež. 
S.Paciukas.
30 d. 18 val. Penktojoje salėje  A.Milerio 
“Visi mano sūnūs”. Rež. J.Vaitkus.
30 d. 18 val. Tavernos salėje  J.Smuul 
“Svečiuose pas pulkininko našlę”. Rež. 
D.Juronytė.
30 d. 19 val. Mažojoje scenoje 
V.Djačenko “Rudens stiliaus moteris”. Rež. 
S.Paciukas.
5 d. 19 val. Mažojoje scenoje 
D.Lipskerovo “Jelena ir šturmanas”. Rež. 
S.Paciukas.
5 d. 18 val. Penktojoje salėje  “Laimingi” 
(pagal F.Šilerio “Klasta ir meilė”. Rež. 
A.Areima.
6, 7 d. 18 val. Ilgojoje salėje  A.Čechovo 
“Palata”. Inscenizacijos aut. ir rež. R.Kazlas.

Kauno muzikinis teatras
29 d. 18 val.  S.Kolemano “Mieloji Čariti”. 
2 d. miuziklas. Dir. J.Geniušas.
30 d. 18 val.  Dž.Rosinio “Sevilijos 
kirpėjas”. 3 d. komiška opera. Pagrindinę 
partiją dainuoja svečias Vladimir Andric 
(Serbija). Dir. J.Janulevičius.
1 d. 18 val.  “Operų savaitės”. U.Giordano 
“Andrė Šenjė”. 2 d. opera. Dir. J.Geniušas.

Kauno kamerinis teatras
29 d. 18 val.  K.Kostenko “Hitleris ir 
Hitleris”. Rež. S.Rubinovas.
30 d. 18 val.  M.Valčako “Pirmasis kar
tas”. Rež. S.Rubinovas.
5 d. 16 val.  Iškilmingas “Tarptautinio 
vieno aktoriaus teatro festivalio” atidary
mas. N.Narmontaitė, V.Sagaitytė “Selavy!” 
19 val.  “Geležis ir sidabras” (pagal 
V.Šimkaus eiles). R.Kazlas.

6 d. 17 val.  N.Gogolio “Pamišėlio 
užrašai” (spektaklis rusų k.). 20 val.  “Odė 
meilei” (spektaklis suomių k. su angliškais 
subtitrais). T.Vasama (Suomija).

Kauno mažasis teatras
29 d. 19 val.  “Katytė “P”. Pagal E.Ensler 
pjesę “Vaginos monologai”. Rež. V.Balsys.
30 d. 19 val.  A.Dilytės “Lauros kosmo
sas”. Rež. A.Dilytė.

ŠIAULIAI

Šiaulių dramos teatras
29 d. 18 val.  “Urvinis žmogus”. Rež. 
D.Kazlauskas ir K.Smoriginas.
30 d. 18 val.  E.M.Remarko “Trys drau
gai”. Rež. R.Steponavičiūtė.

PANEVĖŽYS

J.Miltinio dramos teatras
30 d. 18 val.  Moljero “Skapeno klastos”. 
Rež. R.Teresas.

Koncertai
VILNIUS

Lietuvos nacionalinė filharmonija
30 d. 19 val. Didžiojoje salėje  Fortepijono 
muzikos koncertas. Lietuvos Nacionalinis sim
foninis orkestras. Solistai  pianistai: V.Vitaitė, 
A.Žvirblytė, P.Andersson. Dir. R.Šervenikas.
2 d. 12 val. Didžiojoje salėje  Koncertas 
visai šeimai. Berniukų ir jaunuolių choras 
“Ąžuoliukas”, dalyvauja specialusis korespon
dentas Gustavas  aktorius Audrius Rakauskas: 
teatralizuota muzikos programa “Tau, Mamyte”.

Šv.Kotrynos bažnyčia
29 d. 19 val.  “Ąžuoliuko” instrumen
tininkai.
30 d. 19 val.  “Ąžuoliuko” dirigentai.

Šv.Kazimiero bažnyčia
2 d. 13 val.  Religinės muzikos ir 
susikaupimo valandos.
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
30 d. 16 val.  Dainuoja LMTA merginų 
choras. Diriguoja choro dirigavimo kate
dros doc. T.Šumsko, prof. A.Petrausko, 
doc. V.Masevičiaus, prof. V.Miškinio diri
gavimo klasių studentai. Įėjimas laisvas.
1 d. 17 val.  Režisierės prof. Algės 
Savickaitės jubiliejinis vakaras. Dalyvauja 
Vaidybos katedros absolventai, įvairių 
teatrų aktoriai, operos solistai. 
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Pasaulinėje parodoje - 
šalių pasirodymas

Šanchajus rengiasi gegužės 1 dieną prasidėsiančiai pasaulinei “Expo” 
parodai. Parodoje “Expo 2010” šiemet dalyvauja 192 valstybės, kurių pavil-
jonai išsidėstę daugiau kaip 5 kv. kilometrų teritorijoje. Organizatoriai tikina, 
kad tai bus didžiausia ir ambicingiausia kada nors vykusi pasaulinė paroda.

Norvegijos 
paviljonas

Ispanijos paviljonas
EPA-Eltos nuotr.

Didžiosios 
Britanijos
paviljonas
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Šios savaitės pretendentė 22-ejų vilnietė Andželika Zaborovska. “Esu komunikabilus, aktyvus, 
besišypsantis žmogus. Šiuo metu dirbu modeliu, patinka keliauti. Gyvenimo credo - siekti 
užsibrėžtų tikslų”, - trumpai save pristato mergina.

Fotografė: Oksana Točickaja (OKTO.LT). 
Operatorius: Petras SK. 

Vizažas: Karolina Taraškevič.  
Plaukai: YURY salonas.  

Drabužiai: “Vero moda”, apatinis trikotažas - “La Senza”. 
Fotografuota kokteilių bare “Mojito naktys”

MODERNAS. Bazelyje (Šveicarija) 
surengta tarptautinė dizaino paroda

Sodas
Bad Esene (Vokietija) 
surengta sodininkystės 
mugė

LIETUS. Vyšnių 
žiedlapių lietus 

Pietų Korėjos 
sostinės Seulo 

parke

LEGO. Priešais Oslo miesto rotušę išdygo 
aukščiausias pasaulyje iš lego kubelių 

pastatytas bokštas. Statinys siekia 30,22 m 
ir lenkia pernai Miunchene pastatytą 

rekordinį bokštą 25 centimetrais

42 Beprotiškas pasaulis 


