
- Pokalbi  laidos ved ja - 
naujas tavo amplua. Ar gali pa-
sakyti: “Man pavyko”?

- Taip. Kurdama laid  baiminau-
si, kad nepasitvirtint  nuomon , jog 
lietuviai šalti kaip ledo luitas ir j
neišprovokuosi diskutuoti. Be to, 
niekas m s  nemok , kaip kurti po-
kalbi  šou. Pagrindin  m s  užduo-
tis - sukurti regin  ži rovui, o ne 
rodyti kalban ias galvas. Nesame 
tobuli, bet esminius dalykus pavyko 
gyvendinti.

- Svarbiausi gero pokalbi
šou komponentai?

- Gera tema, redaktoriai, herojai 
ir ved jas.

- Kiek žmoni  dirba laidos 
komandoje?

- Daug. Tik man, kaip ved jai,
atitenka visos pagyros ir kritika. Tai 
nemenkas išbandymas. Pasakysiu 
atvirai, laiko pasipuikuoti, neva: 
“Matei, aš turiu savo laid ”, tikrai 
nelieka.

- Laidos temos labai skirtin-
gos - nuo pedofilijos iki pramog
pasaulio peripetij . Ar esate ap-
sibr ž  tem  rat ?

- Ne. Gyvenimas labai skirtin-
gas. Svarbu tik kaip tem  pateiksi. 
Niekada nekalb sime apie valstyb s
biudžet  pasikviet  politikus. Sten-
giam s kalb ti visiems suprantama 
kalba.

- Ar yra tem , kuriomis ne-
nor tum diskutuoti?

- Gal ekonomin mis ir politin -
mis. Nors... Kalbant apie kriz , teko 
net premjer  studij  atsinešti. Tie-
sa, kartonin . (Juokiasi.)

- Laidos komandoje daugiau-
sia dirba moterys. Ar tai nelemia 
moterišk  tem  pasirinkimo?

- Tegul ne sižeidžia vyrai, bet 
moterys geresn s toki  pokalbi
šou ved jos. Aš nekalbu apie po-
litini  diskusij  laidas. Kurios daž-
niausiai verkiant nuobodžios. 
(Juokiasi.)

- Kod l moterys geresn s po-
kalbi  laid  ved jos?

- D l savo psichologijos. Moterys 
smalsesn s, smulkmeniškesn s.

- Jos tiesiog didesn s šneku-
t s?

- Ne. Vyrams aktu-
al s makro, o mote-
rims mikro dalykai. O 
gyvenimas susideda iš 
smulkmen . O kas d l
šnekut s... Vedant lai-
d  negalima tokia b ti.
B da, jei ved ja daug 
kalba, nes rizikuoja užgožti pašne-
kov . Geras ved jas turi b ti klau-
sytojas ir klaus jas.

- Koki  savybi  turi tur ti 
pokalbi  šou ved jas?

- Bendr  išprusim , sugeb jim
mobilizuoti d mes , mok ti klausy-
ti, tur ti humoro jausm , nebijoti 
užduoti kvailo klausimo, valdyti pu-
blik .

- Kaip sekasi valdyti siaudri-
nusi  publik ?

- Sunkiai. (Juokiasi.) Ne visada 
pavyksta.

- Ar pasitaik  atvej , kai 
po laidos teko atsiprašin ti 
dalyvio?

- Atsiprašin ti dar ne, tik ramin-

ti. (Šypsosi.) Nemanau, kad reik t
pyktis. Ved jas turi b ti pakantus 
kito nuomonei.

- Ar gyvenime esi pakanti ki-
to nuomonei?

- Manau, taip. Esu liberali.

- Ar skirstai pašnekovus  vy-
kusius ir nevykusius?

- Puikus pašnekovas yra tas, ku-
ris vaizdingai kalba ir yra atviras. 
Didžiausia b da, kai reikia iš pašne-
kovo traukti žodžius. Arba kai jis bi-
jo pasirodyti blogesnis, negražesnis, 
tiesiog kitoks. Gaila, kad dauguma 
lietuvi  bijo parodyti tikr j  “aš”.

- K  jau ia pokalbi  laidos 
ved jas filmavimo metu?

- tamp  ir malonum . sivaiz-
duokit, per filmavimo dien  nume-
tu kelet  kilogram . Na o malonu-
m  jau iu tada, kai publika sitrau-
kia  pokalb  ir pamiršta, kad j  fil-
muoja aštuonios kameros, stebi 
t kstan iai žmoni . Be to, jau iu 
priklausomyb  nuo adrenalino. Tai 
lie ia ne tik darb .

- K  dažniausiai veiki po fil-
mavimo?

- Gr žtu namo, išgeriu taur
vyno, vakaroju su šeima ir neretai 
užmiegu tik koki  tre i  nakties, 
nes organizmas vis dar stresin s
b senos. Kit  dien  jau iuosi len-
gvai kvanktel jusi. Dabar puikiai 
suprantu dainininkus, kurie sako, 

kad kit  dien  po koncerto neiš-
lipa iš lovos.

- Kaip atgauni j gas?
- Stengiuosi kasdien plaukioti 

baseine. Vanduo nuima sunkum .
Kartais einu  sporto sal . Dar labai 
gerai veikia masažai. Juos tiesiog 
dievinu.

- O šeimai lieka laiko?
- Žinoma. Dukra Dominyka eina 

 antr  klas , tad vakarais tenka kar-
tu pamokas ruošti. (Šypsosi.)

- Ar pokalbi  laida - karjeros 
virš n ?

- Niekada apie tai 
nem s iau. Viskas vy-
ko nat raliai.

- Laidai “Nuo... 
iki” jau keturiolika 
met . Kaip paaiš-
kintum jos ilgaam-

žiškum ?
- Turb t esu maratoninink .

(Šypsosi.) O jei rimtai, s džiu savo 
rog se, man patinka, aš degu tuo, 
k  darau.

- Ar kitos televizijos bando 
prisivilioti žad damos pinig
maiš ?

- Gal ne maiš , bet tai vyksta. 
Kiekviename versle normalu, kad 
visi nori tur ti geriausi . Bet aš esu 
konservatyvi. Pakeisti darbo viet ,
kaip ir vyr , prilygt  dramai.

- Kaip paaiškintum naujo te-
levizijos sezono tendencij , kad 
vienas ved jas veda po kelias 
laidas?

- Gal tod l, kad n ra nauj , ga-
bi  ved j . O gal televizijos sun-

kme iu nori išlaikyti ir leidžia užsi-
dirbti geriausiems.

- Ar gabi, bet neatitinkanti 
grožio standart  moteris turi šan-
s  užimti laidos ved jos viet ?

- Garsiai sakau - taip. Tik paro-
dykite toki , nes nuo butaforini
gražuoli  jau bloga. Dauguma j  n -
ra ved jos, nes paskaityti tekst  ga-
li bet kuri. Televizijai nereikia ne-
realios išvaizdos ved jos, jai reikia 
asmenyb s, kuri turi k  pasakyti.

- Kaip tave veikia ruduo?
- Depresyviai. Man tr ksta sau-

l s, energijos. Vis galvoju, kaip su-
rasti laiko išvažiuoti ir panardyti 
Raudonojoje j roje.

- Ar gal tum kelet  m nesi
nedirbti?

- Gal iau kokius pus  met  ke-
liauti aplink pasaul . Bet jei klausia-
te, ar nor iau b ti nam  šeiminin-
ke, atsakau - ne. Gal  gale juk reikia 
uždirbti pinig .

- Kam j  negaili?
- Dukters mokslams. Dar jau iu

silpnyb  kvepalams ir g l ms. Ypa
kai jas randu netik toje vietoje.

- Kiek kvepal  turi?
- Daug. Visa palang  nustatyta 

buteliukais.

- Kiek šiuo metu tavo na-
muose gyvena augintini ?

- Trys šunys, kat , pel  ir du 
paukš iai. Labai myliu gyv nus, ne-
galiu ramiai praeiti pro benamius. 
Turb t praeitame gyvenime buvau 
išmesta kat . Jei tur iau laiko ir 
galimybi , steig iau benami  gy-
v n  prieglaud .

“Pakeisti darbo vietą, kaip ir vyrą, 
prilygtų dramai”
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Kiek kilogramų per laidą numeta Rūta

Rūtos Mikelkevičiūtės 
namuose gyvena trys 
šunys, katė, pelė ir du 
paukščiai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Atvira, emocionali ir šiek tiek koketiška - tokią RŪTĄ 
MIKELKEVIČIŪTĘ (36) žiūrovai mato LNK pokalbių šou 
“Valanda su Rūta”. Daugelis turbūt sutiks, kad šis am-
plua gerokai skiriasi nuo santūriosios “Nuo... iki” vedė-
jos. Rūta pripažįsta, kad pokalbių laidoje ji natūralesnė 
ir temperamentingesnė. To paties vedėja tikisi ir iš savo 
pašnekovų.

Laima KARALIŪTĖ
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TAIPNE

Pareng  Laima KARALI T

TAIP sakome dizaineriui 
ALEKSANDRUI POGREBNOJUI
už taikl  palyginim : “Mantas Pe-
truškevi ius primena p gžl , ku-
ris tapo didesnis už bangin ”.

Mantas Petruškevičius

TAIP sakome tradicinei jauno pran-
c ziško vyno - BOŽOL  šventei. Kie-
kvien  tre i j  lapkri io ketvirtadien
naujo derliaus vyno taures kelia žmon s
visame pasaulyje. Lietuvoje taip pat.

TAIP sakome dizaineriui 
GIEDRIUI PAULAUSKUI, nes 
jis “Baltic Fashion Awards 2009” 
gavo apdovanojim  už vyrišk
kolekcij  ir kit  met  pradžioje 
tur s galimyb  j  pristatyti Ber-
lyno mados savait je.

NE sakome STANISLOVUI 
STAVICKIUI-STANO už svars-
tymus kandidatuoti  Seim .

NE sakome stor  ir pilk  cepe-
lin  primenan iam LAPKRI IO 
DANGUI.

“Electric Ladies” merginos Da-
nutė Kunigėlytė, Gerda Garšvai-
tė ir Justė Komskytė jau seniai 
nebeskaičiuoja lėktuvuose pra-
leistų valandų. Tačiau nuolat į 
užsienį koncertuoti skraidančios 
žaviosios smuikininkės neuž-
miršta ir gimtinės. Visą gruodį 
merginos ketina praleisti Lietu-
voje - čia surengs keletą pasiro-
dymų ir įrašys naujų kūrinių.

Pa ios merginos labiausiai 
džiaugiasi gal damos daugiau laiko 
praleisti su artimaisiais, kuri  gas-
troliuodamos po užsien  labai pasi-
ilgsta.

“Šiais laikais atstumas - ne 
problema. Paprasta nuskristi iš 
vienos užsienio šalies  kit . B na, 
kad tre iadien  koncertuojame Is-
panijoje, o po dviej  dien  - Grai-
kijoje. Su b domis susiduriame, 
kai reikia gr žti namo, nes rasti 
tiesiogini  skrydži  Vilni  n ra 
taip paprasta. Laim , ši problema 
jau prad ta spr sti”, - sak  Just ,
kuri dar studijuoja Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijoje, tod l
 gimtin  užsukti turi daugiau 

priežas i  nei kitos.
Žavios lietuvait s vasar  dau-

giausia laiko praleido Ispanijoje, 
kur buvo surengta daugyb  trijul s
koncert . Ruden  “elektrin s da-
mos” praleido Kipre, užmezg
lemting  pažint  su garsiu vietos 
diskžok jumi. Jis smuikinink ms 
padeda atverti kelius  Graikijos ir 
Italijos rink . Jo d ka “Electric La-

dies” jau sulauk  nemažai pasi -
lym  pasirodyti šiose šalyse, tad 
saus  merginos v l kels sparnus ir 
išvyks  gastroles.

Merginos sako, kad užsienie i
vyr  reakcija  j  pasirodymus ge-
rokai karštesn  nei lietuvi  - ispa-
nai, graikai, kiprie iai ne tik palydi 
k rinius plojimais, bet ir audringai 
prašo pakartoti. Kai kurie po kon-
cert  dr siai užkalbina, žarsto kom-
plimentus.

Ta iau tiek užsienie ius, tiek 
lietuvius paperka itin universali 
“Electric Ladies” programa - smui-
kininki  repertuare galima rasti 
trankios šoki  muzikos, roko klasi-
kos, akademin s muzikos ir pa i
parašyt  k rini . Elektriniai smui-
kai naudojant specialiuosius efektus 
j  rankose virsta f zin mis gitaro-
mis, mandolinomis ir kitais instru-
mentais.

“Laisvalaikio” inf.

Didžiuliai susilaukė antro berniuko
Praeit  sekmadien  pagaus jo

Erikos Dženings ir Jurgio Didžiulio 
šeima. 11 val. 50 min. pasaul  išvydo 

antras poros berniukas. Vaikelis ir 
mama yra sveiki. Pirmasis grup s
“Skamp” nar s E.Dženings ir gru-

p s “In Culto” lyderio J.Didžiulio 
s nus Pranas Emilis gim  2007 me-
t  gruod . “Laisvalaikio” inf.

Sekmadienį Erika Dženings ir Jurgis 
Didžiulis susilaukė berniuko

Vyginto Skaraičio nuotr.

“Electric Ladies” Kalėdas sutiks gimtinėje

Užsienyje itin populiari “Electric Ladies” trijulė 
gruodį koncertuos namie - Lietuvoje

“Promostar” archyvo nuotr.
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Laim tojus pusfinaliuose renka pu-
blika, balsuodama telefonais. Aštuonme-
t  šok ja Vaiva, pati jauniausia šou daly-
v , surinko daugiausia bals  ir iš karto 
pateko  final . Kit  dviej  daugiausia 
publikos simpatij  pelniusi  dalyvi  - 
atlik jos Bertos ir šok j  grup s “Invi-
sible soul” - likim  l m  komisija. Adol-
fas Ve erskis iškart merginai pasak
“taip”, Marijus Mikutavi ius nusprend
atsakomyb s neprisiimti ir, “taip” ištar s
“Invisible soul” vyrams, lemiam  bals
suteik  R tai Š iogolevaitei. “Mano šir-
dis su jumis, “Invisible soul”, bet “taip” 
aš sakau Bertai”, - antr j  finalinink  pa-
skelb  R.Š iogolevait .

Kuriems iš dar dešimties ypatin-
g j  talent  pavyks patekti  final ,
“Lietuvos talent ” ži rovai sužinos 
ateinant  sekmadien , lapkri io 22 d., 
tiesiogiai per TV3.

“Laisvalaikio” inf. 

Pirmosios “Lietuvos talentų” 
finalininkės - merginos
Sekmadienio vakarą Vilniuje, Ūkio banko teatro arenoje, įvyko pirmasis 
“Lietuvos talentų” pusfinalis. Tiesioginę renginio transliaciją žiūrovai ga-
lėjo pamatyti per TV3. Tik du dalyviai iš dešimties pasirodžiusiųjų iškovojo 
galimybę toliau varžytis finale dėl “Lietuvos talento” vardo.

Dalyvių pasirodymus komentavo, o kartais 
ir stabdė komisija: Adolfas Večerskis (kairėje), 

Rūta Ščiogolevaitė ir Marijus Mikutavičius
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Į “Lietuvos talentų” finalą 
pateko publiką trykštančia 

energija įtikinusi Vaiva

Lemiamo komisijos “taip” sulaukė ir 
antrąja finalininke tapo Berta

Šou favoritu 
laikyto akor-
deonisto 
Martyno 
publika 
į finalą 
neišrinko

Grupė “Invisible soul” 
liko trečia ir į “Lietuvos 

talentų” finalą nepateko



Gerą vardą pelniusių “Olialia 
Party” projektų organizatoriai 
šeštadienį sostinės klube “Pa-
cha” pristatė naują vakarėlių 
ciklą “Olialia Party Maestro” ir 
pakvietė sugrįžti į blizgųjį 9-
ąjį dešimtmetį.

Jurgos KLIMAITĖS-RIEBLING 
ir Irmanto SIDAREVIČIAUS 
fotoreportažas

Maiklas Džeksonas, Dona Sa-
mer, Kaili Minouk, “Eurythmics”, 
“Depeche Mode”, “Miami Sound 
Machine” - ši  žvaigždži  muzika 
vald  pasaulio šoki  aikšteles pra-

jusio amžiaus 9-ajame dešim-
tmetyje. B tent tam laikotarpiui 
buvo skirtas pirmasis “Olialia Par-
ty Maestro” ciklo vakar lis.

Vidurnakt  prie jimo  klub
“Pacha” vinguriavo ilgiausia eil
žmoni , kai kurie specialiai pasi-
puoš  disko stiliaus kostiumais 
ar bent prisiderino teminius ak-
sesuarus.

Klubo viduje j  lauk  “Yury 
Academy” stilistai. Jie buvo pasi-
ruoš  padaryti sp dingas šukuo-
senas visiems panorusiems trum-
pam gr žti  disko laikus. Publikos 
d mes  prikaust  ir projekto “80’s 
Live” nariai, kurie gyvai atliko vi-
siems gerai žinomus 9-ojo dešim-
tme io k rinius: vokalist  Baiba 
Skursten  ir gyvos muzikos m -
g jams gerai žinomi instrumenta-
listai, dirbantys su grup mis “Sau-
l s kliošas”, “Pieno lazeriai”, pro-
jektu “Tabami” ir kiti. Estafet  iš 
muzikant  per m  Dj Bartukai, Dj 
Mamania ir Dj Green grojarašt
sudar  iš t  dain , kurios dažnam 
nostalgiškai primin  smagiausias 
mokyklos ar instituto diskotekas.

“Olialia Party Maestro” ci-
klas ateityje leis m gautis vis ki-
to laikotarpio geriausiais šoki
muzikos hitais.

O jau gruodžio 11 d. - “Vaka-
ro žini ” kalendoriaus pristatymo 
vakar lis klube “Pacha”. Negali 
jo praleisti!

“Olialia Party Maestro” disko h
Projektas “80’s Live” su Baiba 
Skurstene nepaliko abejingų

”Olialia party” ciklų organizatoriai Rytis 
Kuzmenka ir Lauryna Anusevičiūtė

Viešumos nevengianti 
Natalija Zvonkė

Žavių moterų vakarėlyje - ir tituluota 
gražuolė Daiva Anužytė (dešinėje)

”Olialia” vakarėlių 
nepraleidžia dizainerė 
Genutė Žalienė

”YURY Academy” komanda su Jurijum Levčenkovu (kairėje) 
surengė įspūdingą šou ant scenos

Ištikimais “Pacha” gerbėjais 
tapę šokėjas Tomas Slausgalvis 

(kairėje) ir operos solistas 
Liudas Mikalauskas

Kažin, apie ką šnekučiuojasi 
LNK televizijos prodiuserė 
Laura Paukštė ir šokėjas 
Nerijus Juška?

Vakarėlio svečiams netrūko 
įkvėpimo pasipuošti disko tematika
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itais sudrebino klubą “Pacha”

Stilistai darė šmaikščias šukuosenas 
visiems jų panorėjusiems

Disko ritmu publika 
šoko ligi paryčių

Vakarėlyje netrūko ir 
stilingų vyrų

Geros nuotaikos 
nestokojo dainininkė Mia

Susirinkusiuosius linksmino 
go-go šokėjų duetai

Kaip visada žavingos merginos traukė vyrų dėmesį, 
viduryje - “Olialia” mergaitė Aušra Venckūnaitė
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Ramunės ŽUKAUSKIENĖS ir 
Mykolo AMBRAZO fotoreportažas

Verdami sostin s restorano “St.Valen-
tino” duris sve iai nuo šiol turi dvi gali-
mybes: m gautis itališkos virtuv s ska-
n stais viršuje arba leistis  apa i  ra-
gauti vyn  ir užkandži . “Solidi restora-
no aplinka vieniems lankytojams prime-
na biur , tad nusprend me ia pat reng-
ti ir šiltus jaukius namus”, -  vyno r sio
“Cantina St.Valentino” atidarym  susi-
rinkusiems sve iams aiškino savinink
Just  Kaselien . kurtuvi  dalyviai tur -
jo ret  prog  paragauti jauno itališko vy-
no “Vino Novello”, kurio buteliai kasmet 
atkemšami beveik dviem savait mis 
anks iau nei pranc ziškojo “Beaujolais 
Nouveau”. Suskubusieji ionai artimiau-
siu metu naujojo derliaus vyn  iš Toska-
nos degustuos, kaip t  daro italai - su 
keptais kaštonais. Tuos, kurie  r s  leisis 
pavakaroti ar nuomosis j  švent ms, rink-
tini  itališk  vyn  meniu nustebins “kri-
zin mis” kainomis.

“Cantina St.Valentino” įkurtuvėms 
akompanavo jaunas itališkas vynas

Permainos “St.Valentino” restorane 
sudomino verslininkę Ingą Bytautę 

(dešinėje) ir dizainerę Juliją Žilėnienę 
su draugu Stasiu

Vynų meniu šmaikščiai 
charakterizavo gėrimų 
ekspertas Jurgis Šliogeris

Verslininkė Justė Kaselienė jauno 
itališko vyno ragavimą norėtų paversti 
“Cantina St.Valentino” tradicija

Įkurtuvių viešnios pirmosios 
įvertino vyno rūsyje siūlomas 
gurmaniškas užkandėles

Restorano savininką 
Laimutį Kaselį (dešinėje) 

apsilankymu pagerbė kunigas 
Algirdas Malakauskis

Dienraš io “Respublika” vy-
riausiojo redaktoriaus pavaduoto-
jos Ramun s Vai iulyt s teigimu, 
dienraštis “Respublika” vienintelis 
iš Lietuvos dienraš i  turi did jan-
i  skaitytoj  auditorij . Dienraš-
io skaitomumas išaugo tod l, kad 

“Respublika” pasirinko labai aiš-
ki , tikromis vertyb mis gr st
koncepcij  ir griežtai jos laik si. 
Viešosios nuomon s ir rinkos ty-
rim  bendrov s “TNS Gallup” 
duomenimis, tre i j  ši  met  ke-
tvirt  dienraš io “Respublika” 
skaitomumas išaugo nuo 18,7 proc. 
iki 22 proc. bendros skaitytoj  au-
ditorijos, arba iki beveik 580 t kst. 
skaitytoj . Padid jo ir vidutin
dienraš io skaitytoj  auditorija, 
šiuo metu ji siekia 10,3 proc., t.y. 
per 270 t kst. skaitytoj .

“Respublika” atsinaujino

“Nemažai prie s km s ir augan-
io dienraš io skaitytoj  b rio prisi-

d jo sugeb jimas atsinaujinti net sun-
kme io s lygomis. Ši  vasar  prad -
tas leisti spalvingas ir novatoriškas 
žurnalas “Sporto žmon s” tapo ryškia 
žvaigžde sporto leidini  pasaulyje, vis 
dažniau patekdamas ne tik  sporto 
m g j , ta iau ir  t , kurie nesidomi 
sportu, rankas”, - sak  R.Vai iulyt .

Su dienraš iu gausite ir jo prie-
dus: n  vienos sporto šakos nuošaly-
je nepaliekant  žurnal  “Sporto žmo-
n s”, savaitrašt  apie pramogas “Lais-
valaikis”, kult ros gerb j  pam gt
pried  “Gyvenimas”, visai šeimai 
skirt  savaitgalio pried  “Julius/Bri-
gita” ir “TV publik ” su visos savait s
televizijos programa.

Prenumeratoriams - 
vertingos dovanos

Šiemet kiekvieno panorusio pri-
sid ti prie ištikimiausi  “Respubli-
kos” skaitytoj  b rio laukia ypatingos 
dovanos - kiekvienas užsisak s me-
tin  dienraš io prenumerat  iki gruo-
džio 21 dienos gaus dovan  Mariaus 
Jovaišos nuotrauk  album  “Nereg -

ta Lietuva”; galimyb  “Fielmann” op-
tikos salonuose nemokamai išsirink-
ti akini  r melius, stiklus bei pasiti-
krinti reg jim ; nuolaid  ir mok jimo 
kortel  “SEB Laisvalaikis Master-
Card”, leisian i  sutaupyti daugiau 
kaip 450 viet  visoje Lietuvoje!

Didžiausia šalyje “Respublikos” 
leidini ” grup  vienija dienraš ius 
“Respublika”, “Respublika” rus  kal-

ba, “Vakaro žinios”, “Šiauli  kraštas”, 
“Vakar  ekspresas”, “Žemaitis”, “Bir-
žie i  balsas”, “M s  kraštas”, “Kel-
m s kraštas”, “Sidabr ” bei “Pakruo-
jo kraštas”. Grupei priklauso Lietuvos 
naujien  agent ros ELTA kontrolinis 
akcij  paketas. “Respublikos” leidini
grup s leid jas ir pagrindinis akcinin-
kas - žurnalistas Vitas Tomkus.

“Laisvalaikio” inf.
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“Respublikos” rudens 
prenumeratos akcija - įspūdingos 

dovanos kiekvienam!
Dienraštis “Respublika” pradėjo neregėtą rudens prenumeratos 
akciją: visi skaitytojai, prenumeruodami šį dienraštį 2010 metams, 
gaus daug vertingų dovanų.

Kiekvienas, iki gruodžio 21 dienos užsiprenumeravęs dienraštį “Respublika” metams, gaus vertingų dovanų

Iki gruodžio 21 d. užsiprenumeruoti dienraštį “Respubliką” 
kitiems metams galima dienraščio redakcijoje (telefonai 

pasiteirauti (8-5) 238-70-31, 238-70-32), privačiose platinimo 
tarnybose (adresai nurodyti dienraštyje “Respublika”), 
“Bilietai LT”, “Paštas LT” prekybos vietose ir internetu 
www.prenumerata.lt. Prenumeratos kaina fiziniams 

asmenims - 396 Lt, įmonėms - 456 Lt.
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Brit  kompanijos “Jaeger London” salonas Lietuvoje šven ia 
dvej  met  gimtadien . Šia proga iki lapkri io pabaigos daugelio 
moter  trokštam  drabuži  ir aksesuar  “Laisvalaikio” klubo 
nariai gali sigyti net su 25 proc. nuolaida. Nuo Londono podiumo 
atkeliavusi kolekcija - talentinga klasikos ir naujausi  mados ten-
dencij  sintez . Daug nesenstan ios elegancijos, juodos ir baltos 
spalv  derini , geometrini  rašt , retro n rinuk . Prieš akis taip 
ir iškyla gražuol s kadras iš šeštojo dešimtme io Holivudo filmo. 
125 met  istorij  turin io prek s ženklo s km  taip pat užtikrino 
ir nat rali , aukštos kokyb s pluošt  naudojimas. Drabužiai siu-
vami iš šilko, kašmyro, vilnos (palt  audiniams naudojama alpak
vilna). Panašu, kad neatsitiktinai “Jaeger London” drabuži  gali-
ma rasti Madonos (Madonna), Kaili Minouk (Kylie Minogue), Keit 
Mos (Kate Moss) ar Klaudijos Šifer (Claudia Schiffer) spintose.

“Jaeger London” parduotuv  rasite Vokie i  g.13
Pareng  Laima KARALI T

 “Jaeger London”
Ruduo - žiema 2009
Šviežia, pritaikoma, elegantiška

Su “Laisvalaikio” kortele

25%
nuolaida visoms prekėms 

lapkričio mėnesį

“Jaeger London” archyvo nuotr.
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- Namai iškabin ti nuotrau-
komis?

- Ne. (Juokiasi.) Gaila, ta iau aš j
vis  net nesp ju surinkti...

- Kaip atsiradai modeli  pa-
saulyje?

- Mane atrado trylikos met  ga-
tv je, v liau pakviet  dalyvauti “Miss 
Photo Baltic” modeli  konkurse. Ja-
me tapau nugal toja ir keturiolikos 
met  pasirašiau savo pirm j  kontrak-

t  Milane, “Elite” agent roje.
- Ar sunki buvo darbo pradžia 

prieš ger  dešimtmet ?
- Pradžia visiems yra sunki: nau-

ja šalis, nepaž stamas miestas, sve-
tima kult ra ir žmon s. Ta iau b da-
ma komunikabili, susiradau daug 
draug  tarp modeli  ir gijau agent -
ros vadov  pasitik jim . Taip pat pir-
mosiomis dienomis man daug pad -
jo jau modelio patirties turinti R ta 
Bartaši t , dabartin  “Olialia Mo-
dels” vadov . Jau antr  savait  dir-
bau “Onyx” ir “Miss Sixty” reklamo-
je - tokia staigi s km  modeliui reta. 
(Šypsosi.)

- Kaip manai, kokie tavo bruo-
žai atneša s km ?

- Esu šarming , domi  veido bruo-
ž , bet ir liekna fig ra, gis yra svarb s
kriterijai dirbant modelio darb .

- Kurioje šalyje dirbti labiau-
siai patinka?

- Labai patinka Tokijas savo ritmu, 
Vokietija konkretumu ir aiškumu. Ge-
riausia, kai gauni užsakym  dirbti šil-
tuose kraštuose. (Šypsosi.)

- Ar yra buv , kad atsisakei 
darbo pasi lymo, nes nepatiko 
id ja?

- Yra. Atsakau žurnalams, kurie 
mažiau žinomi - tai prestižo reikalas. 
Negaištu laiko.

- Koks buvo paskutinis tavo 
darbas?

- Juozo Statkevi iaus kolekcijos 
demonstravimas. Prieš tai “Ekspress 
Mada” žurnalo fotosesija, Vokietijoje 
darbas katalogui.

- Kaip r piniesi fig ra?
- Sportas. Atsisakiau kiaulienos, 

stengiuosi valgyti lengvai: žuv , salo-
tas... Bet b tinai sportuoju, kad išlai-
ky iau k no stangrum , tonus .

- Kur sportuoji?
- Manieže su treneriu tris kartus 

per savait .
- Ar modelio darbe didel  kon-

kurencija?
- Manau, taip, nes kasmet atsiran-

da vis jaunesni  paneli .
- Kas, be puikios išvaizdos, dar 

svarbu modelio darbe?
- Komunikabilumas, angl  kalbos 

žinios ir geras bendravimas su foto-
grafais. Jei patinki fotografui, jis užta-
ria žod  prieš klientus. Kuo geresnis 
fotografas, tuo didesn  jo taka.

- Ar yra dizaineris, kompanija 
ar leidinys, kuriems dirbtum ne-
mokamai?

- Yra. “Vogue” viršelis, nes tai - 
prestižo reikalas.

- Koks modelio tipažas šian-
dien paklausiausias?

- Jie kei iasi priklausomai nuo 
darb , nuo užsakov  reklamin s id -
jos. Kiekvienoje šalyje yra vyraujantis 
tipažo stereotipas.

- Su kokiais žymiais žmon -
mis teko pietauti?

- (Juokiasi.) Oi, daug. Vieni domiau-
si  piet  buvo su supermodeliu Klau-
dija Šifer (Claudia Schiffer) - po vienos 
reklamin s fotosesijos pietavau su gar-
siu japon  fotografu ir ja. Ta iau aš ne-
sureikšminu toki  dalyk . Nuolat ma-
tau muzikos žvaigždes, topmodelius, 
aktorius ir dizainerius vakar liuose.

- K  patartum merginoms, 
svajojan ioms valgyti duon  iš 
modelio darbo?

- Yra mergin , kurios išvažiuoja 
užsien  ir jau sivaizduoja, kad tampa 
žvaigžd mis, kad viskas po kojomis 
pad ta. Bet jos turi suprasti, kad išva-
žiuoja dirbti sunkaus ir atsakingo dar-
bo, o ne ieškoti nuotyki . Daug mer-
gin  neatlaiko streso, tampos, konku-
rencijos ir joms tenka grižti namo.

Jos atsiradimo modelių pasaulyje istorija šabloninė - pastebėta gatvėje. Tačiau sėkmės istorija 
- reta, platūs karjeros žingsniai jau nuo pirmųjų darbo dienų: keturiolikmetė, dar nespėjusi 
išsikrauti lagaminų, jau fotografavosi žinomų prekės ženklų reklamoms Milane. Šiandien 
garsus lietuvių modelis nesivargina fotografuotis pigiems, neprestižiniams žurnaliūkščiams - 
suprantama, juk ją kviečiasi “Marie Claire”, “Elle”, “Cosmopolitan”, “Harper’s Bazaar” ir kiti 
gerai žinomi leidiniai reklaminėms gerai mokamoms fotosesijoms. Į “Laisvalaikio” klausimus 
atsako modelis RŪTA KVEDARAVIČIŪTĖ.

Rūta Kvedaravičiūtė pietavo su Klaudija Šifer

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Genutė ŽALIENĖ

“ Yra merginų, kurios išva-
žiuoja į užsienį ir jau įsivaiz-
duoja, kad tampa žvaigždė-
mis, kad viskas po kojomis 
padėta. Bet jos turi supras-
ti, kad išvažiuoja dirbti sun-
kaus ir atsakingo darbo, o 
ne ieškoti nuotykių”

Rūta Kvedaravičiūtė

Trumpai

Amžius: 26 m.
Akys: m lynos.
Plaukai: švies s.
Drabuži  dydis: S.
Bat  dydis: 39.
Kalbos: angl , rus , lietuvi .

gis: 178 m.
Svoris: 59 kg.
Kr tin : 90 cm.
Liemuo: 64 cm.
Klubai: 89 cm.
Credo: siekti užsibr žto tikslo.
Nuolatin  gyvenamoji vie-

ta: Vilnius.
Etalonas: mama.
Šalys, kuriose teko dirbti:

Vokietija, Italija, Anglija, Ispanija, 
Pranc zija, Japonija.

Dizaineriai ir mados namai, 
su kuriais teko dirbti: “Yves 
Saint Laurent”, “Gucci”, “Arma-
ni”, “Kenzo”...

Leidiniai, kuriuose puikuojasi 
nuotraukos: “Marie Claire”, “El-
le”, “Numero”, “IO Donna”, “Ami-
ca”, “Cosmopolitan”, “Harper’s Ba-
zaar”, “Ieva”, Ekspress Mada”, 
“Laima”, “Moteris”.

Pelningiausias darbas: au-
tomobilio “Jaguar” reklama.

M gstamiausi kvepalai: 
Thierry Mugler “Angel”.

Tikslai: užsibr žti tikslai kaip 
modeliui jau pasiekti, dabar mo-
delio darb vardin iau kaip hob .

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“ Jei patinki fotografui, jis 
užtaria žodį prieš klientus. 
Kuo geresnis fotografas, tuo 
didesnė jo įtaka”

Rūta Kvedaravičiūtė

Su tavo dovanotomis 
suknelėmis sėdėti namuose 

yra nuodėmė - eisiu į 
muzikinį trilerį „Svynis Todas: 

Demonas kirpėjas“  24, 27, 
28 ir 29 dieną! ...Tikiuosi ir tu 

ateisi su gėlėmis. (Man.)

Asmeninio albumo nuotr.

Vaivos Ambromaitytės nuotr.

Tomo Kaunecko nuotr.



Jau šį šeštadienį, lapkričio 21-ąją, sosti-
nės GCW laisvalaikio centre laukiami visi 
neabejingi madai ir stiliui. Pirmą kartą 
Lietuvoje rengiamame “Mados išparda-
vime” drabužių ir aksesuarų bus galima 
įsigyti už ypatingą kainą.

Po vienu stogu savo prekes si lys gar-
si  užsienio mados nam  išparduotuv s,
“vintage” salonai, “Blus  turgus”. Taip pat 
žinomi Lietuvos dizaineriai: Egidijus Rai-
nys, Lilija Larionova, Sonata Bylait , Egl
Žiemyt , mados namai “Cantas”. Specialiai 
renginiui bus pristatyta sukneli  kolekcija 
iš Tailando. Lietuvoje gyvenanti stilist
Siao Jan Lin (Xiao Jan Lin) pristatys išskir-
tini  drabuži  kolekcij , kuri  surinko vie-
š dama egzotiškuose kraštuose. Taigi ren-
ginio stilius - nuo klasikinio “Louis Vuit-
ton” iki “vintage” iš mo iut s spintos.

Renginyje bus pristatomos kolekcijos, 
gros diskžok j  muzika, patarimus nemo-
kamai dalys stilistai ir dizaineriai. ia taip 
pat sikurs grožio departamentas. Tad ma-
niki r , šukuosen  ar makiaž  gal site 
pasidaryti už ne prastai maž  kain .

Apsilankyti galite nuo 11 val. ryto iki 
9 val. vakaro. Rengin  prat s klubinis va-
kar lis tame pa iame pastate sik rusiame 
“House of Music”. Bilieto kaina - 20 Lt.  

Pareng  Laima KARALI T
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“Mados išpardavimas” - 
nuo “D&G” iki “Blusų turgaus”

Modelis iš dizainerės 
Sonatos Bylaitės kolekcijos

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

40%
nuolaida bilietui
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Pokyliams - penkios sal s

“ mon s nori šv sti papras iau.
Kompanij  Kal d  vakar liai šiemet 
bus trumpesni ir kuklesni. Kai kurie 
apsiribos vos keli  valand  šventi-
niais pietumis”, - pasteb tas naujas 
tendencijas vardijo viešbu io direk-
torius Augustinas Barauskas.

Pad ti taupyti užsakovams yra 
pasirengusi ir “Naru io” komanda. Ji 
stengsis perimti dal  švent s organi-
zavimo r pes i . Tad b simiems sve-
iams teliks pateikti vakar lio id j .

Pagal planuojam  sve i  skai i
ir program  “Narutis” stengsis pa-
si lyti tinkamiausi  iš turim  penki
erdvi . Ne itin didel s kompanijos 
gal s rinktis subtilia prabanga ir ele-
gancija dvelkian i  Skliaut  ir Židinio 
sales. Pageidausiantieji šv sti r sio 
restorane m gausis ypatinga atmos-
fera tarp XVI a. praeitimi prabylan i
skliautuot  m r . Ryški  spalv  kla-
sikiniu interjeru šventiškai nuteiks 
pirmo aukšto restoranas ir baras.

Didžiausia ir unikaliausia Kolon
sal  sve ius pasitiks didingomis ko-
lonomis ir restauratori  atgaivinta 
baroko dvasia. Šios patalpos pasižy-

mi puikia akustika, tod l ia ne kar-
t  skamb jo kamerin  muzika. Kon-
certin  erdv s paskirt  rodo ir ia
esantis restauruotas XX a. pradžios 
C.Bechsteino firmos fortepijonas.

Min tose sal se švent s gali b -
ti surengtos 10-100 žmoni  kompa-
nijoms. Viešbu io galimyb s leidžia 
vienu metu aptarnauti iki trij  va-
kar li , iš viso - apie 250 sve i .

Paties ir raudon  kilim

“Keli  šimt  žmoni  šventei re-
komenduotume samdytis rengini

organizatorius. Mažesniam vakar -
liui pakanka ir viešbu io paj g ”, - 
teigia “Naru io” vadovas.

Profesionaliai viešbu io koman-
dai galima patik ti nuo smulki  iki 
svarbiausi  švent s organizavimo 
užduo i . ia bus pasir pinta vardi-
n mis kortel mis, sve i  susodini-
mo planais, šventin mis sal s deko-
racijomis, g li  kompozicijomis. Pri-
reikus bus sumontuotas šoki  par-
ketas ar pakyla muzikantams. Užsa-
kov  pageidavimu “Naru io” perso-
nalas parinks tinkam  fonin  muzik
arba pakvies tikro garso atlik jus:

fortepijoninink , saksofoninink ,
džiazo kvartet . Viešbu io papildom
paslaug  s raše - ir renginio ved jas 
bei raudonas kilimas sve iams...

“Nors esame viešbutis, šventi-
ni  vakar li  laiko neketiname ri-
boti”, - teigia A.Barauskas.

Stebins “lanks ios” kainos

Išskirtiniais patiekalais gars -
jan ios “Naru io” virtuv s pasi ly-
mai Kal d  vakar liams taip pat su-
styguoti. Banket  užsakovai gal s
rinktis iš trij  šventini  meniu. Juo-

se pateikti šaltojo užkandžio, pa-
grindinio patiekalo, deserto, gaivi -
j  g rim , kavos ar arbatos kom-
pleksai asmeniui kainuos 65, 85 ar 
125 Lt. Keturi skirtingi kal diniai
meniu parengti ir pageidausiantiems 
furšeto (nuo 75 Lt asmeniui).

“B simas vaišes si lome išm -
ginti, degustuojamiems patiekalams 
taikome 50-70 procent  nuolaid ”,
- patogumus pristato A.Barauskas. 
Pasak jo, “Naru io” virtuv s meis-
trai yra pasireng gyvendinti ir pa-
i  užsakov  pateiktas originalias 

kal dini  vaiši  id jas.
Iš toliau atvykstantiems vakar -

li  dalyviams viešbutis pasi lys na-
kvyn  bei atpalaiduojan ias SPA 
centro paslaugas. “Kal dini  rengi-
ni  užsakovus nustebinsime lanks-
iu poži riu  papildom  paslaug
kainius”, - žada “Naru io” vadovas. 

Jis tikisi, kad džiaugsmingai “Naru-
io” sve ius nuteiks ir b simas 

šventinis gretim  aikš i  - Katedros 
bei Rotuš s - šurmulys bei svar-
biausios Vilniaus Kal d  eglut s.
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Kalėdų vakarėliams “Narutyje” - ypatinga parengtis

Šventiniai pobūviai 
nuolat rengiami baroko 

dvasios Kolonų salėje
“Naručio” archyvo nuotr.

Anksti puoštis žiemos šventėms 
sostinės viešbutis “Narutis” su-
skumba ne šiaip sau. Netrukus 
čia įsisuks maratonas Kalėdų 
renginių, o tokių užsakovams 
viešbutis siūlys dar daugiau 
paslaugų nei anksčiau. Kalėdos 
Vilniaus senamiestyje - visuo-
met ypatingos.

Pirmojo aukšto restoranas 
svečius smagiai nuteiks klasikiniu 
ryškių spalvų interjeru

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 

apgyvendinimui

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai res to-
rane, užsisakant Kalėdų 

vakarėlį - tortas su fejerverkais nemokamai
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Sugr žinta misija

Priminsime, kad “Europa Royale 
Druskininkai” - vienas unikaliausi
Dz kijos kurorto viešbu i . Prieš 
trejet  met  jis kurtas buvusiame 
caro gydykl  pastate. Šis ilgai greta 
Nemuno vingio vaiduokliškai st kso-
j s XIX amžiaus statinys po rekons-
trukcijos tapo Druskinink  puošme-
na. O “Europa Royale Druskininkai” 
k r jai atgaivino ne tik architekt ros 
detales, bet ir sugr žino istorin  mi-
sij . Pastat  stikliniu koridoriumi su-
jungus su Druskinink  gydykla, ten 
teikiamos proced ros tapo neatsieja-
ma poilsio viešbutyje dalimi.

“Aristokratišk  caro laik  dvasi
ir dabar galima pajusti apsistojus is-
toriniame pastate rengtuose kam-
bariuose. Naujoje viešbu io dalyje 
sve iai pro numeri  langus m gau-
jasi greta tekan io Nemuno vaiz-
dais. ia pat - ramybe dvelkiantis 
senasis parkas su mineralinio van-
dens šaltiniais. D l toki  dalyk
kurort  daugelis ir atvažiuoja”, - tei-

gia “Europa Royale Druskininkai” 
direktoriaus pavaduotojas Modestas 
Vitkauskas.

4 žvaigždu i  viešbutyje reng-
tas 101 kambarys: nakvynei galima 
rinktis patogius vienvie ius ir dvi-
vie ius numerius, erdvius liukso 
klas s kambarius šeimoms, praban-
gius apartamentus su mini virtuv -
mis. Sve i  patogumui rengtas ba-
ras ir visame kurorte baltu interjeru 
ir puikiais patiekalais gars jantis 
restoranas “Salt Blues”.

“Europa Royale Druskininkai” 
patalpose - daug vairi  poilsio ir pra-
mog  galimybi . 2007 m. pabaigoje 
duris atv rusioje naujoje viešbu io 
dalyje rengtas boulingo klubas, tre-
niruokli  sal , pir i  kompleksas, 
“Sothys” grožio institutas ir vaik
žaidim  kambarys.

“Apsistoti ia tikrai n ra bran-
giau nei kituose panašios kategori-
jos kurorto viešbu iuose, o paslaug
teikiame žymiai daugiau”, - lygina 
M.Vitkauskas.

Semtis sveikatos 

Dar vienas šios apgyvendinimo 
staigos išskirtinumas - sve i  “uni-

forma” tap  balti frotiniai viešbu io

chalatai. Tai patogiausia apranga ei-
nant  pir i  kompleks  arba stikliniu 
koridoriumi  Druskinink  gydykl .

Šie chalatai kambariuose lauks 
vis ,  Druskininkus atvykstan i
sveikatintis ir naudotis specialiu 
viešbu io pasi lymu. Jei dviese ap-
sistosite standartiniame dvivie ia-
me kambaryje ne mažiau nei 4 nak-
tims, už apgyvendinim , pusry ius,
treniruokli  sal  ir 5 proced r
kompleks  per dien  mok site tik 
129 Lt. Druskinink  gydyklose 
kasdien panirsite  mineralinio van-
dens arba purvo voni , pasim gau-
site 10 min. klasikiniu masažu, tris 
kartus per dien  gersite mineralin
vanden . Dar dvi tris proced ras 
per nemokam  konsultacij  pad s
išsirinkti gydyklos gydytoja.

Jei pageidausite dar daugiau 
sveikatinimo paslaug , už jas iki 
gruodžio 1 d. mok site net 30 proc. 
mažiau.

Kopin ti medaus

 kurort  savaitgaliui atvykstan-
ioms poroms “Europa Royale 

Druskininkai” pareng  sald  me-
dumi kvepiant  pasi lym . Juo pa-
sinaudosiantys sve iai gydyklose 

gal s išm ginti pasirinkt  proced -
r  su medumi kompleks , o po jo 
sp džius aptarti prie puodelio vais-

tažoli  arbatos gydyklos žiemos so-
de. Vasaros piev  medumi kvep s
ir viešbu io restorane paruošta va-
karien . Sve iai skanaus kalakutie-
nos su apelsin  ir medaus padažu, 
graikiško medaus pyrag lio. Jauki 
nakvyn , mankšta treniruokli  sa-
l je, gard s švediško stalo pusry-

iai - toks scenarijus pasirinkt  sa-
vaitgalio dien  porai kainuos 
399 Lt, o antra naktis - tik 150 Lt.

“Reikia tik noro atvažiuoti ir ge-
rai pasils ti, viskuo kitu pasir pins
“Europa Royale Druskininkai”, - ti-
kina M.Vitkauskas.

Daugiau informaci jos 
www.groupeuropa.com, rezerva-
cija tel. +370 313 42221, el.paštu 
druskininkai@europaroyale.com

“Europa Royale Druskininkai”: karališkas poilsis už ypatingą kainą

12% nuolaida specialiems 
pasiūlymams

20% nuolaida apgyvendinimui, 
pirtims ir boulingui

15% nuolaida sąskaitai restorane

Su 
“Laisvalaikio” 
kortele

Pailsėti Druskininkuose - pats 
palankiausias metas. Karališkais 
patogumais ir sveikatinimo pro-
cedūromis už mažiausią kainą 
iki pat Naujųjų galėsite mėgau-
tis apsistoję viešbutyje “Europa 
Royale Druskininkai”. Tik raskite 
bent kelias laisvas dienas pasi-
rūpinti savimi...

“Europa Royale Druskininkai” archyvo nuotr.

Sūkurinė vonia - vienas 
iš viešbučio pirčių 

komplekso malonumų
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Elgsenos receptai - smagia 
forma

Gilias istorines šaknis turi dau-
gelis etiketo taisykli . Paprotys su-
sidaužti taur mis ir ži r ti vienas 
kitam  akis kadaise atsirado d l pra-
gmatin s priežasties - taip didikai 
tikrindavo, ar j  g rimas n ra už-
nuodytas ir ar sve ias neslepia klas-
tos. Tradicija garbingus sve ius so-
dinti šeimininko dešin je taip pat 
kilo d l praktini  sumetim . Toki
ir panaši domybi  Kal d  vakar -
li  dalyviams pasireng s pažerti de-
ryb  meno ir etiketo spe cialistas 
d stytojas D.Rupšlaukis.

Pasak jo, temas vakar liui už-
sakovai gal s rinktis ir si lyti pa-
tys. D.Rupšlaukis pasireng s šne-
k ti apie dalykin s aprangos reika-
lavimus, versle ypa  svarbaus 

sp džio k rimo receptus, aptarti 
elgesio oficialiuose renginiuose, 
pri mimuose subtilybes, pateikti 
pob vi  etiketo taisykli , iššifruo-
ti kvietimuose nurodomus apran-
gos kodus.

“Kai kam gali r p ti net tokie 
elementar s dalykai kaip teisingai 
laikyti vyno taur  ar išvengti nema-
lonum , vienoje rankoje laviruojant 
pilna l kšte ir taure”, - dažnai patei-
kiamus klausimus prisimena proto-
kolinio etiketo specialistas.

Pasak jo, viena yra pranešim
skaityti oficialioje aplinkoje, kas ki-
ta apie tai kalb ti neformalioje er-
dv je, kur tema pl tojama smagi
diskusij  forma. “Kad ir kaip rimtai 
skamb t  pasirinktos temos, steng-
sim s, kad sve iai jaust si atsipa-
laidav . Aptariamas situacijas m -
ginsime šmaikš iai ir juokingai su-
vaidinti, skatinsime dr siai teirautis 
apie r pimus dalykus”, - ne parei-
gojan ios atmosferos renginius pri-
stato j  sumanytojas.

Už patraukli  kain

Tokie Kal d  vakar liai jaukioje 
kamerin je “Itališkoje vynin je” or-
ganizuojami nedideliems moni  ko-
lektyvams ar bi iuli  kompanijoms. 
Didesnei auditorijai si lomi išva-
žiuojamieji renginiai pageidaujamo-
je vietoje. Abiem atvejais švent
organizuojama už t  pa i  itin pa-
traukli  sum : paskaita kainuoja 200 
Lt, išskirtinio itališko vyno taur  ir 
pasirinkti užkandžiai (rinkinys ita-

lišk  gurmanišk  s ri , kumpi  ar 
vieno k snio sumuštini ) - 25 Lt.

Restorane Kal d  vakar lis-pas-
kaita truks 2-3 valandas, paskui 
švent  sve iams bus pasi lyta pra-
t sti prie vaiši  stalo. “Patieksime 
vairi  skrebu i , salot , varške ir 

špinatais daryt  višt  kr tin li ,
trum  aromato kiaulienos, kitoki
m sos ir žuvies skan st , kuriuos 
per šventes valgo italai”, - kal din
meniu pristato “Itališkos vynin s”
vadov  R.Rupšlaukien . Furšetin s
vaiš s (valgiai ir g rimai) sve iui 
atsieis nuo 50 Lt.

Kalėdų vakarėliui - taurė protokolinių paslapčių
Švenčiant plėsti akiratį. Tokios 
vizijos Kalėdų vakarėlius užsi-
mojo rengti sostinės Užupio res-
torano “Itališka vyninė” kūrėjai 
sutuoktiniai Rimantė ir Darius 
Rupšlaukiai. Rimantė svečius 
pasitiks su taure itališko vyno ir 
gurmaniškais užkandžiais. Da-
rius vaišes pagardins protokoli-
nio etiketo skanėstais.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida kalėdinėms 
vaišėms ir sąskaitai 
užsisakant valgių ir 

gėrimų iš meniu

Vakarėlio temą Darius Rupšlaukis 
(centre) stengsis plėtoti smagių 

diskusijų forma
Eglės Kybartienės nuotr.

Mykolo Ambrazo nuotr.



“Nuolat augan ios odontologijos pas-
laug  kainos užsienyje paprastai yra kli tis 
kokybiškai gydytis dantis ten gyvenan-
tiems lietuviams. Mes manome, kad turi-
me laikytis vieni kit  ir pad ti, kad ir kur 
b tume. Tod l namo prieš šventes gr žtan-
ius lietuvius pasitinkame su specialiu pa-

si lymu”, - id j  ne tik smagiai, bet ir nau-
dingai praleisti laik  gr žus iš užsienio pas 
artimuosius pristato “32” vadovas Andrius 
Vitkevi ius.

Kartu su daktar  odontolog  komanda 
jis si lo vis  kal din  laikotarp  odontologi-
jos klinikoje “32” lietuviams iš užsienio 
taisytis dantis net su 15 procent  nuolaida. 
“Pats esu ne vienus metus dirb s vairiose 
Europos šalyse ir žinau, kad tikrai ne kie-
kvienas studentas ar ten karjer  pradedan-
tis specialistas net b dai prispyrus kreipia-
si  užsienio daktarus. Tod l neabejoju, kad 
ne tik pradedantiems gyvenim  svetur, bet 
ir jau ten sitvirtinusiems m s  t vynai-
niams gydytis dantis specialiomis kainomis 
tikrai apsimok s”, - sak  A.Vitkevi ius.

Ypa  patogi ir nemokama el. registra-
cija vyksta www.32klinika.lt. Klinika “32” 
yra sik rusi Vilniaus Naujamies io vers-
lo centre, Švitrigailos g. 11G, pakeliui iš 
oro uosto  miesto centr . Esant pageida-
vimui, odontologijos klinika “32” gali pa-
si lyti ir vis  savaitgalio paket  su ekono-
miška nakvyne, laisvalaikio bei relaksaci-
jos programa.

Pareng  Gabija VITKEVI I T
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Odontologijos klinikoje “32” - specialios kainos grįžtantiems iš užsienio
Užsienyje gyvenančius, dirbančius ar 
užsibuvusius lietuvius tegu ir trum-
pam grįžti namo kviečia ir odontolo-
gijos klinika Vilniuje “32”.

“32” vadovas Andrius Vitkevičius 
kviečia iš užsienio grįžtančius 
lietuvius taisytis dantis 
15 proc. pigiau

Sauliaus Venckaus nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 

stomatologo 
paslaugoms
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Mados kolekcijai pristatyti nepasitenkinta vien plaukais: 
modeliams sukurtas scenos makiažas, pasirūpinta 
naujausias tendencijas atspindinčia apranga

Pavasario ir vasaros 
mada pagal “Bomond”
Elenos NIKONOVAITĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Prieš kelet  dien  Vilniaus grožio salono “Bomond” meistrai pristat  jau atei-
nan i  met  pavasario ir vasaros aukštosios plauk  mados kolekcij . 2010- j  vi-
zija - moderni klasikos interpretacija. “Bomond” grožio salono meistrai kv pimo 
s m si iš dadaistin s meno srov s, kuriai b dingas noras stebinti ir maištauti. Nau-
joje, kiek romantiškoje kolekcijoje gausu netik tumo sp d  sukelian i  sprendim ,
pavyzdžiui, ypa  madingi v limai, bet 2010-aisiais juos rasite tam neb dingose gal-
vos vietose. Kolekcijoje daug žaidžiama prabanga ir spalvomis, išlieka madingi va-
dinamieji vualiai - labai ploni spalva ar kirpimu išskirti plauk  sluoksniai, pavyz-
džiui, kai iš po ilgesni  itin plon  kirp i  matyti... kitas kirp i  sluoksnis. Kirpimai 
asimetriški. Spalviniai sezono akcentai - nuo sodrios avie i  spalvos iki tamsios 
kraujo raudonumo rož s spalvos... Neribota vairov  kiekvienam, pavasar  norin iam 
atrodyti kitaip.

Grožio salono “Bomond” 
kolektyvas jau gyvena 

pavasario ir vasaros 
mada
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“Lietuvoje vyndarystei skirt  vy-
nuogi  neauginame, bet džiaugiuosi, 
kad galime ragauti ši  met  pranc z
pagamint  vyn . Božol  vyno švent s
jau seniai perženg  Pranc zijos sienas. 
Tikiuosi, susirinkusieji pamirš ir laik
- pasiduos bendravimo švent s karš-
iui, tad jaun j  božol  ragausime kelias 

savaites. O skubantieji gal s sigyti vy-
no už speciali  kain ”, - sak  tavernos 
savininkas Vaidas Kavaliauskas.

 specialius vyno degustacijos 
vakarus Naugarduko gatv je sik -
rusi taverna “Muskatas” lankytojus 
kvies nuolat. Štai praeit  ketvirta-
dien ia vyko mažai žinom  Lietu-
voje izraelietišk  vyn  “Yarden” 
degustacija. Košerinius vynus pri-
stat  “La Passion du Vin” atstovas 
Art ras Ro kus. Pristat  ir paliko 
tavernos vyno lentynose - galima 
sigyti.

Kiekvien  ketvirtadien  taver-
noje vyks “vyno&piano” tikro garso 
muzikos vakarai - jei nesutaps su 
populiariomis sporto varžybomis, 
kurias sirgaliai pam go steb ti di-
džiajame tavernos ekrane.

Vyno kamp  tarp dviej  sali
reng  tavernos šeimininkai kvie ia 
 “Muskat ” užsukti vyn  m g jus 

- išsirinks ir išrankiausias vyno žino-
vas. Kai kurios vyno r šys tavernos 
vyno kampe pigesn s nei prekybos 
centruose. Taur  pilstomo naminio 
vyno (100 g) kainuoja 2,5 lito.

Tavernos vyno kampe yra per 60 
pavadinim  vyn  daugiau kaip iš 10 
pasaulio šali . ia yra vairi  šalt  ir 
karšt  užkandži  prie vyno bei alaus.

Tavernos valgiaraštyje rasite 
prie vyno ir kit  g rim  priderint
avienos, jautienos, kiaulienos, 
paukštienos, žuvies patiekal  bei 
namini  lakštini . Vaikai ia išsi-
rinks vairi  blyneli  arba patys ga-
l s pasigaminti miltini  “ežiuk ”. 
Dienos pietus ia galima suvalgyti 
neišleidus n  10 lit . Naujiena sku-
bantiems - sumuštinis su vištiena ir 
puodelis kavos - tik 6,90 lito.

Aktyvesni sve iai gal s praleis-
ti laik  visai šalia tavernos sali si-
k rusioje biliardin je.

“Laisvalaikio” inf.

“Muskatas” kviečia paminėti jauno prancūziško vyno sezoną

Tavernoje nuolat vyksta įvairūs renginiai, 
neseniai joje pasirodė mandolinomis 
grojanti grupė iš Šveicarijos “Aurora”

“Muskato” archyvo nuotr.

Rytoj, lapkričio 20 d., tavernoje “Muskatas” vyks “Beaujolais Nouveau’09” vakaras. Susirinkusieji gaus pa-
ragauti šiemet Prancūzijoje išauginto ir surinkto derliaus božolė vyno bei prie jo derančių patiekalų.

Geros nuotaikos ir linksmybių 
“Muskate” nestinga

Su “Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai

“Muskate” nuolat vyksta 
vynų degustacijos





Daugelio iš m s  širdis spurda iš nekantrumo grei iau išvysti nepa-
kartojamas b tybes. Džiugu pranešti, kad vis intensyviau galima jausti 
žem  drebinan ius dinozaur  žingsnius, gird ti j  skard  riaumojim .

Lapkri io 12 dien  “Pasivaikš iojimas su dinozaurais” jau pasiek  Bal-
tijos šalis. Milžiniškos b tyb s ženg  Talino “Saku Suurhall” aren .

Netrukus “Pasivaikš iojimas su dinozaurais” sudrebins ir Lietuv !
Turas po Europ  prasid jo rudens pradžioje. Per vienuolika m nesi

bus aplankytas keturiasdešimt vienas Europos miestas. Dinozaurus gal s
išvysti Austrijos, Belgijos, ekijos, Pranc zijos, Italijos, Šveicarijos ir 
kit  miest  gyventojai. vyks trys šimtai pasirodym . Š  grandiozin  ir 

neišdildom sp d  paliekant  rengin  šiemet pamat  jau apie du milijo-
nus žmoni  visame pasaulyje.

Visame pasaulyje garsus keliaujantis švietimo, istorijos ir pramog
projektas, kuriam buvo suteiktas ne vienas apdovanojimas, vertinantis 
k rybiškum , aukš iausi  meistriškumo lyg ,  Vilniaus “Siemens” are-
n žengs lapkri io 27-29 dienomis. Be to, organizatoriai skelbia papil-

dom  rengin , vyksiant  lapkri io 29 dien  16 val.
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Dinozaurų 
turas po Europą

Grandiozinis renginys 
“Pasivaikš iojimas su dinozau-
rais” vyks lapkri io 27, 28 ir 29 

dienomis Vilniuje, “Siemens” 
arenoje. Bilietai parduodami 

elektronin s prekybos 
bendrov je “Tiketa”. Biliet

kiekis ribotas.

“Laisvalaikio” inf.

Renginio lankytojai išvys net 
20 dinozaur :

 Plateozaur  ir 
penkis jo mažylius

 Stegozaur
 Alozaur
 Brachiozaur

ir jo mažyl
 Ankilozaur
 Du torozaurus
 Ornitokyr
 Tris utaraptorius
 Tiranozaur  ir jo mažyl
 Liljestern

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Organizatorių archyvo nuotr.
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“Muzikos akademijos” duetai

“Muzikos akademija” - 
patogesniu laiku: penktadieniais 20.30 val. per LNK! 

Baiba ir Egl

M.Stasiulis: “Gerbiamas Seimo nary, ar šis pasirodymas 

neprasilenkia su nepilname i  apsaugos nuo informacijos sta-

tymu? Buvo itin seksualu...”
A.Valinskas: “Tikrai neprasilenkia. Tegul toki  pasirody-

m  b na kuo daugiau, ir jaunimas tegul mato, kaip merginos

siekia tobulumo ir vien dien taps tinomis turner”.

Radži ir Nerijus

A.Valinskas: “Per j s  dain  mintimis gr žau 4 metus

atgal: tas pats muzikinis projektas, ta pati televizija, tos pa ios

dainos, šok jos tos pa ios, j  r bai t  pa i  spalv ... Tik ved -

jas kitas”.
R. ivilyt : “Nerijau, apie tave nebeliko k  pasakyti. Vis-

k  užgož  Radži. Šaunuolis jis”.

Vudis ir Onsa 

A.Valinskas: “Onsa labai panašus  Vud . Ne, j s nesate

antrininkai. J s abu - pirmininkai”.

M.Stasiulis: “J s abu atrod t kaip tie naminukai iš ani-

macinio filmuko - Kuzia ir Nafania”.

Aist  Pilvelyt  ir Rokas

M.Stasiulis: “Žinau, kad Rokas serga plau i  uždegimu, 

tad vertinkime jo pasirodym  atlaidžiau. Gydytojai, atleiskit

Rokui, kad jis sirgdamas iš jo  scen ”.

R. ivilyt : “Deja, Rokai, šis pasirodymas ne k  mažiau 

skyr si nuo t , kuriuos atlikdavai sveikas... Susiimk”.

LNK archyvo nuotr.

Irena Starošait  ir Atas

R. ivilyt : “Atai, šalia tav s - super žavi moteris, o tu jos 

nesugeb jai pajusti...”

Vaida Genyt  ir Ariel

A.Valinskas: “Nuklydau  tuos laikus, kai aš, dar b damas

mažas atl pausis pyplys, steb jau, kaip Vaida laim jo “Dain

dainel ” su šia daina. Ariele, tu s kmingai pasisl pei už Vaidos 

galingo vokalo. Tav s aš negird jau”.

R. ivilyt : “Ariel  Vaid  ži r jo kaip  mamyt , jos akys 

sak : “O, Dieve, pad k man šit  visk  ištvert kuo grei iau”.

Žilvinas Žvagulis ir Justina

A.Valinskas: “Žilva, be tav s ši daina b t skamb jusi

kur kas geriau. Kai uždainavai “O mes tokie jauni”, pakraupau.

Žilvinai, mums jau net ne po 40”.

R. ivilyt : “Justina, tu nublankai prieš Žilvin ”.

Atlanta ir Kafka

A.Valinskas: “Dain  “Kregždut s” Atlanta kadaise dai-

navo su Andriumi Mamontovu. Norint j  gerai atlikti, turi b -

ti toks talento vandenynas kaip Mamontovo. Deja, Kafka, tu 

atrodei kaip viso labo ežer lis...”
R. ivilyt : “Kafka, kas tau nutiko?! Ko tu toks išsigand s?”

“Muzikos akademija” (MA) da-
lyviai pratinasi prie didžiosios 
scenos dainuodami su ryš-
kiausiomis Lietuvos žvaigždė-
mis. Palaikyti naujųjų talentų 
į akademiją atvyko Žilvinas 
Žvagulis, Irena Starošaitė, Vai-
da Genytė, Radži, Vudis, Baiba, 
Atlanta, Aistė Pilvelytė. Jūsų 
dėmesiui - MA komisijos ko-
mentarai apie scenos duetus.



Š  penktadien  d l išlikimo šou 
kovos raudonplauk  dviej  mergai-
i  mama, Natalijos Zvonk s vaikys-

t s draug  Ariel . Taip nutar  pro-
jekto vaikinai ir supyl  jai karšt sias 
natas. “Aš pati kalta. Pra jus  kart

mano pasirodymas buvo nelabai vy-
k s... Na, penktadien  atsigriebsiu”, 
- ramiai sak  Ariel . Kas kovos su 
ja, nuspr s radijo stoties “Lietus” 
klausytojai, balsav  internetu, ir šou 
komisija transliacijos metu. 
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Naujienos Ar eitum te  politik ,
pasitaikius tokiai 
progai?

Kafka

Manau, kiekvienas turime da-
ryti tai, k  išmanome. Nemanau, 
kad Seime nuveik iau daugiau, 
nei sugebu scenoje.

Justina

 Seim  artimiausiu metu 
nesiruošiu. Bet sudainuoti sce-
noje su kokiu politiku visai sma-
gu b t ...

Egl

Žmon s mano, kad Seime - 
nemažai neproting  žmoni . Kam 
man ten eiti - kad ir apie mane 
visi taip manyt ?

Nerijus

Ateityje - kas žino... Jei kas pa-
kviest  partij stoti, gerai pa-
galvo iau. Tokiai veiklai reikia 
labai gerai pasiruošti.

Onsa

Scenos  politik  tikrai nekei-
siu. Esu atsiriboj s nuo t  politi-
ni  reikal .

R ta

Scenos tikrai nekeis iau  po-
litik . Nemanau, kad ten susi-
tvarky iau.

Atas

Politika nesidomiu ir manau, 
kad vienas Seime Lietuvai gyve-
nimo nepagerin iau. Kai scenoje 
degraduosiu, tada galb t ir pasuk-
siu politikon.

Ariel

Vis  pirma, norint eiti  par-
tij , reikia b ti baigus tam skirtus 
mokslus. Jei nor iau eiti  politi-
k , sto iau studijuoti jos. Bet ne-
noriu...

Rokas

Iš man s ne koks seim nas b -
t ... Greit išmest  iš tokio darbo, 
manau.

Vaikinų verdiktas: ant karštosios kėdės - Arielė

“Lietaus” savait s TOP3: 1. Egl  - “Mano širdis - 
laisva”;

2. Onsa - “Šalin rankas”; 3. Rokas - “Tu ne viena”.

Klausk “Muzikos 
akademijos” dalyvi  visko! 

Bendrauk su jais kasdien 

radijo stotyje “Lietus” 
nuo 16 iki 17 val.

Dar daugiau “Muzikos akademijos” - 
socialiniame tinkle

Prisid k prie 
m s !

R.Čivilytė pažadėjo sudainuoti Radži dainą!
Šis penktadienis “Muzikos aka-

demijoje” v l stebins, o gal kai k
net šokiruos. Mat griežtoji komisi-
jos nar  Rosita ivilyt  pažad jo 
sudainuoti Radži k rin .

Tok  pažad  žymi daininink ,
ne kart  viešai kritikavusi Radžio 
nemokšiškum , dav  pra jus
penktadien  tiesiogin s transliaci-
jos metu. Jai labai patiko garsiojo 
romo pasirodymas su Nerijumi. 
“Ži r jau ir pati sau šypsojausi. 
Radži, tu nuostabiai šiltas scenoje. 

Rodos, dar toks jaunas, o scenoje 
elgiesi kaip veteranas”, - sak
R. ivilyt .

Mindaugui Stasiuliui paprašius 
ia pat scenoje atlikti Radži dain ,

Rosita pareišk : “Šiandien esu už-
kimusi, bet kit  penktadien , paža-
du, išgirsite mane traukiant Radži 
k rin l !”

Ar išdr s Rosita uždainuoti “K
daryt?” ir ar jai pavyks pasirodyti 
geriau už Radži, pamatysime penk-
tadien  20.30 val. per LNK. 

Viktoro Purio nuotr.
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Lapkričio 24-25 dienomis net 
du pasirodymus Vilniuje ir 
Klaipėdoje surengs garsusis 
rusų komikų duetas „Novye 
Russkie Babki“. Vieni bran-
giausiai apmokamų Rusijos 
komikų neslepia, kad jau grei-
tai televizijoje juos matysime 
gerokai rečiau, todėl naujausią 
„bobučių“ programą bus ga-
lima išgirsti tik išskirtiniuose 
dueto pasirodymuose scenoje.

Simonas KUPRYS

Vis  d mes  skirs scenai

Vieni populiariausi  Ryt  Euro-
pos komik  „Novye Russkie Babki“ 
neseniai praneš , kad nutraukia vei-
kl  legendinio Rusijos komiko Jev-
genijaus Petrosiano televizijos 
laidoje „Krevoe Zerkalo“ (liet. „Krei-
vas veidrodis“). Šiame projekte nuo 
pat karjeros pradžios, 1999 met ,
dirb  aktoriai neslepia, jog ir toliau 
bendradarbiaus su savo kolegomis 
televizijoje, ta iau nuo šiol vis  d -
mes  skirs pasirodymams scenoje.

„Darbas televizijos studijoje ir 
scenoje skiriasi kaip diena ir naktis. 
Kai priešais save matai gyv  žmog ,
gali j  steb ti, sekti jo reakcij , im-
provizuoti – juokauti ia ir dabar. 
Kurti anekdotus tiesiog scenoje yra 
sunku, ta iau tai teikia milžinišk
malonum “, – pasakoja „G lel s“ 
personaž  kuriantis dueto narys 
Igoris Kasiliovas.

B sim  pasirodym  Vilniuje ir 
Klaip doje detali  atskleisti neno-
r j  „Novye Russkie Babki“ paža-
d jo, kad Lietuvos ži rovai išvys dar 
niekur nerodyt  program , kurioje 
netr ks ger  emocij  ir tikro rusiš-
ko humoro.

Išskirtiniai šou Vilniuje ir 
Klaip doje

Populiarieji Rusijos komikai 
„Novye Russkie Babki“ Lietuvoje 

surengs net du koncertus. Lapkri io 
24 dien  duetas pasirodys „Pramo-
g  arenoje“ Vilniuje, o lapkri io 25 
dien  – Žvej  kult ros r muose 
Klaip doje.

Du šou m s  šalyje surengsian-
tys „Novye Russkie Babki“ šiuo 
metu yra ypa  populiar s –  j  pa-
sirodymus didžiuosiuose Rusijos 
miestuose susirenka pilnos sal s
ži rov . Per daugiau nei 10 met
trunkan i  aktyvi  veikl  scena per-
sireng liams teko dalytis su tokiais 
estrados grandais kaip Maksimas 
Galkinas, bendradarbiauti su garsio-
mis komik  trup mis „Komedi 
Klab“, „Obana“, dalyvauti kituose 
žinomuose projektuose. 

Komikai nuolat kvie iami  pra-
bangiausius priva ius vakar lius, 
kur už pasirodym  duetui mokama 
iki 25 t kst. JAV doleri . „Novye 
Russkie Babki“ laikomi vienais 
brangiausiai apmokam  humorist
visoje Rusijoje.

Planuose – Vakar
užkariavimas

Po pasirodym  Lietuvoje „Novye 
Russkie Babki“ netur s laiko pails -
ti ir iš karto išvyks pas savo gerb jus 
kitose šalyse. Nuolat gastroliuojantis 
komik  duetas pripaž sta, kad jau se-
nokai netur jo atostog , o prieš akis 
– dar keliasdešimt koncert  Rusijoje 
ir kitose šalyse.

„Novye Russkie Babki“ nariai 
atskleidžia, kad per ilgiau nei dešim-
tmet  trunkan i  karjer  sp jo aplan-
kyti visas buvusios Taryb  S jungos 
šalis ir j  kaimynes Ryt  Europoje, 
ta iau dabar vis dažniau koncertuoja 
Vakaruose. Vien Vokietijoje per me-
tus mažiausiai keliolika šou suren-
giantys komikai yra ypa  m gstami 
Vakar  Europoje gyvenan i  emi-
grant  iš Ryt  Europos. „Novye 
Russkie Babki“ yra vieni iš nedau-
gelio dar koncertuojan i  senosios 
rusiško humoro mokyklos atstov .

„Novye Russkie Babki“ pa-
sirodymus Lietuvoje organizuo-
ja pirmaujanti Ryt  ir Vidurio 
Europoje koncertin  agent ra 
„Makroconcert“.

„Novye Russkie Babki“ TV ekraną iškeitė į sceną

Bilietus į garsiųjų Rusijos komikų „Novyje Russkie Babki“ koncertus Vilniuje ir Klaipėdoje dar galima įsigyti 
visose BILIETAI LT kasose ir internetu. Daugiau informacijos svetainėje www.bilietai.lt.

„Novye Russkie Babki“ viena scena nevengia dalytis 
su estrados grandais Filipu Kirkorovu (nuotraukoje), 

Maksimu Galkinu, Ala Pugačiova 
ir daugeliu kitų Rusijos žvaigždžių

Organizatorių nuotr.

Per pasirodymus Vilniuje 
ir Klaipėdoje garsūs komikai 

pristatys naują koncertinę 
programą, kurioje netrūks 

gerų emocijų ir tikro 
rusiško humoro
Organizatorių nuotr.
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Cezarijos Evoros koncertą pradės 
siautulinga  „Super Latin Power“ fiesta 

Simonas KUPRYS

Galingas „Super Latin 
Power“ muzikos užtaisas 

Garsiosios daininink s Cezarijos 
Evoros koncert  Vilniuje prad sian-
io projekto „Super Latin Power“ 
k r jas ir id jinis lyderis Eduardo 

Gimenezas koncerto ži rovams ža-
da nepamirštam  šou, kuriame su-
spind s visos Lotyn  Amerikos 
muzikos spalvos.

„Piet  Amerikos kult ra yra la-
bai vairi – ši vairov  siekiame at-
spind ti savo k ryboje. Grojame 
tikr  lotynišk  rok , kuriame skam-
ba salsos, rumbos ir netgi moder-
naus argentinietiško tango melodijos. 
Savo pasirodymais scenoje keliame 
revoliucijas, ži rovus traukiame  ti-
kr  fiest , kupin  š lsmo ir džiaugs-
mingos beprotyb s. „Super Latin 
Power“ yra ypa  galingas Lotyn
Amerikos muzikos ir kult ros užtai-
sas“, – pasakoja žinomas tango šo-
k jas ir muzikantas E.Gimenezas.

E.Gimenezas pažymi, kad pro-
jektas „Super Latin Power“, kuriam 
pagrindus dar prieš aštuonerius me-
tus jis pad jo kartu su grup s „In-
culto“ lyderiu Jurgiu Didžiuliu, yra 
tarsi „ypa  didelis muzikinis sumuš-
tinis“, kuriame groja geriausi šalies 
muzikantai. Tai ekstravagantiškos 
elektronikos grup s „Pieno lazeriai“ 
vokalist  Akm ja Jurkut , bosinin-
kas Julius Valan iauskas, klavišinin-
kas Vytis Smolskas. Taip pat „Super 
Latin Power“ gretose ži rovai išvys 
ir Jurgos Šeduikyt s grup s perku-
sinink  Vyt  Vainilait  bei vien  gar-
siausi  Lietuvos akordeonist
Andri  Valechovi i .

Šešiomis „Grammy“statul l mis 
vertintos C.Evoros koncert  Vilniu-
je prad siantis E.Gimenezas nesle-
pia susižav jimo šios daininink s
k ryba.

„C.Evora yra viena profesiona-

liausi  ir charizmatiškiausi  atlik j ,
kurios pasirodym  kada nors teko ma-
tyti, – pasakoja Piet  Amerikos kul-
t ros puosel tojas Lietuvoje 
E.Gimenezas, – jos koncert  metu ga-
lima pajusti ore sklandan i  harmoni-
j , kuri jau po keli  akimirk  ži rovus 
nuneša kažkur toli toli... Tokio aukšto 
lygio muzikant  pasirodymai yra ypa
reti ir tikrai verti d mesio.“

Vilniuje – Cezarijos Evoros 
albumo premjera

Lapkri io 25 d. „Pramog  are-
noje“ Vilniuje koncertuosianti 
C.Evora pristatys naujausi  savo dai-
n  rinkin  „Nha Sentimento“ (liet. 
„Mano jausmai“). Neseniai išleista 
plokštel  sulauk  didelio meloman
susidom jimo ir iš karto pateko  po-
puliariausi  album  s rašus Pranc -
zijoje, Vokietijoje ir Belgijoje.

Naujausios C.Evoros dainos net 
kelet  met  buvo kuriamos gimto-
siose atlik jos Žaliojo iškyšulio sa-
lose ir moderniausiose Paryžiaus 
studijose. Jau 11- j  atlik jos studi-
jin  album  prodiusavo ilgametis jos 
bendražygis José da Silva, o instru-
mentines k rini  partijas pad jo ra-
šyti talentingas pianistas Nando 
Andrade ir Kairo miesto orkestras.

Iš Žaliojo iškyšulio sal , esan i
prie Vakar  Afrikos krant , kilusi 
C.Evora yra viena iškiliausi  ši  die-
n  vokalin s muzikos atlik j , užsie-
nio žiniasklaidos dar vadinama 
„juod ja Edita Piaf“. 68-eri  daininin-
k  yra išleidusi 16 studijini  album
ir dain  rinkini , jos s skaitoje net 6 
„Grammy“, „World Music“ ir daugy-
b  kit  prestižini  apdovanojim .

Vienintel  C.Evoros kon-
cert  organizuoja Ryt  ir Vi-
durio Europoje pirmaujanti 
koncertin  agent ra „Makro-
concert“. Daugiau informacijos: 
www.makroconcert.lt.

Bilietus į vienintelį C. Evoros koncertą Vilniuje, „Pramogų arenoje“, galima įsigyti visose BILIETAI LT kasose ir internetu. 
Daugiau informacijos svetainėje www.bilietai.lt.

Visus, norin ius išmokti tango ir iš ar iau susipažinti su 
Lotyn  Amerikos kult ra, Eduardo Gimenezas kvie ia
„Tango akademijos“ pamokas:

Vilniuje –  „Havana Social Klube“, Šermukšnių g. 4a, – pirmadieniais ir 
trečiadieniais nuo 19 iki 21.30 val.

Kaune –  „Kauno aklųjų ir silpnaregių centre“, Savanorių pr. 206, – 
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 19 iki 20val.

Panevėžyje – „Muna Dance“ studijoje, Respublikos g. 28, II a., –  
penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

E. Gimenezo projektas 
„Super Latin Power“

 žada siautulingą fiestą

Lapkričio 25 dieną „Pramogų arenoje“ Vilniuje savo naujausią albumą pristatys garsioji dainininkė 
Cezaria Evora. Egzotiškosios atlikėjos pasirodymą pradės Lotynų Amerikos energija ir temperamentu 
trykštantis šou, kurį publikai dovanos charizmatiškasis Eduardo Gimenezas su garsių Lietuvos muzi-
kantų projektu „Super Latin Power“.

Organizatorių nuotr.

6 „Grammy“ 
apdovanojimus 

laimėjusi Cezaria 
Evora yra išleidusi 

net 16 albumų

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Lapkričio 25 d. Vilniuje koncertuosianti 
C. Evora pristatys naujausią studijinį 
albumą „Nha Sentimento“
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100-asis „Striptizo erelių“ spektaklis: visi aktoriai vienoje scenoje!
Vaiva PRANCULYTĖ

Vaidins visi

Lapkri io 23 d. „Domino“ teatre 
vieno spektaklio metu pasirodys 
abiej  s stat  „Striptizo ereli “ ak-
toriai. Ži rovams vieno spektaklio 
metu pasirodys: Albertas - Eimutis 
Kvoš iauskas ir Irmantas Ba elis,
Džyza - Algirdas Dainavi ius ir Vy-
tautas Rašimas, Šefas – Dalius Ska-
marakas ir Darius Petkevi ius, 
Kristina – Lina Rastokait  ir Judita 
Zareckait , Tutis – Gytis Ivanauskas, 
Belgas – Juozas Gaižauskas, Bernar-
das – Sakalas Uždavinys. Kaip tiksliai 
viskas vyks, lieka „Striptizo ereli
paslaptimi, ta iau staigmen  tikrai 
netr ks. Specialiai  š  pasirodym  iš 
Lenkijos atvyksta ir režisierius Ar-
kadiušas  Jakubikas.

Populiariausias vis  laik
spektaklis Lietuvos teatro 
istorijoje

Šimt j  kart  skai iuojantys 
ereliukai su gastrol mis vis  Lie-
tuv  apvažiavo net kelet  kart ,
sve iavosi daugiau kaip 40 miest ,
spektakl  pamat  daugiau kaip 45 
t kst. ži rov .  „Striptizo ereliai“ 
tapo vienu iš populiariausi  spek-
takli  šalyje. Ši pjes , pagal kuri
spektakl  „Domino“ teatrui pasta-
t  lenk  režisierius Arkadiušas Ja-
kubikas, pasaulyje yra išversta 
12 kalb , o pats spektaklis pripa-
žintas vienu iš populiariausi  tea-
tro istorijoje. 

Per daugiau nei vienus metus 
buvo suvaidinta ne tik 100 spek-
takli , bet ži rovams pristatyta ir 
„Striptizo ereli  t sinys – „Radijo 
ereliai“.  O taip pat „ereli “ ko-
manda s kmingai dalyvauja LNK 
humoro laidoje „Nr. 1“.

Šv sdami 100- j , jubiliejin , pa-
sirodym  scenoje, „Striptizo ereliai“ 
pasidalijo mintimis apie tai, kokios 
nuotaikos juos aplanko ir kaip spek-
taklis pasikeit  nuo pirmojo karto...

kau, nežinodamas, ar laiku rasiu. Kartais paslepiu aš, o kolegos randa ir 
vis tiek perslepia... Smagu dirbti su šmaikš ia komanda. Džiaugiam s
gražiu jubiliejumi, esame ypa  pakyl ti, šventiškos nuotaikos. Net ir 
100- ajam spektakliui at jus, parako pas mus – nors vežimu vežk“.

Prabėgo 100 spektaklių 
nuo to karto, kai „Striptizo 
erelių“ trupė pirmą kartą 
įžengė į „Domino“ teatro 
sceną. Jubiliejaus proga 
lapkričio 23 d. „Striptizo 
ereliai“ savo žiūrovams 
dovanoja vienintelę ir uni-
kalią galimybę pamatyti 
absoliučiai visus spektaklio 
aktorius vienoje scenoje! 

diname t  pat  spektakl . Teatre labai daug dalyk  priklauso nuo 
žmoni , nuo dienos išgyvenim , ne tik nuo ži rov , bet ir nuo pa i
aktori  nuotaikos. Šis spektaklis iš ties  nuolat kintantis ir unikalus 
geros nuotaikos užtaisas.“

geriausiu ir išlikti populiariu tiek laiko. Esu tikras, kad „Striptizo ere-
liai“ dar ilgai gyvuos ir džiugins savo ži rovus visoje Lietuvoje.“

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Dalius Skamarakas: 

„Komedija -  gyvas žanras, ji 
negali negyventi. D l to „Striptizo 
ereliai“, šv sdami savo jubiliej , iš-
lieka tarsi gimstantys kiekvien
kart  iš naujo. Su kiekvienu spek-
takliu atsirad s vis daugiau impro-
vizacij , kuriozini  situacij , naujos 
gyvasties, išdaig . Antai, yra atsi-
rad s vienas bene tradicinis pokš-
tas. Prieš kiekvien  spektakl
kolegos paslepia kamuol , kuriuo 
žaidžiu spektaklio pradžioje. Iki pat 
iš jimo  scen  karštligiškai jo ieš-

Juozas Gaižauskas:

„Mums, ereliams, gali atro-
dyti, kad nesikei iame, o žmogui 
iš šalies viskas matosi kaip ant 
delno. Kartais b na labai juokin-
g  situacij , o kartais kolegos 
tiesiog išmuša iš v ži . Visi ko-
lektyve suprantame, k  turime 
daryti spektaklyje, koks kiekvie-
no aktoriaus vaidmuo, ta iau 
kartais b na sunku suvaldyti ir 
juok , ir net ašar . Nesvarbu, 
kad, atrodo, kiekvien  kart  vai-

Gytis Ivanauskas:

„Striptizo ereliai“ iš esm s pa-
sikeit . Spektaklis kito ir augo kar-
tu su kiekvieno iš m s  tiek 
scenine, tiek gyvenimiška patirti-
mi. Mes tarsi besipildantis juoko 
lagaminas. Spektaklis pasiek  savo 
brand , ta iau vis tiek kiekvien -
syk sakysiu, kad šitas kartas buvo 
geriausias. Nesvarbu, kokiu neti-
k tum  pasitaikys - smagi  ar iš-
mušan i  iš v ži ... Ne kiekvienas 
spektaklis nusipelno teis s b ti 

Eimutis Kvoš iauskas:

„Ži rovai, mat  pirmuosius 
spektaklius, gali pasakyti, kad 
„Striptizo ereliai“ pasikeit  kardi-
naliai. Ypa  po to, kai dienos švie-
s  išvydo naujasis spektaklis 
„Radijo ereliai“. Jei b t  matuo-
klis, kuris matuoja juoko decibe-
lus, „Striptizo ereliai“ sumušt
visus rekordus. Unikalu, kad šis 
fenomenas nepavaldus laikui. Dr s-
tu teigti, kad iki šiol „Striptizo ere-
liai“ – viena iš pa i  stipriausi
komedij  Lietuvoje“.
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Absoliutus TV3 šokių projekto “Šok 
su manimi” lyderis choreografas 
Gytis Ivanauskas prieš kelias savai-
tes pristatė labai daug dėmesio ir 
kalbų sulaukusį šou “Fetish”. O jau 
kurį laiką paslapčia su kolege iš 
Kroatijos ruošia dar vieną premje-
rą. Netrukus bus pristatytas nese-
niai penktąjį gimtadienį atšventu-
sio Gyčio Ivanausko teatro septin-
tasis spektaklis “Premjera”. Tačiau 
iki šios premjeros moderniojo šokio 
teatras lapkritį dar surengs savo 
pasirodymus Vilniuje ir Kaune.

Pastaruoju metu be jokio atokv -
pio prie daugyb s projekt  priside-
dantis G.Ivanauskas vis d lto rado 
laiko premjerai: “Ši id ja brendo ke-
lerius metus ir pagaliau at jo metas 
j gyvendinti. Tai - viena iš maž  ma-
no svajoni  sukurti bendr  projekt
su užsienio k r jais. Rasti su jais 
bendr  kalb jimo ton , id j , mint ,
aktualijas. Šiuo atveju širdis buvo sti-
presn  už perpildyt  dienotvark ”.

Pasirodymai Kaune ir Vilniuje

Jau š  penktadien , lapkri io 20 d., 
Kauno valstybinio dramos teatro il-
gojoje sal je bus pademonstruotas 
bene populiariausias Gy io Ivanaus-
ko teatro spektaklis “Vyrai baltais 
sijonais”. Šiame publikos ovacijas 
suk lusiame spektaklyje apie mei-
l s paieškas ir ilges  riba tarp šokio 
ir teatro yra minimali. ia vienodai 
svarbu ir šokantis, pasakojantis k -
nas, ir penkios minut s tylos, per 
kurias aktorius-šok jas žvilgsniu 
bendrauja su ži rovais.

Kit  savait , lapkri io 26 d., ke-
tvirtadien , Gy io Ivanausko teatro 
kolektyvas antr  kart  pasirodys sos-
tin s kio banko teatro arenoje. Š
kart  G.Ivanauskas su trupe parodys 
savo paskutin  spektakl  “Raudonos 
kurpait s”, pastatyt  pagal Hanso 
Kristiano Anderseno pasak . Itin mo-
derni šviesios, baltos ir labai moteriš-
kos pasakos interpretacija, kurios 
kraupi pabaiga yra aktuali kiekvienam 
iš m s . Intriguojantis, absoliu iai ori-
ginalus, užsienio tendencijomis pa-
remtas pasakojimas taps tikru išban-
dymu publikai.

Lietuvio ir kroat s duetas

“Jau gruod  Vilniuje, Kaune, Šiau-
liuose ir Panev žyje pirm  kart  pa-
rodysime m s  “Premjer ”. Naujas 
darbas apie tai, kas lieka po m s .
Koki tak  mes darome aplinkyb ms 
ir k  jam suteikiame iš savo patirties. 
Spektaklis apie premjer , kuri jau 
vykusi, - trumpai apibendrina G.Iva-
nauskas. - Tai - kaip antroji diena, o 
prisiminimais, šokiu bei išgyvenimais 
scenoje mes gr žtame  tikr j , jau 
vykusi  premjer . Ir taip pat scenoje 
rodysime, kokie mes dar b sime. As-
meniška ir atvira išpažintis”.

Anot G.Ivanausko, naujojo spek-
taklio šokio stilistika skirsis nuo anks-
tesni  j  darb , nes didžioji “Premje-
ros” choreografijos dalis buvo patik -
ta talentingai choreografei iš Kroatijos 
Sanjai Trop Fruhvald (Sanja Tropp 
Fruhwald). Muzik  naujam spekta-
kliui specialiai suk r  perspektyvus 
muzikos prodiuseris Tomas Petraitis. 
Spektaklyje vaidins Gy io Ivanausko 
teatro aktoriai: Brigita Urbietyt ,
Evaldas Taujanskis, Paulius Tamol ,
Agn  Ramanauskait , Naglis Bieran-
cas ir Ieva Šimukauskien .

“Laisvalaikio” inf.

Gyčio Ivanausko teatras ruošia 
“Premjerą”

Scena iš spektaklio 
“Raudonos kurpaitės”

Gyčio Ivanausko teatro archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams



“Viena iš ryto važiuodavau metro 
 centr  ir bastydavausi po London ,

- savo istorij  pradeda Aneta, - susi-
pažindavau su keis iausiais Londono 
gyventojais, jau  pokalbius d l dar-
bo, bas iausi po g j  paradus, o nak-
t  paskutiniu metro važiuodavau na-
mo. Mama skambindavo, klausdavo 
- gal jau  Vilni  laikas? Sakydavau 

- ne. Mano atostogos dar nesibaig .
Ši kelion  buvo ne b tinyb , o aštuo-
niolikmet s merginos kaprizas”.

Toks kaprizas v liau peraugo 
roman , gavo pjes s form  ir galiau-
siai virto teatro spektakliu. Režisie-
rius Gintaras Makarevi ius gausyb
personaž  perk l  kino ekran ,
scen  palikdamas vairialypiam An-

driaus Bialobžeskio personažui, ku-
ris spektaklyje yra savotiškas tarpi-
ninkas tarp ži rov , j  jausm  ir 
ekrane pasakojamos istorijos. Pasak 
režisieriaus, “vaizdo naudojimas te-
atre visada b davo kaip dekoracijos 
elementas, o šiuo atveju filmas ir 
aktorius scenoje yra lygiaver iai par-
tneriai, vienas kit  papildantys”.

Spektaklio filme vaidina daug 
garsi  Lietuvos aktori : Dalia Ove-
rait , Sigitas Ra kys, Vytautas Rum-
šas, Sergejus Ivanovas, Aušra Puke-
lyt , Aleksas Kazanavi ius, Tomas 
Kizelis, Lukas Petrauskas, Ram nas 
Cic nas, Dainius Svobonas, Gintar
Latv nait  ir Mantas Vaitiek nas. O 
pagrindin  vaidmen  atlieka pati isto-
rijos autor  ir dalyv  Aneta Anra.
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“Katinas Temzėje”: linkėjimai iš Londono

Su “Laisvalaikio” kortele

30%
nuolaida 2 bilietams

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida bilietui

Valstybinis jaunimo teatras lapkričio 21 d. 18 val. pristato intriguo-
jantį monospektaklį pagal Anetos Anros romaną “Katinas Temzėje”. 
Tai istorija apie savo tapatybės beieškančią jauną merginą ir jos 
nuotykius lietuvių pamėgtame, svetingame ir kartu atšiauriame 
bei visko pertekusiame Londone. Spektaklio režisierius ir dailinin-
kas - Gintaras Makarevičius. Pagrindinio ir vienintelio scenoje vai-
dmens atlikėjas - Andrius Bialobžeskis.

Pagrindinio ir vienintelio 
scenoje vaidmens 
atlikėjas - aktorius 
Andrius Bialobžeskis

D.Matvejevo nuotr.

Su Naujaisiais metais, Ana!

Spektaklio “Su Naujaisiais me-
tais, Ana!” herojus - “migruojantis” 
žmogus, ta iau emigracijos faktas 
spektaklyje - ne pasekm , o tik išei-
ties taškas. Spektaklio herojai susi-
tinka trijose skirtingose valstyb se 
Nauj j  met  vakar . Pasakojamos 
trys žmoni  istorijos, atverian ios 
prieštaringas gyvenimo ne t vyn je 
realijas. Spektaklyje vykius žvel-
giama ne dramatizuojant, o per hu-
moro ir lengvos ironijos prizm .
Spektaklyje pl tojamose situacijose 
ži rovas tarsi gali pažvelgti  save ir 

 savo artimuosius. Spektaklio k -
r jai nevengia patraukti per dant  su 
emigracijos tema susijusi  mit .

Spektaklis “Su Naujaisiais Me-
tais, Ana!” siekia pažvelgti  migra-
cij  ne tik kaip  t vyn  paliekan i
žmoni  problem , bet ir kaip  kas-
dien  m s  gyvenimo aplinkyb .
Spektaklio režisieriaus Dariaus Ra-
bašausko teigimu, “svarbiausia 
spektaklyje - asmenin  žmogaus 
drama, nagrin janti tarpusavio san-
tyki  pasikeitim , ironiškai žvel-
giant  asmeninius išgyvenimus”.

Artėjant gražiausioms žiemos šventėms Kauno mažasis teatras 
kviečia žiūrovus į spektaklį “Su Naujaisiais Metais, Ana!”, pastaty-
tą pagal garsios serbų dramaturgės B.Srbljanovič pjesę “Belgrado 
trilogija”. “Su Naujaisiais metais, Ana!” - vienos dalies spektaklis, 
kuriame šmaikščiai pasakojamos trys emigrantų istorijos.

“...po dvidešimties metų 
visame mieste aš suradau 
vos vieną protingą žmogų, 
bet ir tas pamišėlis”, - 
Antono Čechovo apysakos 
“Palata Nr.6” pabaigoje 
prisipažįsta jos herojus 
daktaras Raginas. Kauno 
valstybinio dramos 
teatro scenoje - sveikumo 
ir tikėjimo būties prasme 
paieškos A.Čechovo kūrinių 
“Palata Nr.6” ir “Juodasis 
vienuolis” motyvais. 
Spektaklio “Palata” insceniza-
cijos autorius, režisierius 
ir vieno pagrindinių 
vaidmenų kūrėjas - 
Rolandas Kazlas.

Spektaklio “Palata” scenografija
Organizatorių archyvo nuotr.

Kauno dramos teatras kviečia į “Palatą”
Apysak  “Palata Nr.6” literat -

ros kritikai laiko literat ros šedevru. 
Anot echovo amžinink , tai viena 
tragiškiausi  rašytojo apysak , su-
laukusi  “kurtinan ios s km s”, 
“paties laimingiausio likimo”. Mora-
liniai filosofiniai apm stymai, kuriais 
paremtas pasakojimas, šiame k ri-
nyje turi ryški echovišk  literat -
rin  form , pagav  stili . Pagrindini
personaž  - daktaro Ragino (akt. 
Liubomiras Laucevi ius) ir buvusio 
tarnautojo Gromovo (akt. Rolandas 
Kazlas) - bendravimas išauga  dvie-
j  skirting  ir kažkuo vienas  kit
panaši  žmoni  dram . “Palatos” 
veiksmas susipina su “Juodojo vie-
nuolio” temomis ir personažais.

Anot inscenizacijos autoriaus ir 
režisieriaus R.Kazlo, spektaklio 
“Palata” ašis - lemtingas ligonio ir 
daktaro susitikimas. Abu juos do-
mina ir kankina esminiai žmogaus 
b ties, tik jimo ir netik jimo, gy-
venimo, mirties ir nemirtingumo 
klausimai. Kaip gyvent? K  rinktis? 
Ar bandyt išlikti žmogumi visuome-
n je, kurios dauguma skendi bana-
lyb se, šlykštyb se, ar pasitraukti 
 vienatv  ir užsidaryti savo fanta-

zijos, id j  ir haliucinacij  pasauly-
je? Ar  aplink  reaguoti jautriai, ar 
 visk  žvelgti filosofiškai, randant 

pasitenkinim  tik savyje? Kas yra 
sveikumas, o kur jau prasideda liga? 
Kuo skiriasi teorijos nuo realaus gy-

venimo? Ar palata yra kal jimas, 
bausm , o gal ji gali b ti vieta, kur 
sveikstama, citadel , užuov ja, ku-
rioje sugr žtama  tikr j  save? Tai 
temos, klausimai, kurie ir suprieši-
na, ir suartina spektaklio herojus. 
Palata ir jos vienintelis gyventojas 
tarsi magnetas pradeda tra ukti dak-
tar  Ragin . Vizitai  palat  pas ligo-
n  tampa vis dažnesni...
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Pagal A. echovo k rin  su-
kurto spektaklio “Palata” 

premjera - lapkri io 24 ir 25 
dienomis Ilgojoje Kauno vals-
tybinio dramos teatro sal je.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Spektaklyje 
pasakojamos trijų 

emigrantų istorijos
Juozo Kamensko nuotr.

Spektaklio režisierius - Darius 
Rabašauskas. Spektaklyje 
vaidmenis kuria Remigijus 

Endriukaitis, Birut  Prekevi-
i t , Kristina Tunaityt ,

Ar nas Žemaitaitis ir Eirida 
Šatait . Spektaklio scenogra-
fas ir kostium  dailininkas - 
Art ras Šimonis, kompozito-

rius - Giedrius Misi nas.
 Spektaklio datos: lapkri io 21 
d., šeštadien , 18 val. lapkri io

27 d., penktadien , 19 val.



Kalbino Ingrida BAČELYTĖ

- Choreograf  Anželika Cho-
lina spektaklyje pati jus - akto-
rius ir balerinas - “suporavo”. 
Ar esate patenkinta tokiu parin-
kimu?

Ieva: Puikus klausimas! Nuo 
pat pirm  repeticij  pasteb jau ir su 
merginomis svarst me, kad poros 
puikiai parinktos, nieko nesinori su-
keisti ar pakeisti. Man su Audriumi 
Bružu kiekvienas šokis lengvesnis 
už buvus  prieš tai...

Jekaterina: Anželika tobulai 
parinko visas poras, aktoriai ir bale-
rinos atitiko vienas kit  tiek savo 
vidumi, tiek profesiniu atžvilgiu. Šo-
ku su Leonardu Pobedonoscevu, 
mes sudarome labai harmoning  po-
r . Esu temperamentinga šok ja, 
kaip ir jis - aktorius. Jo rankose tvir-
tai jau iuosi, galiu dr siai šokti.

R ta: Anželika turi ak . Ji sub -
r  šauni  komand  ir darnias poras. 
Savo partneriu Tadu Grynu esu pa-
tenkinta, su juo domu dirbti. Jis im-
lus, turi ger  koordinacij , jau ia 

žmog  šalia, gali prisitaikyti ir pa-
d ti. Šok j  terminu galiu pasakyti, 
kad Tadas - “patogus” partneris.

Kristina: Labai džiaugiuosi parin-
kimu. Mantas Vaitek nas yra darbštus, 
atsakingas, reiklus sau ir partnerei.

Margarita: Anželika man daug 
kart  min jo, kad su Kirilu Glušajevu, 
su kuriuo šoku spektaklyje, esame 
labai panaš s. O aš manau, kad mes 
labai skirtingi. Nors... galb t panaš s
tuo, kad abu turime rusiškos dvasios... 
Kirilas žino, k  šoka, k  daro, k  nori 
pasakyti. Man lengva su juo šokti ir 
sukurti vaidmen , nes jis daug k  pa-
sako be žodži , vien žvilgsniu.

- Kaip jums atrodo, apie k
yra šis spektaklis?

Ieva: Man jis apie mane, bet 
kiekvienam ma iusiam atrodo, kad 
apie j . Tai turb t reiškia, kad apie 
visus žmones.

Jekaterina: Spektaklis labai 
subtiliai, bet tiksliai pasakoja, kokie 
b na santykiai tarp vyr  ir moter .
Visos 5 poros labai skirtingos tiek 
proporcijomis, tiek vidumi. Nors ne 
visi moka, bet visi nori myl ti. Aš 
pati iš jo pasimokiau, kaip nereikia 
elgtis. Manau, tai geriausias Anže-
likos spektaklis. Jis tikras ir gyvas, 
kaskart vis kitoks.

Kristina: Tai yra spektaklis 
apie kiekvien  iš m s . Jame pasa-
kojama, kaip išsaugoti individualyb ,
kaip pasiekti harmonij . Ir kaip ne-
siklausymas, nesusikalb jimas gali 

visk  sunaikinti...
R ta: Apie meil  - jos pradži ,

vyksm  ir pabaig . Apie mažas klaidas, 
kurios laikui b gant tampa esmin s.

Margarita: Apie vyr  ir moter
santykius nuo pradžios iki galo An-
želikos akimis. Manau, spektaklyje 
pavaizduotos visos situacijos, kokios 
tik gali b ti tarp vyr  ir moter .

- Koks šiame spektaklyje j s
personažas, kokia tai moteris?

Ieva: Moteris, kurios tik jimas
stiprus ir atviras kaip vaiko.

R ta: Naivoka, jautri, romantiš-
ka. Turb t kiek panaši  mane...

Kristina: Aistringa, žavi, mylin-
ti moteris, žinanti, ko nori iš gyve-
nimo. Valdinga ir stipri. Ta iau retas 
prisipaž sta, kas slepiasi už tos sti-
pryb s...

Margarita: Mano moteris ia 
yra tikra kaimo bobel  iš pieno ir 
kraujo... (Juokiasi.) Pradžioje - pri-
mityvi, vaikiška, v liau tampanti sa-
vo vert  žinan ia moterimi, kuri 
varto partner  kaip tik nori: tai joja 
ant jo, tai jis j  nešioja. V liau ji su-
panaš ja su kitomis moterimis - bui-
tis jas suvienodina...

Jekaterina: Daug kam atrodo, 
kad spektaklyje šoku save. Tai yra 
išdidi, valdinga, pasitikinti savimi 
karjeros moteris. Vyr  tai atstu-
mianti, tai norinti susigr žinti, o la-
biausiai pradedanti j  vertinti jo ne-
tekusi. Bet ir ji, kaip ir aš, nori my-
l ti ir keistis d l meil s.

“Laisvalaikis”, 2009 m. lapkričio 19 d.30 Teatras  

Anželikos Cholinos moterų išpažintis
Naujausias A|CH teatro spektaklis “Vyrai ir moterys” sujungė dramos aktorius ir baleto artistes. 
Apie susitikimą vienoje scenoje pasakoja balerinos Jekaterina Romankova, Margarita Makejeva, 
Rūta Juodzevičiūtė, Kristina Galalytė ir Ieva Svetickaitė.

Spektaklis “Vyrai ir 
moterys” bus rodomas:

Lapkri io 19 d. 18 val. - Kauno 
kult ros centre “Girstutis”
Lapkri io 20 d. 19 val. - Alytaus 
kult ros ir komunikacijos centre
Lapkri io 21 d. 20 val. - kio
banko teatro arenoje, Vilniuje
Gruodžio 13 d. 19 val. - Ukmer-
g s kult ros centre
Gruodžio 15 d. 18 val. - kio
banko teatro arenoje, Vilniuje
Gruodžio 26 d. 17 val. - kio
banko teatro arenoje, Vilniuje
Gruodžio 28 d. 18 val. - Vilka-
viškio kult ros centre
Gruodžio 31 d. 19 val. - kio
banko teatro arenoje, Vilniuje

Anželika Cholina (centre) su spektaklyje 
“Vyrai ir moterys” šokančiomis balerinomis

“A/CH” teatro archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams



Kalbino Ingrida BAČELYTĖ

- Choreograf  Anželika Cho-
lina spektaklyje pati jus - akto-
rius ir balerinas - “suporavo”. 
Ar esate patenkinta tokiu parin-
kimu?

Ieva: Puikus klausimas! Nuo 
pat pirm  repeticij  pasteb jau ir su 
merginomis svarst me, kad poros 
puikiai parinktos, nieko nesinori su-
keisti ar pakeisti. Man su Audriumi 
Bružu kiekvienas šokis lengvesnis 
už buvus  prieš tai...

Jekaterina: Anželika tobulai 
parinko visas poras, aktoriai ir bale-
rinos atitiko vienas kit  tiek savo 
vidumi, tiek profesiniu atžvilgiu. Šo-
ku su Leonardu Pobedonoscevu, 
mes sudarome labai harmoning  po-
r . Esu temperamentinga šok ja, 
kaip ir jis - aktorius. Jo rankose tvir-
tai jau iuosi, galiu dr siai šokti.

R ta: Anželika turi ak . Ji sub -
r  šauni  komand  ir darnias poras. 
Savo partneriu Tadu Grynu esu pa-
tenkinta, su juo domu dirbti. Jis im-
lus, turi ger  koordinacij , jau ia 

žmog  šalia, gali prisitaikyti ir pa-
d ti. Šok j  terminu galiu pasakyti, 
kad Tadas - “patogus” partneris.

Kristina: Labai džiaugiuosi parin-
kimu. Mantas Vaitek nas yra darbštus, 
atsakingas, reiklus sau ir partnerei.

Margarita: Anželika man daug 
kart  min jo, kad su Kirilu Glušajevu, 
su kuriuo šoku spektaklyje, esame 
labai panaš s. O aš manau, kad mes 
labai skirtingi. Nors... galb t panaš s
tuo, kad abu turime rusiškos dvasios... 
Kirilas žino, k  šoka, k  daro, k  nori 
pasakyti. Man lengva su juo šokti ir 
sukurti vaidmen , nes jis daug k  pa-
sako be žodži , vien žvilgsniu.

- Kaip jums atrodo, apie k
yra šis spektaklis?

Ieva: Man jis apie mane, bet 
kiekvienam ma iusiam atrodo, kad 
apie j . Tai turb t reiškia, kad apie 
visus žmones.

Jekaterina: Spektaklis labai 
subtiliai, bet tiksliai pasakoja, kokie 
b na santykiai tarp vyr  ir moter .
Visos 5 poros labai skirtingos tiek 
proporcijomis, tiek vidumi. Nors ne 
visi moka, bet visi nori myl ti. Aš 
pati iš jo pasimokiau, kaip nereikia 
elgtis. Manau, tai geriausias Anže-
likos spektaklis. Jis tikras ir gyvas, 
kaskart vis kitoks.

Kristina: Tai yra spektaklis 
apie kiekvien  iš m s . Jame pasa-
kojama, kaip išsaugoti individualyb ,
kaip pasiekti harmonij . Ir kaip ne-
siklausymas, nesusikalb jimas gali 

visk  sunaikinti...
R ta: Apie meil  - jos pradži ,

vyksm  ir pabaig . Apie mažas klaidas, 
kurios laikui b gant tampa esmin s.

Margarita: Apie vyr  ir moter
santykius nuo pradžios iki galo An-
želikos akimis. Manau, spektaklyje 
pavaizduotos visos situacijos, kokios 
tik gali b ti tarp vyr  ir moter .

- Koks šiame spektaklyje j s
personažas, kokia tai moteris?

Ieva: Moteris, kurios tik jimas
stiprus ir atviras kaip vaiko.

R ta: Naivoka, jautri, romantiš-
ka. Turb t kiek panaši  mane...

Kristina: Aistringa, žavi, mylin-
ti moteris, žinanti, ko nori iš gyve-
nimo. Valdinga ir stipri. Ta iau retas 
prisipaž sta, kas slepiasi už tos sti-
pryb s...

Margarita: Mano moteris ia 
yra tikra kaimo bobel  iš pieno ir 
kraujo... (Juokiasi.) Pradžioje - pri-
mityvi, vaikiška, v liau tampanti sa-
vo vert  žinan ia moterimi, kuri 
varto partner  kaip tik nori: tai joja 
ant jo, tai jis j  nešioja. V liau ji su-
panaš ja su kitomis moterimis - bui-
tis jas suvienodina...

Jekaterina: Daug kam atrodo, 
kad spektaklyje šoku save. Tai yra 
išdidi, valdinga, pasitikinti savimi 
karjeros moteris. Vyr  tai atstu-
mianti, tai norinti susigr žinti, o la-
biausiai pradedanti j  vertinti jo ne-
tekusi. Bet ir ji, kaip ir aš, nori my-
l ti ir keistis d l meil s.
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Anželikos Cholinos moterų išpažintis
Naujausias A|CH teatro spektaklis “Vyrai ir moterys” sujungė dramos aktorius ir baleto artistes. 
Apie susitikimą vienoje scenoje pasakoja balerinos Jekaterina Romankova, Margarita Makejeva, 
Rūta Juodzevičiūtė, Kristina Galalytė ir Ieva Svetickaitė.

Spektaklis “Vyrai ir 
moterys” bus rodomas:

Lapkri io 19 d. 18 val. - Kauno 
kult ros centre “Girstutis”
Lapkri io 20 d. 19 val. - Alytaus 
kult ros ir komunikacijos centre
Lapkri io 21 d. 20 val. - kio
banko teatro arenoje, Vilniuje
Gruodžio 13 d. 19 val. - Ukmer-
g s kult ros centre
Gruodžio 15 d. 18 val. - kio
banko teatro arenoje, Vilniuje
Gruodžio 26 d. 17 val. - kio
banko teatro arenoje, Vilniuje
Gruodžio 28 d. 18 val. - Vilka-
viškio kult ros centre
Gruodžio 31 d. 19 val. - kio
banko teatro arenoje, Vilniuje

Anželika Cholina (centre) su spektaklyje 
“Vyrai ir moterys” šokančiomis balerinomis

“A/CH” teatro archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams
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Eštonas Ka eris (Ashton Kut-
cher) nesig dija savo nuogumo, to-
d l jam visiškai tas pats, jei žmon s
j  pamatyt  be drabuži . Nesvarbu, 
kas tai b t : ar žmona, ar visiškai 
nepaž stami praeiviai, aktorius ga-
li ramiai visiems demonstruoti sa-
vo nuogyb . Tod l net filmuojant 
atviresnes “Mergišiaus” scenas 
E.Ka eris nesidrov jo po vis  fil-
mavimo aikštel  vaikš ioti taip, 
kaip j  pagimd  mama. Aktoriui, ku-
riam neseniai sukako 31 metai, yra 
taip lengva prieš kameras nusimes-
ti visus drabužius, jog vis  š  pro-
ces  jis vadina lengviausia savo 
darbo dalimi.

“Man asmeniškai apsinuoginti ir 
nusifilmuoti intymioje scenoje su ki-
ta aktore - pati papras iausia vaidyba, 
kuriai net nereikia dideli  aktorini
sugeb jim ”, - d st  E.Ka eris. 
MTV laidos “Punk’d” žvaigždei rei-

k jo net kelet  kart  pademonstruo-
ti savo sugeb jimus filmo “Mergi-
šius” intymiose scenose. Ir nors jo 
žmona Demi Mur (Demi Moore) daž-
nai užsukdavo  sve ius, aktorius 
tvirtina, jog jai nebuvo didel  proble-
ma matyti apsinuoginus  savo vyr
vaikš iojant  po filmavimo aikštel .

“Juk, jei filme gauni žudiko vai-
dmen  ir užkapoji visus negyvai, tai 
dar nereiškia, kad gr žus namo 
žmona tave taip pat laikys serijiniu 
žudiku. Tas pats ir ia. Aš einu 
darb , suvaidinu sekso scen  su ko-

lege ir viskas tuo pasibaigia. Mes 
abu su Demi esame iš to paties ka-
tilo, tod l neimame  galv , kokiose 
scenose reikia vaidinti”, - aiškino 
aktorius.

Filme “Mergišius” pasakojama 
istorija apie vaikin , ieškant  ge-
resnio gyvenimo turting  moter
gl biuose. Ta iau vien  dien  jam 
tenka apsispr sti, ko jis išties no-
ri: ar prabangos ir veidmainiavimo, 
ar tikr  jausm , bet paprasto gy-
venimo.

“Acme” inf.

Metas Deimonas (Matt Damon) 
sako, kad Stiveno Soderbergo (Ste-
ven Soderbergh) filme “Informato-
rius!” sukurtas vaidmuo jam sutei-
k  išskirtinai teigiam sp dži :

“Tai geriausias man pasi lytas vai-
dmuo. Paradoksalu tai, kad suvai-
dinti “Informatoriuje!” buvau pa-
kviestas seniai, tik teko laukti net 
8 metus, kol sumanymas bus gy-
vendintas”. Seksualiausio pasaulio 
vyro titul  peln s aktorius prisime-
na, kad 2001 m. ketvirt  kart  per-
filmuojant juost  “Bornas: sunai-
kinta tapatyb ” ir žlugus keliems 
kitiems filmams nuotaika buvo su-
mauta: “Buvau toks nusimin s. Be-
veik 9 m nesius man niekas nepa-
si l  jokio darbo. Ir štai paskambi-
na Soderbergas ir praneša, kad š

t  man turi”. “Oušeno” trilogijos 
režisieriaus S.Soderbergo filme 
M.Deimono personažas labai ski-
riasi nuo anks iau suvaidint  Džei-
sono Borno ar Tomo Riplio. Ber-
niukas-saldainiukas š kart pasirodo 
neatpaž stamai pasikeit s: plik
dengia dirbtiniai plaukai, styro sai 
ir akivaizdžiai pastebimas specialiai 
šiam vaidmeniui prisiaugintas 15 
kg antsvoris (tikras, ne grimo k -
rinys). Pasak kino kritik , tai vie-
nas stipriausi  M.Deimono vai-
dmen , puikiai k nijan i  sud tin-
g  personaž . Genijus, idiotas, pa-
miš lis, keistuolis ar kriminalinis 
nusikalt lis? O gal visi viename... 
Tokiais bruožais pasižymi M.Dei-
mono sukurtas herojus Markas Vai-
tekeris. Jis dirba milžiniškame 
agrokoncerne, tap s informatoriu-
mi išduoda darbdavius FTB agen-
tams ir kartu sau iš mon s slap ia 
susižeria 9 mln. doleri . sipainio-
j s  aukš iausio lygio afer  netik -
tai pradeda vadovautis visai kito-
kiais motyvais...

“Gars  pasaulio raš ” inf.

- Kiek film  “Scanorama” 
parod  vilnie iams šiais me-
tais?

- 77 kino filmus ir dvi trumpa-
metraži  film  programas.

- Kiek ži rov  aplank  fes-
tivalio filmus “Forum Cinemas 
Vingis” kino centre?

- Daugiau nei 8 t kstan iai.
- Populiariausi festivalio fil-

mai?
- Lyderis - “Antikristas”. Dide-

lio d mesio sulauk  ir filmai “Am-
žinos akimirkos”, “Naujasis Balti-
jos kinas - jauna Lietuva trumpai”, 
“Žmogus ant lyno”, “Nepaklotos 
lovos”.

- Tau labiausiai patik s fil-
mas?

- Kelio drama, arba norvegiška 
kelio komedija - “Šiaur ”.

- Kokie dar festivaliai laukia 
“Forum Cinemas” ži rov ?

- Lapkri io 27 - gruodžio 3 die-
nomis pirm  kart  rengiamas kino 
komedij  festivalis, kur  organizuo-
ja “Kino pavasario” kolektyvas. 
Ži rovai tur s prog  išvysti Lietu-
voje dar nerodyt , originali  kome-
dij . Gruodžio 3-6 dienomis antr
kart  “Kino aljansas” organizuoja 
japon  kino žanro anim  festival
“Otaka”. Tradicin  ir jau kultin
frankofonišk  šali  trumpametra-
ži  film  naktis vyks gruodžio 
4- j  sostin s “Forum Cinemas 
Vingyje” ir gruodžio 11- j  “Forum 
Cinemas Kaune”. Na, o sausio 
22-28 dienomis visi gero kino ger-
b jai laukiami pranc zišk  film
festivalyje “Žiemos ekranai”.

Kalbino Laima KARALI T

Mini interviu
Festivalis po festivalio
Didelės sėkmės sulaukęs septintasis Europos kino festivalis 
“Scanorama”, kurį globoja dr. Gražina Arlickaitė, iš Vilniaus 
persikėlė į Kauną. Laikinosios sostinės žiūrovai geru kinu galės 
mėgautis iki lapkričio 22-osios kino centre “Forum Cinemas”. 
Apie kino festivalius pasakoja “Forum Cinemas” rinkodaros 
vadovas Dainius Beržinis.

Nuogas ir tuo patenkintas

Mergišius (akt. Eštonas Kačeris) gauna 
rinktis: veidmainystė ir turtai ar tikra 

meilė ir paprastas gyvenimas?
“Acme” nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“Mergišius” - kino teatruose 
nuo lapkri io 20 d.

Žanras: romantin  komedija/
drama. JAV

Režisierius David Mackenzie
Vaidina: Ashton Kutcher, Mar-

garita Levieva, Anne Heche ir kiti

M.Deimonas sukūrė jam nebūdingą personažą

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

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

15Lt

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

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

17Lt

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

nuolaida (taikoma 2 bilietams) kaina

13Lt

Naujasis Meto 
Deimono 
vaidmuo 

įkūnija genijų, 
idiotą, pamišėlį, 

keistuolį ir 
kriminalinį 
nusikaltėlį

“Garsų pasaulio 
įrašų” nuotr.

“Informatorius!” - jau 
rodomas kino teatruose 
Kaune, Vilniuje - kino 
teatruose nuo 20 d.

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

Welker, Melanie Lynskey ir kiti



1970 m. Utenos mieste buvo 
išskirtas 14 ha žem s plotas Ute-
nos alaus daryklos statybai. 

1973 m. prad tas vystyti sta-
tyb  projektas. 

1974 m. pradžioje statybos ir 
direkcijos direktoriumi buvo pa-
skirtas Gediminas Jackevi ius, jis 
monei vadovavo beveik dvidešimt 
met .

1977-ieji laikomi oficialiais 
“Utenos alaus” gimimo metais. 
Met  pradžioje buvo baigta saly-
klo cecho statyba. 

1978 m. tuometinis Utenos 
alaus kombinatas m si ir vais-
vandeni  gamybos. Pirmieji neal-
koholiniai g rimai vadinosi “Citri-
na”, “Apelsinas”, “Sajanai”. 

1986 m., vykdant saus j  poli-
tik , Utenos alaus kombinatas per-
vadintas  Utenos nealkoholini
g rim  kombinat .

Atk rus Lietuvos nepriklau-
somyb , kombinatas tapo valsty-
bine akcine mone ir buvo perva-
dintas  “Utenos g rimai”. Po me-
t  “Utenos g rimai” buvo reorga-
nizuoti  akcin  bendrov .

Devintojo dešimtme io pa-
baigoje “Utenos alus” užsitikrino 
Lietuvos alaus pramon s lyderio 
pozicijas.

1997 m. AB “Utenos g rimai” 
pasiraš  sutart  su “Coca-Cola” d l
šio g rimo išpilstymo. 2002 m. 
“Utenos alus” susijung  su alaus 
darykla “Švyturys”. Taip gim  AB 
“Švyturys-Utenos alus”, o nuo 
2003 m. bendrov  reorganizuota 
 UAB “Švyturys-Utenos alus”. 

Taip prasid jo naujausias - šiandie-
ninis “Utenos alaus” gyvavimo eta-
pas. “Švyturys-Utenos alus” dabar 
yra alaus gamybos lyderis Lietuvo-
je, pernai pagamin s ir pardav s
176,5 milijono litr  g rim .
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Oro balionas

Lietuvos padang je galima išvysti didžiausi
skraidant  objekt  Baltijos šalyse - “Utenos” 
karšto oro balion . “Utenos” oro baliono kupolas 
yra 6000 kubini  metr  t rio ir gali pakelti net 
iki 10 žmoni , arba 2 tonas bendro svorio. Balio-
nas priklauso daryklai “Utenos alus”.

Prekės ženklas:

Tai prekės ženklas iš Aukštaitijos, garsėjančios tyru šaltinių vande-
niu ir giliomis alaus gamybos tradicijomis. Tai prekės ženklas, kuris 
tradiciškai visada modernus. Kažkada buvęs “Alaus daryklos staty-
bos direkcija”, šiandien “Utenos alus” - moderniausia ir didžiausia 
alaus darykla Baltijos šalyse.

 Įkurta: pirmasis alus išpilstytas 1977 m.
 Industrija: gėrimų pramonė
 Produktai: “Utenos Utenos”, “Utenos Auksinis”, “Utenos 

     Porteris”, “Utenos ICE”, “Utenos Pilsener”, “Utenos Stiprusis”
 Tinklalapis: www.utenosalus.lt
 Spalva: mėlyna

Dabar visus 
“Utenos Ute-
nos” alaus bute-
lius galima at-
kimšti tiesiog 
rankomis. Šie 
ypatingi kamš-
teliai gaminami 
Japonijoje.

Apdovanojimai

2008 m. Utenos ICE laim jo Lietuvos met  gaminio aukso medal .
2007 m. alus skaidriame butelyje laim jo Lietuvos met  gaminio sidarbo 

medal .
2005 m. “Utenos” alui - bronzos medalis, “Australian International Beer 

Awards”, Australija.
2001 m. “Utenos Porteriui” - aukso medalis, “Chicago Beer Tasting Institute”, Jungtin s Amerikos Valstijos.
2000 m. “Utenos Porteriui” - aukso medalis, “Met  gaminio” konkursas.
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Žmon s iki šiol prisimena pir-
m j  “Žigulin ”, kurio kokyb  k l
abejoni , ar jis gal jo b ti paga-
mintas Utenoje. Paslaptis papras-
ta: statant gamykl  Utenoje alaus 
gamybos klausimais lietuvius kon-
sultavo ek  specialist  delegacija, 
atvykusi iš Brno, “Pilsener” ir ki-
t  seniai išgars jusi ekišk  alaus 
darykl . Šv sdamas 30 met  jubi-

liej  “Utenos alus” nusprend  pa-
gerbti ekijos aludarius ir ekijos 
spaudoje išspausdino skelbimus, 
kad ieškomi senieji ekijos alaus 
gamybos specialistai, pad j  “Ute-
nos alaus” darykloje pastatyti mo-
derniausius alaus gamybos rengi-
nius ir išvirti pirm j  al . Pra jus
kiek laiko “Utenos alus” sulauk
ek  aludari  vizito.

Prieš 30 m. Utenoje dirb s ek
aludaris Jiržis Tomašekas (nuotrau-
kos centre, kartu su vyriausiuoju 
“Utenos” aludariu Gintaru Žiauku 
ir daryklos konsultantu Aldu Var-

nu) ia ne tik pad jo kurti šiandien 
moderniausi  Baltijos šalyse “Ute-
nos alaus” darykl , bet ir surado 
savo gyvenimo meil  Tatjan , ia j
ir ved .

“Utenos alui” pamatus pad jo ek  aludariai

“Laisv  Jonin ms”
užtarnavo ne darbo dien

“Laisv  Jonin ms”
2003 m. “Utenos alus” ir tele-

vizija TV3 prad jo pilietin  inici-
atyv , kad bene linksmiausia lie-
tuvi  švent  - Jonin s (Rasos) - 
b t  paskelbta ne darbo diena. 
Balsuoti už Jonini  paskelbim  ne 
darbo diena buvo galima bet ku-
riuo “Utenos alaus” kamšteliu. 
Palik  kamštel  prekybos centruo-
se ar kioskuose žmon s gaudavo 
akcijos lipduk , juos klijavo viešo-
se vietose ir taip skleid  laisv
Jonini  id j .

Prie akcijos prisid jo radijo 
stotis “Radiocentras”, interneto 
vartai “Delfi”, krepšinio komanda 
“Žalgiris” bei gars s šalies žmo-
n s. Id j  palaik  ir už j  pasiraš
46 Lietuvos miest  ir rajon  sa-
vivaldyb s. Po m nesio, birželio 
26 d., laisvas Jonines savo nuta-
rimu paskelb  Lietuvos Respu-
blikos Seimas ir nuo 2004 m. ši 
diena yra ne darbo diena.

“Utenos alus” - už ilgus 
savaitgalius!

Dar viena netradicin  akcija. 
2005 m. vasaros pradžioje buvo 
paskelbta, kad vasaros sezono 
metu “Švyturio-Utenos alaus” 
darbuotojai kasdien dirbs 15 mi-
nu i  ilgiau, ta iau darbo savait
penktadien  baigs valanda anks-
iau. Siekdamas sustiprinti ilges-

nio savaitgalio id j  “Utenos 
alus” skyr  daugiau nei ketvirt
milijono lit  25 seni nijoms, ku-
riose už šias l šas buvo atnaujin-
tos 34 poilsiaviet s prie šalies 
ežer . Poilsiaviet s sutvarkytos 
ne tik ežeringose Utenos ir Aukš-
taitijos nacionalinio parko apylin-
k se, bet ir Dz kijoje, Suvalkijo-
je, Žemaitijoje ir net Pamario 
krašte. Sutvarkytas vietas žymi 
special s “Utenos alaus” remia-
m  poilsiavie i  ženklai. Id jai 
pritar  51,6 proc. suaugusi  Lie-
tuvos gyventoj .

Aludaryst s muziejus

2008 m. vasar  kaimo tu-
rizmo sodyboje “Alaušyn ”
kurtas “Utenos” aludaryst s

muziejus. Muziejuje reng-
tuose stenduose rašoma apie 
apynius, salykl , mieles, tyr
vanden , kuris naudojamas 
“Utenos alaus” darykloje. 
Kiekvienas lankytojas gali 
susipažinti su alaus gamybos 
etapais: virimu, fermentacija, 
filtravimu ir išpilstymu. 

“Utenos est ” žygis 
per Lietuv

Per trejus metus buvo sukurti 
net aštuoni “Utenos alaus” rekla-
miniai klipai, kuri  pagrindinis he-
rojus - estas Markko. Žyg  per Lie-
tuv  Markko, Mikka ir Arvi prad -
jo 2002-aisiais Aukštaitijos nacio-
naliniame parke. Linksmieji turis-
tai Lietuvoje užtruko iki pat Kal -
d , kol juos besilinksminan ius 

pirtyje su gundan i  form  blondi-
n mis užklupo Kal d  Senelis.

V liau “Utenos estai” po nes -
km s “Eurovizijoje” guod  daini-
nink  Aivar , romantiškasis Mark-
ko jo  pasimatym  su latve Kris-
tina ir pasimatymas baig si jos 
š ksniu “O-o, Markko!” Dar v liau 
Markko Tolim j  Ryt  turistams 
pasakojo, iš kokio tyro vandens ga-
minamas “Utenos Auksinis” alus. 
Galiausiai Markko draugai estai 

m  si sti jam žinutes, kuriose - 
li dnas vaizdas be Markko ir be 
“Utenos alaus”. Markko, žinoma, 
atsiklaus  Lietuvos ži rov , likti 
jam ar važiuoti. Per tris savaites 
Lietuvos estas sulauk  10 t kstan-
i  SMS žinu i . Iš j  6845 žinut s

buvo už tai, kad Markko gelb t
nuo nuobodulio savo tautie ius. 
Markko taip ir padar ! Išsivežda-
mas  Estij  “Utenos al ” ir links-
mybes.

Nuo pat “Utenos alaus” atsiradimo mon s augim  steb jo ir prie 
jo prisid jo daug žmoni . Šiandien “Utenos aluje” nuo pat gamyklos 
k rimo tebedirba 21 darbuotojas.

Logotip  raida



Kas?
“Coca-Cola” preki  ženklas 

“Diet Coke”.

K  parod ?
Gyvai transliavo interviu su 

stambaus kalibro žymyb mis, to-
kiomis kaip aktorius Evardas Nor-
tonas (Edward Norton), suvaidin s
filmuose “Kovos klubas” ir “Visuo-
men  prieš Lar  Flint ”. Interviu 
jie transliuodavo ne tik tam skirta-
me tinklalapyje, bet ir reklaminiuo-
se skydeliuose, ir kitose netik to-
se vietose, pavyzdžiui, “Reuters” 
informacin je švieslent je Niujor-
ko “Times” skvere (jei pravažiavai 

taksi ir negal jai pasiklausyti, ant 
sienos rodom  interviu gali išgirs-
ti mobiliuoju telefonu paskambin s
specialiu numeriu).

Kod l veikia?
žymyb s pritraukia. Jos šneka 

apie tai, kas joms gyvenime svarbu, 
o ant stalo ne kyriai matosi skardi-
n  “Diet Coke”. Be to, “Diet Coke” 

svetain je galima rasti ir  eter  ne-
patekusi  reklamos vaizd .

Rezultatai?
Met  pradžioje, kai prasid jo 

šios gyvos transliacijos, “Coke 
Zero” puslapio lankomumas išau-
go kelis kartus: vienu momentu 
jis populiarumu siek  lietuvišk
“Balsas.lt”.

El.reklama: 3 tiesioginės transliacijos iternetu
Rubrik
pristato “Gaumina”

Dar 2006-aisiais skait me pranešimus, kad JAV internetu nupirkta daugiau drabuži  ir papuošal  nei biliet  ir kompiuterini  preki . 2009- j  “GemiusReport” 
duomenimis, iš šiemet internetu pirkusi  18-44 m. amžiaus lietuvi  beveik tre dalis pirko drabuži  ir papuošal . Ateina laikai, kai perkant internetu 
nebesvarbu pasimatuoti. traukti  istorij , leisti kurti svajoni  drabužius ar pateikti juos taip, tarsi gal tum iš ties  juos paliesti. Jei sukuri emocij ,

kainos palyginimo svetaini  pirk jams gali ir nebeprireikti.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad

Kas?
JAV reklamos agent ra “Crispin 

Porter + Bogusky”.

K  rodo?
Kart  per 

savait  gyvai 
transliuoja pa-
ties agent ros 
vadovo Alekso 
Boguskio (Alex 
Bogusky) inter-
viu su visokiais 
domiais agent -
ros darbuotojais: 
k rybininkais, 
k rybos direk-
toriais, projekt
vadovais ir pa-
našiai. ia išgir-
site nuo rekla-
mini  juokeli
iki nutikim  ku-
riant pres tižinius apdovanojimus pel-
niusius projektus. Ži rovai tiesiogi-
niame eteryje gali užduoti klausim
parašydami “Twitter” žinut .

Kod l veikia?
Niekas nežino,  kok  klausim

reik s atsakyti po minut s. Bet ia 

ir visas smagumas. Be to, ši rekla-
mos agent ra, kasmet susišluojanti 
kr v  prestižiškiausi  pasaulio re-

klamos apdova-
nojim  (pavyz-
džiui, šiemet 
t apo  “Kan
Li t ” met  in-
terneto agent -
ra), parodo, kad 
jie irgi žmon s. 
Skaito knygas, 
daug ir sunkiai 
dirba, patiria 
s kmi  ir juo-
king  nes -
kmi  ir, svar-
biausia, gyvena 
tuo, k  daro.

    Rezultatai?
Po trij  sa-

vai i  translia-
cij  - 24 t kstan iai ži rov  ir pir-
mosios pajamos iš reklamos. Už tai, 
kad per filmavim  dalyviai gurkšte-
l jo iš “Coke Zero” skardin s, “Co-
ca-Cola” sumok jo “Crispin Porter 
+ Bogusky” 20 JAV doleri . Juo-
kais, žinoma, nes “Coca-Cola” yra 
j  klientas.

Neturime ko slėpti
www.justin.tv/fearlessqa

Gyvenimo stilius
www.dietcoke.com/styleseries

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

Vis daugiau žmoni  nebeturi laiko televizoriui, nes persikraust  gyventi 
 internet . Ta iau ir ia juos galima pasiekti gyvai, realiu laiku, reikia tik 

žinoti kaip. Trys karšti pavyzdžiai, k  daro pasaulio prek s ženklai.

Gyva interneto transliacija - tai kaip žaidimas su ugnimi. Tai jums ne nusi sti televizijai graži  nušlifuot  trisdešimties sekundži  reklam .
Juk kalbant gyvai gali nutikti bet kas - nuo truktel jimo už liežuvio pasakyti koki  nors nes mon  iki ant galvos užkritusi  dekoracij .

Kas baisiausia, jei ant galvos nukrito dekoracija, per artimiausi  valand  apskriesi nuo draug  ir pirk j  socialini  tinkl  profili  iki “Youtube”
 ir kit  vaizdo portal . Ir to nebeištrinsi. Laimi dr siausi ir gerai pasiruoš .

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad

Kas?
Užkandini  tinklas “Burger 

King”.

K  parod ?
Nusprend  patikrinti, ar popu-

liarus lenktynininkas ir kompiute-
rinio žaidimo “Nascar” žvaigžd
Tonis Stiuartas (Tony Stewart) ti-
krai dievina “Burger King” sumuš-
tinius “Whopper”, ar tik taip sako 
j  reklamose. Kadangi su pom gi
patikrinimais sud tinga, tiesioginia-
me eteryje transliuota šios žymy-
b s apklausa... pasitelkus melo de-
tektori ! Ži rovai gal jo gyvai in-
ternetu klausti ko tik nor jo (  ete-
r  pateko populiariausi klausimai, 
už kuriuos balsavo daugiausia ži -
rov ), o “Burger King” pasinaudo-
jo r m jo teis mis ir uždav  penkis 
papildomus klausimus.

Kod l veikia?
Didel  intriga (juk ne kasdien 

matai, kaip žymus žmogus pagauna-
mas meluojant tiesioginiame eteryje) 
ir galimyb  pasikalb ti su žvaigžde. 
O pabaigoje... Pagrindinis klausimas: 
“Toni, ar tu tikrai dievini “Whopper” 
sumuštin ?” “Taip” - ir detektorius 
patvirtina, kad tai tiesa!

Rezultatai?
Intriga baig si per 50 minu i ,

ta iau apie vyk  ( rodyta, kad T.
Stiuartas tikrai dievina “Whopper”) 
paraš  nuo sporto naujien  iki re-
klamos portal  - iš viso 102 t ks-
tan ius interneto puslapi .
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Netiki, kad dievina?
www.tinyurl.com/detektorius



Prog no z∂ sa vai tei
2009 11 19-26

BΔ r∂ ja JUR GA 
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Ketvirtadienis tinkamas 
mokytis, keliauti, bendrauti. Penktadien�, 
�e�tadien� b�kite diplomati�kesni. 
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje 
galima i�bandyti laim� loterijose, susi-
tikti su draugais. Tre�iadien� venkite 
svaigal�.
JAUTIS. Ketvirtadien� nerizikuokite 
pinigais. Penktadienis, �e�tadienis 
tinkamas mokytis, susitikti su 
draugais. Sekmadien� bei darbo 
savait�s prad�ioje b�kite kantresni, 
diplomati�kesni. Tre�iadienis gali 
padovanoti netik�t� pa�in�i� - 
nes�d�kite namie.
DVYNIAI. Ketvirtadienis nepalankus 
spr�sti juridinius reikalus. Penktadien�, 
�e�tadien� nerizikuokite pinigais. 
Sekmadienis ir darbo savait�s prad�ia 
tinka mokytis, keliauti, galima i�bandyti 
laim� loterijose. Tre�iadien� venkite 
svaigal�, ypa� tarnyboje.

V��YS. Ketvirtadien� b�kite 
d�mesingesni partnerio poreikiams, 
venkite gin��, drausmingai vairuokite. 
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje 
nesusigundykite lengvais pinigais, tikrin-
kite informacij�. Tre�iadienis tinkamas 
mokytis, galimi malon�s siurprizai.
LI�TAS. Ketvirtadienis tinkamas meilei, 
pasimatymams, k�rybai, naujoms 
pa�intims. Penktadien�, �e�tadien� patau-
sokite sveikat�. Sekmadien� ir darbo 
savait�s prad�ioje venkite gin�� �eimoje, 
venkite reikal� su teis�sauga, nepasiduok-
ite azartui. Tre�iadien� nevartokite svaigal�.
MERGEL�. Ketvirtadien� daugiau 
d�mesio skirkite �eimai. Penktadienis, 
�e�tadienis tinkamas meilei, k�rybai, 
aktyviam laisvalaikiui su vaikais. 
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje 
venkite didesnio fizinio kr�vio, nesiner-
vinkite. Tre�iadien� nevartokite svaigal�, 
drausmingai vairuokite.

SVARSTYKL�S. Ketvirtadienis tinka 
mokytis, vykti � komandiruotes, susitikti 
su u�sienie�iais. Penktadien�, �e�tadien� 
daugiau d�mesio skirkite �eimai. 
Sekmadienis ir darbo savait�s prad�ia 
gali padovanoti maloni� staigmen�. 
I�bandykite laim� loterijose. Tre�iadien� 
venkite svaigal�.
SKORPIONAS. Ketvirtadien� 
nei�laidaukite. Penktadienis, �e�tadienis 
tinka i�vykoms, bendrauti, susitikti su 
gimin�mis. Sekmadien� ir darbo savait�s 
prad�ioje daugiau d�mesio skirkite savo 
�eimynin�ms pareigoms. Tre�iadienis 
palankus meilei, naujoms pa�intims.
�AULYS. Ketvirtadienis - aktyvi diena. 
Penktadien�, �e�tadien� nei�laidaukite. 
Sekmadienis ir darbo savait�s prad�ia 
- tinkamos dienos mokytis, vykti � koman-
diruotes, bendrauti, i�bandyti laim� loteri-
jose. Tre�iadien� b�kite atidesni �eimos 
poreikiams, venkite svaigal�.

O�IARAGIS. Ketvirtadien� venkite 
intrig�, tikrinkite informacij� i� u�sienio. 
Penktadienis, �e�tadienis - akty-
vios dienos, atkakliai siekite u�sibr��t� 
tiksl�. Sekmadien� ir darbo savait�s 
prad�ioje reik�t� racionaliau elgtis 
su finansais, nesusigundyti gra�iais 
pa�adais. Tre�iadienis tinka pa�intims, 
komandiruot�ms, tik venkite svaigal�.
VANDENIS. Ketvirtadienis tinka reklamai, 
b�ti vie�umoje. Penktadien�, �e�tadien� 
venkite intrig�, netik�kite gandais. 
Sekmadienis ir darbo savait�s prad�ia 
tinka aktyviai veikti, galima i�bandyti 
laim� loterijose. Tre�iadien� venkite 
svaigal�.
�UVYS. Ketvirtadien� b�kite 
diplomati�kesni tarnyboje. Penktadienis, 
�e�tadienis tinka reklamai, vie�umui. 
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje 
venkite konflikt�, intrig�. Tre�iadienis 
- j�s� diena.

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

Atsakym� � kry�ia�od� iki lapkri�io 24 d. si�skite SMS �inute, numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina - 1 Lt.

Praeito kry�ia�od�io laim�tojas - Darius Ivanauskas i� Vilniaus. 
Jam bus �teiktas aitvaras “Jamaica”. D�l priz� teiraukit�s telefonu 

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

Kry Ωia Ωo dΩio, iß spaus din to pra ∂ju sia me nu me ry je, at sa ky mai:
Vertikaliai: Sabalena. Pelerina. Te�er. Natalija. Serenada. Ala. �s. Susisuko. 

U�uomina. Otai. Delonas. Tian. Mia. Sat. Disn�jus.
Horizontaliai: Nusiskundimas. Kapela. Tyras. Umliautas. Valeta. Elito. 
Relinas. Mont. Medi�i. Unitai. Nejud�k. NASA. Atara. Asamai. Narvas.

Pa�ym�tuose langeliuose: BANKETAS.

------  -
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 20-26 d. 10.50, 13, 15.30, 18, 20.30 
(10.50, 13 val. seansai vyks 21-22, 26 d.).
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 19 d. 
20. 20-26 d. 11.45, 14, 16.30, 18.40, 21.20.
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 19 d. 20. 24 d. 21 (COSMO VIP seansas).
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 19 d. 10.45, 12.45, 
14.45, 16.45, 18.45. 20-26 d. 10.30, 12.30, 
14.20, 16.20, 18.10 (10.30, 12.30, 14.20 val. 
seansai vyks 21-22, 26 d.).
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 19 d. 10.15, 13.30, 17, 20.30. 
20-26 d. 10.10, 13.50, 17.10, 20.40, 21.15 
(20 d. 20.40 val. seansas nevyks; 21.15 val. 
seansas vyks 20 d.).
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV) - 
19 d. 16.30, 19. 20-26 d. 10.20, 12.40, 15, 17 
(10.20, 12.40 val. seansai vyks 21-22, 26 d.).
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 19 d. 16, 18.30, 21. 20-26 d. 
13.20, 15.50, 18.30, 21 (13.20 val. seansas 
vyks 21-22, 26 d.).
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 19 d. 
15.30, 17.30, 19.30, 22. 20-26 d. 15.10, 
17.30, 19.30, 21.30 (20 d. 17.30 val. seansas 
nevyks; 20, 24 d. 19.30 val. seansas nevyks; 
24 d. 21.30 val. seansas nevyks).
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuota 
lietuvi�kai, JAV) - 19 d. 15, 17.15. 20-26 d. 
12, 14.40, 16.50 (12, 14.40 val. seansai vyks 
21-22, 26 d.).
“Artimos �viesos”  (drama, Lietuva, Vokietija) 
- 19 d. 15.45, 18. 20-26 d. 19, 21.10.
“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo 
drama, JAV) - 19 d. 15.15, 18.15, 21.15. 20-
26 d. 19.10, 21.45.
“Bjauri tiesa”  (romantin� komedija, JAV) 
- 19 d. 20.45. 20-26 d. 20.20.
“�aid�jas”  (fantastinis trileris, JAV) - 19 d. 
21.30.
“Svetimas k�nas”  (fantastinis trileris, JAV) 
- 19 d. 19.15.
“Baltoji p�ga”  (trileris, JAV) - 19 d. 21.45.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 20-26 d. 11, 14.30, 18, 
21.30.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 20-26 d. 11.20, 13.40, 16 (11.20, 
13.40 val. seansai vyks 21-22, 26 d.).
“Informatorius”  (kriminalin� komedija, JAV) 
- 20-26 d. 11.20, 13.40, 16, 18.30, 21.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 19 d. 
21. 20-26 d. 12, 14.10, 16.40, 19.15, 21.45.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 20-26 d. 
18.30, 22.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV) - 
19 d. 12.30, 16.20, 18, 20, 21.30. 20-26 d. 11, 
12.30, 14.30, 16.20, 18, 19.45, 21.30.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 19 d. 11.40, 14.20, 16.40, 
19.15, 21.45. 20-26 d. 13.20, 15.40, 18.45, 
21.45 (13.20 val. seansas vyks 21-22, 26 d.).
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 19 d. 11, 13, 15.10, 17, 
19. 20-26 d. 12.10, 14, 16.20, 18.15 (12.10, 
14 val. seansai vyks 21-22, 26 d.).
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV, 
3D) - 19 d. 11, 14.30, 17.30, 20.30. 20-26 d. 
11.45, 17.30.
“Kelion� � vandenyno gelmes”  (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 19 d. 12, 14.50. 
20-26 d. 15, 20.30.
“�alti apkabinimai”  (drama, Ispanija) - 
19 d. 18.20, 21.10. 20-26 d. 20.15.
“Artimos �viesos”  (drama, Lietuva, 
Vokietija) - 19 d. 16.30, 18.40. 20-26 d. 20.
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muzikinis 
dokumentinis f., JAV) - 19 d. 11.20, 13.40, 16, 
18.30, 21.30. 20-26 d. 14.30, 16.50, 19.10, 
21.30 (14.30 val. seansas vyks 21-22, 26 d.).
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 19 d. 16. 20-26 d. 11.30, 
13.30, 15.30 (11.30, 13.30 val. seansai vyks 
21-22, 26 d.).
“Negarbingi �unsnukiai”  (veiksmo f., JAV, 
Vokietija) - 19 d. 14.50, 18, 21.10. 20-26 d. 
18 (24-25 d. seansas nevyks).
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 19 d. 
16.45, 19, 21.30. 20-26 d. 21.10 (24-25 d. 
seansas nevyks).
“�aid�jas”  (fantastinis trileris, JAV) - 19 d. 
15.30, 19, 21.50.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Kur papu�ia v�jas”  (komedija, Belgija) 
- 19 d. 17.
“Iki paskutinio atod�sio”  (drama, 
Pranc�zija) - 19 d. 19.
“Itali�kos vedybos”  (komedija, Pranc�zija, 
Italija) - 19 d. 21.15.
“Festivalis Neu Now Vilnius’09”  
(trumpametra�iai f.) - 20 d. 17, 19, 21. 21 d. 
15, 17, 19. 22 d. 15, 17.
“Karsteno ir Git�s kino i�daigos”  (ani-
macija, Danija) - 21, 22 d. 11.
“Bjaurusis an�iukas ir a�”  (animacija, 
Danija) - 21, 22 d. 13.
“Buena Vista Social Club”  (dokumentika, 
Kuba, Vokietija, JAV, Jungtin� Karalyst�, 
Pranc�zija) - 21 d. 21.
“Kino portretas”  (autobiografinis f., JAV) 
- 22 d. 20.50.
“Moljeras: teprasideda komedija”  
(komedija, Pranc�zija) - 23 d. 15.
“Rikis”  (drama, Pranc�zija, Italija) - 23 d. 
17.10. 24 d. 21.15.
“Tiulpan”  (drama, Vokietija, Kazachstanas, 
Rusija, �veicarija) - 23 d. 19.
“S�my�is”  (drama, Kazachstanas) - 23 d. 21.10.
“Duburys”  (drama, Lietuva) - 24 d. 16.30. 
25 d. 20.30. 27 d. 19.
“Sudie, Giulsary”  (drama, Kazachstanas) 
- 24 d. 19.10.
“Gurman� klubas”  (juodoji komedija, 
Suomija) - 25 d. 17.
“Skiau�i� antklod�”  (drama, Kazachstanas) 
- 25 d. 18.30.
“�em�s gyventojas”  (dokumentika, JAV) 
- 26 d. 17.
“Preliminariniai rinkimai”  (drama, JAV) 
- 26 d. 19.
“�iurlys”  (drama, Kazachstanas) - 26 d. 20.15.
“Virtuv�s istorijos”  (komedija, Norvegija) 
- 27 d. 17.10.
“Tau reikia �uniuko?”  (drama, 
Kazachstanas) - 27 d. 21.30.

OZO KINO SAL�
“A� aptarnavau Anglijos karali�”  
(komedija, �ekija, Slovakija) - 20 d. 18.
“Stalkeris”  (fantastinis f., SSRS) - 21 d. 16.
“Visi kalba, kad a� tave myliu”  
(muzikin� komedija, JAV) - 25 d. 18.
“Soliaris”  (fantastin� psichologin� drama, 
SSRS) - 28 d. 16.
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“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 20-26 d. 10.15, 13.15, 
16.45, 20. 20-21, 26 d. 23.30.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 20-26 d. 11.15, 13.45, 16, 18.15 
(11.15, 13.45 val. seansai vyks 21-22, 26 d.).
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 19 d. 
18.30. 20-26 d. 11.45, 14, 16.15, 19, 21.30 
(11.45, 14 val. seansai vyks 21-22, 26 d.). 20-
21, 26 d. 23.45.
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 24 d. 18.
“Nes a� taip pasakiau”  (Kitokio kino klu-

bas, bilieto kaina - 7 Lt) - 24 d. 18.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 19 d. 10.45, 14, 15.45, 18, 19.15, 
21.30. 20-26 d. 10.45, 14.15, 17.45, 19.30, 
21.15. 20-21, 26 d. 22.45.
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 19 d. 10.30, 12.30, 14.30, 
16.30. 20-26 d. 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30 (10.30, 12.30, 14.30 val. seansai vyks 26 
d.; 16.30, 18.30 val. seansai vyks 23, 25-26 d.).
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV) 
- 19 d. 17.30. 20-26 d. 11, 13, 15, 17.15 (11, 
13 val. seansai vyks 21-22, 26 d.).
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 21-22, 26 d. 11.30, 13.30.

“Tarp dviej� mylim�j�”  (i�ankstinis 
seansas) - 20-26 d. 20.30 (22, 24 d. seansas 
nevyks).
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 19 d. 15, 19.30, 22. 20-26 d. 
15.30, 21 (20 d. 21 val. seansas nevyks).
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muziki-
nis dokumentinis f., JAV) - 19 d. 15.15, 17.45, 
20.45. 20-26 d. 20.40. 20-21, 26 d. 23.15.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 19 d. 
21.45. 20-21, 26 d. 23.
“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo 
drama, JAV) - 19 d. 16.15, 19. 20-26 d. 18 
(24 d. seansas nevyks).
“Informatorius”  (kriminalin� komedija, JAV) 
- 19 d. 20.30.

“Scanorama 2009”  (Europos �ali� kino 
forumas) - 19 d. 15, 17, 19, 21. 20 d. 15, 17, 
19, 21.30. 21 d. 12, 14.30, 16.30, 19, 21.30. 
22 d. 13, 15, 17, 19, 21.

CINAMON
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 20-26 d. 10.45, 12.45, 14.45, 18.45, 20.45.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 
20-26 d. 14, 16, 18, 20, 22.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 20-26 d. 
12.30, 20.55.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 19 d. 11.45, 15, 18.15, 21.30. 
20-26 d. 12, 15.15, 18.30, 21.45.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 19 d. 14, 16.15, 18.45, 21. 

20-26 d. 13, 19.45, 21.55.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 19 d. 
20, 22. 20-26 d. 22.15.
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muzikinis 
dokumentinis f., JAV) - 19 d. 12.30, 14.45, 17.15, 
19.30, 21.45. 20-26 d. 10.45, 15.15, 17.30.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dub-
liuota lietuvi�kai, JAV) - 19 d. 10.45, 12.45, 
14.30, 16.30, 18.30, 20.30. 20-26 d. 11.30, 
13.30, 15.25, 17.15, 19.
“�aid�jas”  (fantastinis trileris, JAV) - 19 d. 
12, 22.15.
“Baltoji p�ga”  (trileris, JAV) - 19 d. 15.30.
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV) - 19 d. 11.30, 13.30.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
20, 21, 22 d. 18.30 val. - Premjera! D�.Biz� 
“Karmen”. 4 v. opera pranc�z� k. 
Dir. R.�ervenikas.
25 d. 18.30 val. - L.A.Minkaus “Bajader�”. 
3 v. baletas. Dir. M.Sta�kus.
26 d. 18.30 val. - F.Leharo “Linksmoji 
na�l�”. 3 v. operet� lietuvi� k. 
Dir. J.Geniu�as.

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

19, 20 d. 18 val. - D.Vasermano, J.Dariono, 
M.Leigho miuziklas “�mogus i� La Man�os”. 
Re�. A.Ve�erskis.
21 d. 18 val. - F.Dostojevskio “Stepan�ikovo 
dvaras”. Re�. J.Vaitkus.
22 d. 12 val. - A.Lindgren “Pep� Ilgakojin�”. 
Re�. E.Jaras.
22 d. 18 val. - R.K�n�jaus “Meil� pagal 
grafik�”. Re�. A.Ve�erskis.
25, 26 d. 17 val. - F.Dostojevskio “Idiotas”. 
Re�. E.Nekro�ius (“Meno fortas”).

Ma�oji sal�
21 d. 16 val. - Improvizacij� reviu 
“Baronien�s gimtadienio puota”. Re�. 
R.Jurkonien�.
22 d. 16 val. - M.F.Marso “Laukim 
skambu�io”. Re�. V.Masalskis.
24 d. 18 val. - R.Granausko “Duburys”. 
Re�. S.Ra�kys.
25 d. 18 val.; 28 d. 16 val. - “�ilkas” (pagal 
A.Baricco roman�). Re�. B.Marcinkevi�i�t� 
(Mar).

Vilniaus ma�asis teatras
19 d. 18.30 val. - “Didysis Erlickas 
Ma�ajame teatre”. Juozo Erlicko programa.
20 d. 18.30 val. - T.Letts “Vestonai”. Re�. 
V.Malinauskas.
22 d. 11 ir 14 val. - Premjera! Spektaklis 
vaikams “Karalait� ir princas Krabas”. Re�. 
A.Sunklodait�.
24 d. 18.30 val. - A.�echovo “Vy�ni� 
sodas”. Re�. R.Tuminas.
25 d. 18.30 val. - F.Bordon “Paskutiniai 
m�nesiai”. Re�. R.Tuminas, A.Dap�ys.
26 d. 18.30 val. - A.�ebrausko improvizaci-

jos mokykla pristato improvizacij� �ou “Kitas 
kampas”.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

19 d. 18 val. - V.Gombrovi�iaus “Ivona, 
Burgundo kunigaik�tyt�” (N-14). Re�. 
J.Vaitkus.
20 d. 18 val. - M.Freino “Triuk�mas u� 
kulis�”. Re�. P.E.Landis.
21 d. 18 val. - A.Anros “Katinas Temz�je”. 
Re�. G.Makarevi�ius.
24 d. 18 val. - P.E.Land�io “Strip Man Show 
- viskas apie vyrus”. Re�. P.E.Landis.
26 d. 18 val. - I.Menchelio “Kapini� klubas”. 
Re�. A.Lat�nas.

Sal� 99
21, 22 d. 12 val. - V.V.Landsbergio “Arklio 
Dominyko meil�”. Re�. A.Vid�i�nas.
25 d. 18 val. - H.Ibseno “�m�klos”. 
Re�. A.Jankevi�ius.

Rus� dramos teatras
19-20 d. 19 val.; 21 d. 16 ir 20 val. - D�iazo 
festivalis VILNIUS MAMA JAZZ 2009.
Vilniaus teatras “L�l�”  Did�ioji sal�
21, 22 d. 12 val. - S.Siudiko “Trys 
par�iukai”. Re�. A.Mikutis.
26, 27 d. 18 val. - “Gele�is ir sidabras” 
(pagal V.�imkaus eiles). Inscenizacijos aut. 
ir re�. R.Kazlas.

Ma�oji sal�
21 d. 14 val. - “Ki�ki� sukilimas” (pagal 
K.Binkio poem� “Ki�ki� sukilimas”. 
Re�. ir dail. R.Drie�is.
22 d. 14 val. - “Pasaka apie v��liuk�”. 
Re�. ir dail. A.Mikutis.

Raganiuk�s teatras
Did�ioji sal�

21 d. 12 val. - “Lokys ir Mergait�”.
22 d. 12 val. - “Pinokis”. Pagal K.Kolodi. 
Re�. R.Urbonavi�i�t�.

Ma�oji sal�
21 d. 17 val. - “Dr�sioji Pupul�”. Dr�sus - 
tas, kuris i�dr�sta prisipa�inti, kad bijo.
21 d. 13 val. - “Skraidantys Me�kiukai”. 
Spektaklis patiems ma�iausiems. 
Re�. I.Stonyt�.
22 d. 13 val. - Sve�iuose “Senamies�io 
l�l�s”. Spektaklis “Geriausias �uo Ferdis”. 
Re�. K.Grabnickien�.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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FORUM CINEMAS
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 20-26 d. 10.15, 13.15, 
16.45, 20. 20-21, 26 d. 23.30.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 20-26 d. 11.15, 13.45, 16, 18.15 
(11.15, 13.45 val. seansai vyks 21-22, 26 d.).
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 19 d. 
18.30. 20-26 d. 11.45, 14, 16.15, 19, 21.30 
(11.45, 14 val. seansai vyks 21-22, 26 d.). 20-
21, 26 d. 23.45.
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 24 d. 18.
“Nes a� taip pasakiau”  (Kitokio kino klu-

bas, bilieto kaina - 7 Lt) - 24 d. 18.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 19 d. 10.45, 14, 15.45, 18, 19.15, 
21.30. 20-26 d. 10.45, 14.15, 17.45, 19.30, 
21.15. 20-21, 26 d. 22.45.
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 19 d. 10.30, 12.30, 14.30, 
16.30. 20-26 d. 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30 (10.30, 12.30, 14.30 val. seansai vyks 26 
d.; 16.30, 18.30 val. seansai vyks 23, 25-26 d.).
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV) 
- 19 d. 17.30. 20-26 d. 11, 13, 15, 17.15 (11, 
13 val. seansai vyks 21-22, 26 d.).
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 21-22, 26 d. 11.30, 13.30.

“Tarp dviej� mylim�j�”  (i�ankstinis 
seansas) - 20-26 d. 20.30 (22, 24 d. seansas 
nevyks).
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 19 d. 15, 19.30, 22. 20-26 d. 
15.30, 21 (20 d. 21 val. seansas nevyks).
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muziki-
nis dokumentinis f., JAV) - 19 d. 15.15, 17.45, 
20.45. 20-26 d. 20.40. 20-21, 26 d. 23.15.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 19 d. 
21.45. 20-21, 26 d. 23.
“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo 
drama, JAV) - 19 d. 16.15, 19. 20-26 d. 18 
(24 d. seansas nevyks).
“Informatorius”  (kriminalin� komedija, JAV) 
- 19 d. 20.30.

“Scanorama 2009”  (Europos �ali� kino 
forumas) - 19 d. 15, 17, 19, 21. 20 d. 15, 17, 
19, 21.30. 21 d. 12, 14.30, 16.30, 19, 21.30. 
22 d. 13, 15, 17, 19, 21.

CINAMON
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 20-26 d. 10.45, 12.45, 14.45, 18.45, 20.45.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 
20-26 d. 14, 16, 18, 20, 22.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 20-26 d. 
12.30, 20.55.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 19 d. 11.45, 15, 18.15, 21.30. 
20-26 d. 12, 15.15, 18.30, 21.45.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 19 d. 14, 16.15, 18.45, 21. 

20-26 d. 13, 19.45, 21.55.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 19 d. 
20, 22. 20-26 d. 22.15.
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muzikinis 
dokumentinis f., JAV) - 19 d. 12.30, 14.45, 17.15, 
19.30, 21.45. 20-26 d. 10.45, 15.15, 17.30.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dub-
liuota lietuvi�kai, JAV) - 19 d. 10.45, 12.45, 
14.30, 16.30, 18.30, 20.30. 20-26 d. 11.30, 
13.30, 15.25, 17.15, 19.
“�aid�jas”  (fantastinis trileris, JAV) - 19 d. 
12, 22.15.
“Baltoji p�ga”  (trileris, JAV) - 19 d. 15.30.
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV) - 19 d. 11.30, 13.30.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
20, 21, 22 d. 18.30 val. - Premjera! D�.Biz� 
“Karmen”. 4 v. opera pranc�z� k. 
Dir. R.�ervenikas.
25 d. 18.30 val. - L.A.Minkaus “Bajader�”. 
3 v. baletas. Dir. M.Sta�kus.
26 d. 18.30 val. - F.Leharo “Linksmoji 
na�l�”. 3 v. operet� lietuvi� k. 
Dir. J.Geniu�as.

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

19, 20 d. 18 val. - D.Vasermano, J.Dariono, 
M.Leigho miuziklas “�mogus i� La Man�os”. 
Re�. A.Ve�erskis.
21 d. 18 val. - F.Dostojevskio “Stepan�ikovo 
dvaras”. Re�. J.Vaitkus.
22 d. 12 val. - A.Lindgren “Pep� Ilgakojin�”. 
Re�. E.Jaras.
22 d. 18 val. - R.K�n�jaus “Meil� pagal 
grafik�”. Re�. A.Ve�erskis.
25, 26 d. 17 val. - F.Dostojevskio “Idiotas”. 
Re�. E.Nekro�ius (“Meno fortas”).

Ma�oji sal�
21 d. 16 val. - Improvizacij� reviu 
“Baronien�s gimtadienio puota”. Re�. 
R.Jurkonien�.
22 d. 16 val. - M.F.Marso “Laukim 
skambu�io”. Re�. V.Masalskis.
24 d. 18 val. - R.Granausko “Duburys”. 
Re�. S.Ra�kys.
25 d. 18 val.; 28 d. 16 val. - “�ilkas” (pagal 
A.Baricco roman�). Re�. B.Marcinkevi�i�t� 
(Mar).

Vilniaus ma�asis teatras
19 d. 18.30 val. - “Didysis Erlickas 
Ma�ajame teatre”. Juozo Erlicko programa.
20 d. 18.30 val. - T.Letts “Vestonai”. Re�. 
V.Malinauskas.
22 d. 11 ir 14 val. - Premjera! Spektaklis 
vaikams “Karalait� ir princas Krabas”. Re�. 
A.Sunklodait�.
24 d. 18.30 val. - A.�echovo “Vy�ni� 
sodas”. Re�. R.Tuminas.
25 d. 18.30 val. - F.Bordon “Paskutiniai 
m�nesiai”. Re�. R.Tuminas, A.Dap�ys.
26 d. 18.30 val. - A.�ebrausko improvizaci-

jos mokykla pristato improvizacij� �ou “Kitas 
kampas”.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

19 d. 18 val. - V.Gombrovi�iaus “Ivona, 
Burgundo kunigaik�tyt�” (N-14). Re�. 
J.Vaitkus.
20 d. 18 val. - M.Freino “Triuk�mas u� 
kulis�”. Re�. P.E.Landis.
21 d. 18 val. - A.Anros “Katinas Temz�je”. 
Re�. G.Makarevi�ius.
24 d. 18 val. - P.E.Land�io “Strip Man Show 
- viskas apie vyrus”. Re�. P.E.Landis.
26 d. 18 val. - I.Menchelio “Kapini� klubas”. 
Re�. A.Lat�nas.

Sal� 99
21, 22 d. 12 val. - V.V.Landsbergio “Arklio 
Dominyko meil�”. Re�. A.Vid�i�nas.
25 d. 18 val. - H.Ibseno “�m�klos”. 
Re�. A.Jankevi�ius.

Rus� dramos teatras
19-20 d. 19 val.; 21 d. 16 ir 20 val. - D�iazo 
festivalis VILNIUS MAMA JAZZ 2009.
Vilniaus teatras “L�l�”  Did�ioji sal�
21, 22 d. 12 val. - S.Siudiko “Trys 
par�iukai”. Re�. A.Mikutis.
26, 27 d. 18 val. - “Gele�is ir sidabras” 
(pagal V.�imkaus eiles). Inscenizacijos aut. 
ir re�. R.Kazlas.

Ma�oji sal�
21 d. 14 val. - “Ki�ki� sukilimas” (pagal 
K.Binkio poem� “Ki�ki� sukilimas”. 
Re�. ir dail. R.Drie�is.
22 d. 14 val. - “Pasaka apie v��liuk�”. 
Re�. ir dail. A.Mikutis.

Raganiuk�s teatras
Did�ioji sal�

21 d. 12 val. - “Lokys ir Mergait�”.
22 d. 12 val. - “Pinokis”. Pagal K.Kolodi. 
Re�. R.Urbonavi�i�t�.

Ma�oji sal�
21 d. 17 val. - “Dr�sioji Pupul�”. Dr�sus - 
tas, kuris i�dr�sta prisipa�inti, kad bijo.
21 d. 13 val. - “Skraidantys Me�kiukai”. 
Spektaklis patiems ma�iausiems. 
Re�. I.Stonyt�.
22 d. 13 val. - Sve�iuose “Senamies�io 
l�l�s”. Spektaklis “Geriausias �uo Ferdis”. 
Re�. K.Grabnickien�.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako





- Kaip manote, ar tikslinga 
publikuoti tiesiogini  pardavi-
m  informacij  “Facebook” ir 
panašiose aplinkose (tarkime, 
rašytojas sideda informacij
apie savo nauj  knyg )? Kokios 
komercin s žinut s yra tinka-
mos socialiniams tinklams ir ko-
kios ne?

- Nemanau, kad galioja bendros 
taisykl s “Facebook”. Žmon s ir 
prek s ženklai bendrauja tarpusa-
vyje vairiais b dais. Kas priimtina 
vieniems, gali b ti nepriimtina ki-
tiems. Mano nuomone, pagrindin
klaida yra manyti, kad žmogus, kuris 
tapo gerb ju, domisi komunikacija 
su jumis arba j s  reklama “Face-
book”. Dažnai taip n ra, nes daugu-
mai žmoni  “Facebook” - tikras so-
cialinis tinklas, j  socialinio gyveni-
mo t sinys. Tai vieta, kurioje tavo 
ryšiai paver ia turin  ypatingu, o ne 
atvirkš iai. Nariams tai lyg pasikal-
b jimas su draugais prie apskritojo 
stalo. Tod l prek s ženklai gali trak-
tuoti “Facebook” kaip bet kuri  kit
interneto svetain  ir reklamuotis 
tradiciniu b du arba pirmiausia už-
megzti pokalb , pelnyti pasitik jim
ir tik tada, kai bus pasiektas abipusis 

supratimas, prad ti terpin ti par-
davimo žinutes.

- K  manote apie tinklaraš-
tinink  motyvavim  (mok jim
jiems) už žinu i  apie prekes 
ar paslaugas rašym ? Tradici-
n je žiniasklaidoje yra griežta 
riba tarp žurnalistikos ir rekla-
mos. Tinklaraš iuose ši riba la-
bai neryški.

- Turiu atkreipti d mes , kad net 
ir tradicin je žiniasklaidoje ši riba 
jau neb ra tokia ryški. Manau, visai 
normalu mok ti tinklaraštininkams, 
ta iau visada svarbu atvirumas. So-
cialin  medija - pagrindin  skaidru-
mo varomoji j ga. Egzistuoja labai 

didelis pavojus, kad tikrosios tinkla-
raštinink  ar prek s ženkl  intenci-
jos bus atskleistos. Jungtin je Ka-
ralyst je nelegalu apsimestinai ra-
šyti apie produktus ir paslaugas, jei 
esate susij  su t  preki  ar paslau-
g  gamintojais ir tiek jais.

- Pateikite s kmingiausios 
pastarojo meto socialin s medi-
jos rinkodaros kampanijos pa-
vyzd .

- Jungtin je Karalyst je dau-
giausia kalbama apie kampanij
“Meerkat” (CompareTheMeerkat.
com). Ji buvo labai s kminga, su-
k l  daug šurmulio internetin je 
erdv je. Ta iau manau, kad šiai 

kampanijai buvo išleista labai daug 
pinig  (pvz., televizijos reklamai). 
Be abejon s, kitiems prek s žen-
klams b t  be galo sunku pakarto-
ti toki  virusin  s km . Kaip prieš-
prieš  galiu pamin ti sant ri  so-
cial in s medijos kampanij
“ASOSlife”, iš kurios galima daug 
ko pasimokyti.

- Ar efektyvu socialin s me-
dijos veiksmus atiduoti išori-
niams tiek jams - vieš j  ryši
ar reklamos agent roms? Ar 
kiekviena mon  tai tur t  da-
ryti pati?

- Socialin s medijos puristas, 
slypintis manyje, galvoja, kad kie-

kviena organizacija tur t  ir gal t
valdyti ši  komunikacij  pati. Ta iau
pragmatikas pripaž sta, kad daugu-
ma kompanij  neturi tam ištekli  ir 
patirties. Tod l manau, kad kaip ir 
kalbant apie viešuosius ryšius ar kli-
ent  aptarnavim  daugumai moni
efektyviau atiduoti šias paslaugas 
išoriniams tiek jams.

- Ar verslo lyderis ( mon s
vadovas) tur t  dalyvauti komu-
nikacijoje socialin je medijoje? 
Ar šiandienos pasaulyje kiekvie-
nas vadovas tur t  rašyti tinkla-
rašt  ar “Twitter” žinutes?

- Nemanau, kad “Twitter” rei-
kalingas kiekvienai monei. Tod l
jis tikrai n ra reikalingas kiekvie-
nam vadovui. Yra nemažai pavyz-
dži , kai vadovai gauna naudos iš 
socialin s medijos (pvz., pastebi-
miausias yra Zapos atvejis). Verslui 
reikia susikoncentruoti ties speci-
finiais tikslais, kuri  jis nori pasiek-
ti per socialin  medij  pa iais efek-
tyviausiais b dais. Kai kurioms 
mon ms labai svarbu b tu atvi-

roms, taigi tiesioginis vadovo daly-
vavimas socialin je medijoje b t
puikus sprendimas. Ta iau kitoms 
mon ms b t  daug efektyviau, jei 

vadovas susitikt  akis  ak  su pa-
grindiniais 20-30 klient  per me-
tus. Mano nuomone, kiekvienas 
vadovas tur t  žinoti apie sociali-
n s medijos priemones, tokias kaip 
“Twitter”, ir jas išbandyti, kad su-
vokt  potenciali  j tak  ir gal t
matyti, kas kalbama apie jo kompa-
nij . Ta iau jis netur t  b ti ver-
iamas šokti ant šios populiarios 

bangos.

“Laisvalaikio” inf.

Daugiau informacijos apie 
konferencij  “Wazzap?” 

www.best-marketing.com
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“Wazzzap?” konferencijos 
lektorius Čarlis Osmondas

Organizatorių archyvo nuotr.

Socialiniai tinklai verslui - “Wazzap?” seminare
Reklamos ir rinkodaros konfe ren-
cija “Wazzap?” vyks jau lapkričio 
25, 26 ir gruodžio 4 dienomis. 
Į renginį atvyksta socialinių tin-
klų ekspertas iš Jungtinės Kara-
lystės Čarlis Osmondas (Charlie 
Osmond). “Best Marketing” pa-
prašė jo pasidalyti keletu min-
čių apie rinkodaros komunikaci-
ją socialiniuose tinkluose.
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RŪPESTIS. Daž-
nas gyvūnų au-
gintojas savo nu-
mylėtiniu linkęs 
rūpintis taip, kaip 
ir pačiu savimi. Ka-
žin, kaip jis išsiaiš-
kina, ko iš tikrųjų 
reikia keturkojui 
draugui? Nuo-
traukoje - Kuboje, 
Havanoje, vyku-
sios šunų parodos 
“Expocanine’2009” 
dalyvis.

ROŽINIS TAKSI. Meksikoje ypač iš-
populiarėjo ši spalvinga moterims 
skirta transporto priemonė. Ar bus 
ketinančiųjų šią verslo sėkmę pakar-
toti ir Lietuvoje?

Dėmesio! Šios savaitės “Olialia” žvaigždė - grupės “Yva” narė Kristina Ivanova. 22-ejų mergina ne tik 
koncertuoja, Klaipėdos universitete ji studijuoja visuomenės sveikatą ir ateityje norėtų dirbti 
medicinos srityje. O taip - balta spalva jai tinka!

Raimundo Adžgausko nuotr. 
Fotografuota “Ligne Roset” interjero salone 

Parengta pagal Eltos inf. 
EPA-Eltos nuotr.

AŠTRI MADA. Meksikos sostinėje Meksike studentai 
menininkai sukūrė drabužius iš aitriųjų pipirų. Vėliau šiuo 

tikslu išradingieji panaudojo peilius, šakutes ir šaukštus. 
Kam tie stalo įrankiai, jei pipirais galima sotintis tik akimis?

APSAUGA. Pigu ir praktiška. Saugo nuo sau-
lės, mašalų ir kitų nedraugiškai nusiteikusiųjų. 
O jei rimtai - garsūs mitologai teigia, kad kau-
kės saugo nuo piktų dvasių, suprask, namie 
nieko nėra, eikite pro šalį. Nuotrauka iš Ko-
lumbijoje vykstančio senąsias šalies tradicijas 
puoselėjančio festivalio.


