
LNK laidos “Ne vienas kelyje” 
vedėjas DAINIUS LEONAVIČIUS 
(42) teigia, kad gyvenime ga-
lima visko išmokti. Žinant jo 
gyvenimo detales būtų sunku 
paprieštarauti. Įgijęs radiofiziko 
diplomą pradėjo dirbti automo-
bilių servise, nors apie automo-
bilius neturėjo žalio supratimo. 
Per kelerius metus ne tik išmo-
ko, bet ir vienas pirmųjų pradė-
jęs montuoti signalizaciją neblo-
gai uždirbo. Vėliau išmoko dirbti 
su garso aparatūra ir tapo kita-
dos populiarios laidos “Tango-
manija” garso režisieriumi. Kai 
draugas jam pasiūlė dalyvauti 
ralio varžybose, Dainius surizi-
kavo ir tapo geru ralistu. Vėliau 
vienas pirmųjų Lietuvoje nufil-
mavo ir sumontavo automobilių 
varžybų vaizdo klipą. Na, o kai 
su draugais prieš septynerius 
metus sugalvojo kurti laidą apie 
automobilius, jis ir vėl surizika-
vo tapti vedėju ir žurnalistu. Kas 
paneigs, kad jam pavyko?

Laima KARALIŪTĖ

- Koks j s  ži rovas?
- Nepatik site, bet pra jusiame 

sezone mus labiau ži r jo moterys. 
Gal tod l, kad tur jome rubrik  “Vai-
ravimo pamokos su Aiste Pilvelyte”.

- Ar Aist  Pilvelyt  tokia ge-
ra vairuotoja?

- Ji vidutin  vairuotoja, bet nuos-
tabus žmogus ir graži moteris. O jos 
vairavim  per TV analizavo b tent 
moterys. Š  sezon  kvie iame vis kitas 
žvaigždes ir sodiname jas prie vairo.

- Kuri žymyb  jus nustebino 
gerais vairavimo g džiais?

- Dainininkas Egidijus Sipavi-
ius labai gerai valdo automobil .

- Esate pristatomas kaip vai-
ravimo ekspertas. Kaip juo ta-
pote?

- Sav s tokiu nelaikau, gal tik ži-
nau šiek tiek daugiau už kitus. Daug 
met  dalyvavau ralio, slalomo varžy-
bose, ir tai man leido pažinti automo-
bilio galimybes, jo valdym , elgsen
netik tose situacijose kelyje. Beje, 
kol nesusipažinau su raliu, ne visada 
vairavau saugiai. Nor josi l kti. Dabar 
galiu pasakyti visiems, kad automo-
bili  sportas - pati ge-
riausia drausmingo vai-
ravimo mokykla.

- Koks dabar 
esate vairuotojas?

- Pavyzdingas, nie-
kada nerizikuoju be 
reikalo. Didžiausias keli  eismo pa-
žeidimas - nedidelis grei io viršiji-
mas. Baudas moku tik už tai.

- Kok  automobil  vairuo-
jate?

- “Ford Galaxy”. Jo variklis turi 
200 arklio j g .

- Ar jus paž sta keli  eismo 
policininkai?

- Paž sta, bet tuo nepiktnau-
džiauju.

- N  karto nesate išveng s bau-
dos d l to, kad esate ved jas?

- Na, gal kelis kartus, anks iau.
(Juokiasi.) Dabar net nesuteikiu 
progos b ti nubaustas.

- Kokiu maksimaliu grei iu
esate paband s važiuoti autos-
tradoje?

- Prieš kokius dvidešimt met  iš-
bandžiau 220 kilometr  per valand
greit . Dabar taip nesielg iau. Prisilaks-
tau automobili  sporto varžybose.

- Ar ralis - brangi pramoga?
- Labai. Metams reikia investuo-

ti mažiausiai 100 t kstan i . Ta iau
tai n ra vienintelis užsi mimas 
m gstantiesiems greit . Egzistuoja 
pigesni - slalomas, “dragas”.

- Ar tiesa, kad j s  devynio-
likmet  dukra taip pat žavisi au-
tomobili  sportu?

- Taip. Neseniai ji mane net ap-
lenk  vienose slalomo varžybose. 
(Šypsosi.) Nežinau, mano ar ne ma-
no d ka, bet vairuoti ji prad jo mo-
kytis nuo šešiolikos met .

- Ar m gstate “Formul -1”?
- Atvirai sakant, ne. Mane labiau 

žavi “Dakaro” ralis.

- Beveik du dešimtme ius 
dalyvavote ralio varžybose. Ko-
d l pasitrauk te?

- Nes supratau, kad pergal
dažniau lemia ne vairuotojo profe-
sionalumas, bet techniniai automo-
bilio duomenys, o tai labai brangiai 
kainuoja.

- Kaip pakomentuotum te 
posak : “Moteris prie vairo - 
mirtis už kampo”?

- Nemanau, kad moterys pras-
tesn s vairuotojos. Tik daugumos 
vairavimo stilius kitoks nei vyr .

Jos tris kartus pagalvos ir tik tada 
atliks manevr . Tai gali nervinti 
greitesn s reakcijos vairuotojus. 
Moterys dažniau priima ir nelogiš-
kus sprendimus.

- Ar yra žmoni , kuriems 
neduota vairuoti automobilio?

- Labai mažai, bet yra. Aš kal-
bu apie tuos, kuri  ypa  l ta reak-
cija. O iš vis  kit  galima išugdyti 
gerus vairuotojus.

- Kas jus labiausiai erzina 
kelyje?

- Elementarus kult ros netu-
r jimas, kai nekreipiamas d me-
sys  kitus eismo dalyvius.

- Kokiomis dar sporto šako-
mis žavit s, be automobili ?

- Krepšiniu. Pats j  žaidžiu ko-
kius 20 met .

- O kaip su eks-
tremaliu sportu?

- Specialiai vengiu 
ekstremali  užsi mi-
m , nes bijau, kad si-
trauksiu. Kažkas pa-
si l  slidin ti, tai da-

bar kas metus tai darau. (Šypsosi.) 
Tod l vengiu šokti parašiutu, ner-
ti  gelmes.

- Ar esate iš t  vyr , kurie 
valand  valandas gali kalb tis 
apie automobilius?

- Galiu ir man patinka, bet vis-
kas priklauso nuo kompanijos.

- Kokia, j s  nuomone, 
efektyviausia priemon  kovo-
jant su dideliu nusikalstamumu 
m s  keliuose?

- Materialin  gerov . Jei mes 
gyventume finansiškai užtikrin-
tai, kelyje b t  ramiau. Juk vaira-
vimo kult ra yra žmogišk j  san-
tyki  atspindys. O žmon s pas 

mus pikti, susvetim j , arogan-
tiški. Kelyje egzistuoja tokia pati 
taisykl , kaip ir gyvenime - “El-
kit s taip, kaip nor tum te, kad 
elgt si su jumis”.

- Svajoni  automobilis?
- Aš dabar vairuoju automobil ,

kuris tenkina visus mano porei-
kius. Jis talpus ir galingas. Beje, 
jis su automatine grei io d že. 
(Šypsosi.)

- Draugai nepatraukia per 
dant , maždaug ralistas, o va-
žin ja automobiliu su automa-
tine d že?

- Ne. Kod l? Šiuolaikiniai au-
tomatai manevringumu nenusilei-
džia mechanikai.

- Ar keliaujate irgi automo-
biliu?

- Atsp jote. Tik juo. Taip ke-
liaudamas daugiau pamatau. Viena 
sp dingiausi  kelioni  -  Juod-

kalnij .

- Ar sivaizduojate gyveni-
m  be automobilio?

- (Garsiai juokiasi.) Sunkiai. 
Tai labai stiprus protis. Be to, 
man labai patinka vairuoti. Vairuo-
damas pailsiu ir fiziškai, ir mora-
liškai. Galiu vairuoti valand  va-
landas. Esu vairav s iki Jaltos be-
veik trisdešimt valand  be per-
traukos.

- Mokate pataisyti automo-
bil , gerai vairuojate, filmuoja-
te, montuojate, vedate laid  ir 
dar rašote straipsnius apie au-
tomobilius. Gal tai dar ne visi 
j s  talentai?

- Dar moku ir m gstu sukiotis 
virtuv je, gaminti baldus, si ti 
siuvimo mašina ir net megzti. Esu 
sitikin s, kad labai norint visko 

galima išmokti.

“Esu vairavęs iki Jaltos 
beveik trisdešimt valandų 

be pertraukos”
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Dainius Leonavičius teigia, kad 
ralis - labai brangus sportas

LNK archyvo nuotr.

D.Leonavičius rizikuoja gyvenime, bet ne kelyje





Rank  darbo belgiško šokolado ga-
mybos tradicijas  Lietuv  atvež s ir 
iki 10 parduotuv li  tinklo išaugusios 
mon s “AJ šokoladas” steig jas nea-

bejoja ir d l šokolado prekybos bumo 
dat . Kaip rodo ankstesni  met  patir-
tis, tautie iai nuo prekystali  šokolad
sutartinai ims šluoti sulauk  gruodžio 
15 dienos. O gruodžio 22-24 dienomis 
prie “AJ šokoladas” vitrin  jau nusi-
drieks ir eil s. “Tai m s  derliaus me-

tas”, - kal din  prekyb  apib dina po-
nas Algimantas. Pasak jo, per lapkrit
ir gruod  apyvarta mon je prilygsta 
tai, kokia fiksuojama per visus kitus 
met  m nesius.

Kaip ir anks iau, pirk jus kal diniu 
metu gamintojas pamalonins naujieno-
mis. Ir tai ne tik naujos suvenyrin s Lie-
tuv  reprezentuojan ios pakuot s su 
geriausiais “AJ šokolado” saldumyn  pa-
vyzdžiais. Tik pra jusi  savait mon je 
prad ti gaminti saldainiai su marcipa-
nais, aitriaisiais pipirais ir kar iu šoko-
lado kremu, kuriuos, A.Jablonsko many-
mu, geriausiai vertins šokolado gurma-
nai. O ieškosiantiems Kal d  skonio jis 
patart  išm ginti kvapniuoju cinamonu 
pagardintus saldainius. “Kad ir kokius 
išsirinksite, nepamirškite, kad tai švie-
ži gaminiai. Ryte pagaminti jau po piet
kvep s ant prekystalio”, - primena šo-
kolado karalius.

A.Jablonskas sako, kad užklupus ne-
tik toms progoms šokolado d žut  jam 
visuomet po ranka. Artimieji jo taip pat 
nebe sivaizduoja be šokoladini  dovan .
O kokiu šokoladu b t  galima pradžiugin-
ti pat  šokoladinio džiaugsmo skleid j ?

Ponas Algimantas dažnai keliauja ir 
niekuomet nepraleidžia progos paskanau-
ti šokoladini domybi . Štai neseniai lan-
kydamasis Belgijoje jis gardžiavosi sak
skonio šokoladu bei ragavo amerikie i
“išradimo” - šokolado su bekoniena. Tu-
ri A.Jablonskas ir gurmanišk  svajon .
Jis nor t  atsidurti Meksikoje ir išm -
ginti k  tik nuskint  šokolado pupeli
g rimo. “Ta iau jei kas teikt  šokolado, 
kokio dar neragavau, b iau d kingas už 
du dalykus. Ne tik už puiki  dovan , bet 
galb t ir už id j ”, - sako 7 metus šoko-
lado versle besisukantis ir saldaini  re-
cept ras kuriantis vyras.

Pareng  Ramun  ŽUKAUSKIEN

A.Jablonską nudžiugintų neragautas šokoladas

Naująją pakuotę su geriausiais 
saldainių pavyzdžiais Algimantas 

Jablonskas pasiūlytų ieškantiesiems 
Lietuvą reprezentuojančių dovanų

Kodėl šokoladas buvo ir bus perka-
miausia kalėdinė dovana? “Su ja be-
veik niekuomet neprašausi pro šalį 
ir visuomet suteiksi gerų emocijų”, 
- teigia šokolado karaliumi Lietuvoje 
tituluojamas verslininkas Algiman-
tas Jablonskas.

“AJ šokoladas” 
krautuvėlės 
komanda 
įsitikinusi, kad 
parduoda ne tik 
šokoladą, bet ir 
geras emocijas

Irmanto 
Sidarevičiaus nuotr.
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Laimos KARALIŪTĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Pra jus  penktadien  sostin s kio banko teatro aren  atvyk s “Laisvalaikis” negal jo patik ti, kad yra 
Vilniuje, o ne pavyzdžiui, Londone. Kod l? Tod l, kad tai, k  scenoje išdarin jo elektronin s muzikos atstovai 
- prodiuseriai Leonas Samovas ir Mario Basanovas, diskžok jas ir koncerto id jinis vadas Vidis, “Few Nolder”, 
Jazzu, Monika Liu, Adomas - buvo talentinga, stilinga ir, kas retai pasitaiko m s  muzikos pasaulyje, modernu. 
Minimalistin  scenografija ir lakoniškos vaizdo projekcijos, stilingi kostiumai ir juodame fone išryšk jantys spal-
viniai akcentai - žalia kepur , raudonas sijonas - “Silence Family” parod , kad nereikia jokio maskarado norint 
priversti išsižioti. Prieš pusmet  muzikos rinkoje debiutav s ženklas “Silence” ir jo atlik jai pirm  kart  pasiro-
d  vienoje scenoje. Netik ti j  s statai papild  vienas kito k ryb , o elektroninei muzikai gyvasties suteik
Monikos Liu, Jazzu, Adomo balsai ir muzikos instrumentai. Kokybiška muzika gal jai m gautis tris valandas.

“Silence Family” - 
nelietuviškas požiūris į muziką

Spalviškai ir muzikaliai 
emocionalus Jazzu pasirodymas

Džiazo atlikėja Monika Liubinaitė 
pirmą kartą scenoje pasirodė 

nauju Monikos Liu pseudonimu

Elektroniniai džentelmenai - 
Mario Basanovas ir Vidis

Ekscentriškai atrodė 
dainininkas Adomas

Vakarėlio svečiai - Egidijus 
Dragūnas-Selas... ...ir Anželika Cholina

Norintiems patekti į neeilinį 
koncertą teko pastovėti 

eilėje prie įėjimo

Koncertą įdėmiai 
stebėjo Linas 

Adomaitis su drauge



Išskirtinio leidimo, trisdešimties metrų 
“Sunseeker” jachta, pavadinta “Olialia”, 
kainuoja septyniolika milijonų eurų

Gedimino Žilinsko nuotr.

Išskirtinis “Olialia” jachtos 
partnerio, laiv  valdymo grup s
“ASP Ship Management Group” Skan-
dinavijoje generalinio direktoriaus 
M.Holmo pokalbis su “Laisvalaikiu”.

- Kaip manote, verslininku gims-
tama ar verslumo išmokstama?

- Verslo negalima išmokti, gimtos 
savyb s - svarbiausia. N ra verslo 
mokykl  - yra tik tam tikros taisykl s, 
kuri  galima išmokti. N ra elgesio 
mokyklos - kiekvienas ieško savo 
verslo strategijos.

- Kas svarbiausia versle?
- Reikia tur ti aiški  savo verslo 

pozicij , mok ti skaityti partnerio po-
reikius. Negali priversti partnerio pa-
rodyti savo tikrus norus - tai turi 
žvelgti pats.

- Kokios savyb s svarbiausios 
geram verslininkui?

- Svarbiausias dalykas versle yra 
siklausymas  klient  ir partner . Vers-
las yra tarsi santuoka - privalai abso-
liu iai suprasti partner , skaityti jo k -
no kalb  - kitaip niekada nesiseks.

- Kaip suprasti, kada metas 
“skyryboms”?

- Santuokoje apie tai m stai daug 
kart , versle yra daug lengviau. Vers-
las - tiktai draugyst  tarp šali . Kai 
pajunti, kad jau laikas skirtis, kad ne-
siseka, tiesiog nutrauki ryš .

- Turite skirtingus, vairiuose 
žemynuose verslus - kuriuo la-
biausiai didžiuojat s?

- Labdaros organizacija ne galie-
siems, kuriai nuo 1997 m. vadovauju, 
esu prezidentas, joje dirba penki žmo-
n s ir per dvidešimt savanori .

- Kuo skiriasi užsi mimas 
verslu su arabais, italais, rusais, 
suomiais?

- Labai lengvas klausimas. (Šyp-
sosi.) Nesvarbu, kurioje šalyje turi 
verslo interes , tiesiog reikia supras-
ti tos šalies kult r . Norint, kad sek-
t si verslas, reikia išstudijuoti tos ša-
lies istorij , religines, politines, etni-
nes nuostatas, - privalu apie tai gau-
dytis, nes kitaip verslas žlugs.

- Su kurios tautyb s žmon -
mis jums papras iausia susišne-
k ti verslo atžvilgiu?

- Lengviausia dirbti su filipi-
nie iais.

- Kod l?
- Filipinie iai pri m  svarb  poli-

tin  sprendim  1970 m. d l eksporto 
- dabar jie turi daug darbo j gos.

- Kaip ekonomin  kriz  pavei-
k  j s  verslus?

- Per paskutin , 1991-1993 m., kri-
z  buvau itin verslus, dariau tai, k
gal jau geriausia. Nuo 1997 m. laukiau 
kit  krizi . Dabar galvoju: gal t  t s-
tis ir t stis ši kriz  - niekada nebuvau 
toks aktyvus investuodamas, koks esu 
dabar. Šiam laikotarpiui buvau pakan-
kamai pasiruoš s. Per kriz  devynias-
dešimt procent  verslo sudaro proble-
mos, dešimt - galimybi . Esu iš t ,
kurie mato ir ieško galimybi .

- Kiek ir koki  matote šian-
dien verslo galimybi ?

- Tas, kuris šiandien moka plauk-
ti, yra nugal tojas. (Šypsosi.) Yra mi-
lijonai galimybi , kurios dar n ra iš-
naudotos. Turiu daug neišnaudot
verslo galimybi . Man neužtenka to, 
k  “nuryju”, ir niekada to neužteks 
- galima “suryti” tiek, kiek nori.

- Kod l pasirinkote darbo pro-
fil  su jachtomis?

- Pagrindinis mano išsilavinimas 
yra j r  laivyno architekt ra, baigiau 
laiv  statybos mokykl . Be to, turiu 
išsilavinim  verslo administravimo 
srityje.  jacht  versl žengiau prieš 
penkerius metus. Pagrindinis mano 
interesas yra laivybos verslas, vedan-
tis  tarptautinius ryšius - ten, kur aš 
šiandien ir dirbu.

- K  bendro matote tarp 
“Olialia” ir jacht ?

- Jau vien tas faktas, kad “Olialia” 
yra prek s ženklas, daug k  pasako...

- Kuo, j s  akimis, skiriasi 
“Olialia” prek s ženklas nuo pa-
saulyje pla iai žinomo “Virgin” 
prek s ženklo?

- Gana domus klausimas... “Vir-
gin” - pasaulinio masto, “Olialia” - 
stiprios pozicijos vietos prek s žen-
klas. “Virgin” - jau gim s, užaug s, 
atsisak s daugelio nuostoling  vers-
l . “Olialia” - gimstantis, spar iai au-
gantis, kuriantis prek s ženklas, da-
rantis mažiau klaid  ir stip riai palai-
kantis visus projekto part nerius. Iš 
esm s n ra didelio skirtumo tarp 
dviej  ši  ženkl .

- Koki  matote “Olialia” prek s
ženklo vizij  po penkeri  met ?

- Tvirtai tikiu “Olialia” kaip pre-
k s ženklu. Šis ženklas yra ideologi-
ja, peržengianti paties ženklo ribas, 
- yra tai, k  aš remiu ir m gstu. M -
s  filosofija panaši - d l to mes ben-
dradarbiaujame ir tikim s tolesnio 
susitarimo. Lietuvoje “Olialia” - jau 
sitvirtin s prek s ženklas, manau, 

kad po penkeri  met  “Olialia” bus 
pripažintas Europoje.
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Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“ Verslas yra tarsi santuoka 
- privalai absoliučiai su-
prasti partnerį, skaityti jo 
kūno kalbą, kitaip niekada 
nesiseks”

Mikaelis Holmas

“ Man neužtenka to, ką 
“nuryju”, ir niekada to 
neužteks - galima “suryti” 
tiek, kiek nori”

Mikaelis Holmas

Mikaelis Holmas

Manęs laivai 
nedomina, bet 

juose sukasi 
dominantys 

žmonės, nuo kurių
svaigsta galva ir 

siūbuoja jūra

“Olialia” jachtos partneris verslą lygina su santuoka
Viduržemio jūros milijardierių prieplaukoje tarp gausybės iškalbingų laivų pavadinimų ant naujutėlaitės, išskirtinės, specialaus leidimo, 

trisdešimties metrų, septyniolika milijonų eurų kainuojančios šokoladinės jachtos šviečia grakščios “Olialia” raidės. “Mūsų filosofija 
panaši - dėl to mes ir bendradarbiaujame”, - sako novatoriškomis idėjomis besižavintis “Olialia” jachtos partneris MIKAELIS HOLMAS. 

Vadovaujantis pasaulinei lyderiaujančiai laivų valdymo grupei Skandinavijoje, daugybę verslų po visą pasaulį turintis suomių tautybės 
vyras įžvelgia didžiulį “Olialia” ženklo potencialą ir pripažinimą Europoje. Net ir krizės metu daug galimybių aplinkui matantis verslininkas 

ketina gėrimą “Olialia Cola”, “Olialia” ledus ir bankines nuolaidų korteles pristatyti Skandinavijos rinkai.Genutė ŽALIENĖ

Pasipuošusios “Wolford”, “Nijolės” ir “Vilniaus 
vartų” apdarais merginos prabanga trykštančioje 

jachtoje, kurioje filmuotas “Olialia pupyčių” 
vaizdo klipas, jautėsi lyg atostogaudamos

Planuojama, kad kitą sezoną 
Viduržemio jūroje galima bus 

pamatyti dar tris “Olialia” vardu 
pažymėtas jachtas, kurių vertė 

siekia 69 milijonus eurų

“ASP Ship Management” 
- viena iš vadovaujančių 
pasaulio kompanijų, turinčių 
60 laivų. Pagrindinai laivai 
įsikūrę: Australijoje, Naujojoje 
Zelandijoje, Singapūre, 
Indijoje, Skandinavijoje, 
Didžiojoje Britanijoje ir 
Filipinuose. Laivų valdymo 
grupė teikia visą paketą 
jūrų laivybos paslaugų, taip 
pat ir asmenines paslaugas 
klientams tiesiogiai bet 
kokioje geografinėje zonoje. 
Tradiciniai jūreivių gebėjimai, 
suderinti su šiuolaikinėmis 
technologijų galimybėmis, 
daro ASP pasaulio laivų 
valdymo grupės lyderiu.



Garsenybes ypa  žavi “Ed Hardy” 
“Love Kills Slowly” linija

Kvepalai “Love Kills Slowly” tapo to 
paties pavadinimo drabuži  ir aksesuar  ko-
lekcijos dalimi. 2009 m. išleisti kvepalai 
dvelkia: obuoli  sufl , mang , žemuogi ,
raudon j  greipfrut , frezij  žiedlapi , am-
bros, muskuso, tonikini  pupeli , vanilinio 
pudingo aromatu. “Šis kvepal  kvapas - kaip 
romanas”, - sako parfumer  Karolain Sabas 
(Caroline Sabas).

Žinomi sportininkai, 
aktoriai, dainininkai 
žavisi mantri ,
svaiginan i  tatuiruo i
“Ed Hardy” piešiniais

Krepšininkas Denisas Ro-
dmanas (Denis Rodman), daini-
ninkai Britni Spyrs (Britney 
Spears), Madona (Madonna), 
Snupdogas (Snopp Dogg), Enri-
k  Iglesijas (Enrique Iglesias) ir 
Fergi (Fergie), Paris Hilton, fut-
bolininkas Deividas Bekhemas 
(David Beckham), aktor  Pame-
la Anderson - tai tik maža dalis 
Holivudo minios, besirenkan ios 
“Ed Hardy” ryškiai atpaž stamo
stiliaus k rinius.

Amerikietiškos dvasios “gatv s mada” vertinimas

 “Ed Hardy” prek s, išm tytos po Amerik , Europ , Azij  ir Ar-
timuosius Rytus, vertintos beveik 10 milijon  JAV doleri  2009 m. 
Marškin li  ir kepur s kaina yra daugiau nei 100 JAV doleri .

Prek s ženklo “Ed Hardy” stilingi nešiojamieji gro-
tuvai, kompiuterio ir automobilio aksesuarai.

Garsenybių pamėgtas prekės ženklas 
“Ed Hardy” užuodžiamas ir Lietuvoje

Prekės ženklas “Ed Hardy” sukurtas 2004 m. ir pavadin-
tas tatuiruočių krikštatėvio Dono Edo Hardžio (Don Ed 
Hardy) garbei. Pasauliui jį pristatė žymus ir charizma-
tiškas dizaineris Christianas Odigjė (Christian Audigier), 
garsėjantis neįtikėtina naujų mados krypčių nuojauta. 
Jis kūrė tokiems prekės ženklams kaip “Guess”, “Fioruc-
ci”, “Bisou Bisou”, “Levi’s”, “Diesel” ir kitiems. Susitikęs su 
senovinių tatuiruočių meną perpratusiu D.E.Hardžiu, ne-
turėjusiu savo prekės ženklo ir net svajoti nesvajojusio, 
taip sėkmingai susidirbo, kad sukurtas jo vardo prekės 
ženklas per keletą metų tapo stulbinamai populiarus. 
“Ed Hardy” - fenomenas mados ir grožio pasaulyje, pri-
statantis unikalaus dizaino kepures, marškinėlius, džin-
sus, akinius nuo saulės ir beveik kas antrą pageidautiną 
aksesuarą - nuo patalynės iki automobilio kilimėlio. 
Daiktai išmarginti skeleto, drugio, erelio, rožės, drakono, 
demono, tigro ir kitais japonų įtakos motyvais.

Dizaineris ir tatuiruo i
meistras, kurdamas 
moterims ir vyrams, 
neaplenkia ir vaik

Tigro galva ir kiti animaci-
ni  film  heroj  tatuiruo i  pie-
šiniai yra m gstami vaik . Nuo-
traukoje - supermodelis Heidi 
Klam (Heidi Klum) su s numi.

Daininink  Šakira (Shaki-
ra) d vi “Ed Hardy” “Love Kills 
Slowly” marškin lius koncerto 
metu.

Aktor  Tara Reid dievina 
“Ed Hardy” “Love Kills Slowly” 
aromat : “Tai yra toks geras 
kvapas!.. Jis asocijuojasi man su 
angeliška mergaite, vilkin ia ši-
fono suknele ir valgan ia ant pa-
galiuko saldain  nuostabi  pava-
sario dien ”.

Viliojantys “Ed Hardy” kvapai

Lietuvoje “Ed Hardy” drabuži  ir ak-
sesuar  dar n ra, bet galime užuosti ir sigy-
ti vyrišk  ir moterišk  aromatus: “Love Kills 
Slowly”, “Love & Luck” parduotuv se “Dou-
glas” ir “Sarma” - tai puikus pasirinkimas 
renkantis kal din  dovan .

Denisas 
Rodmanas

Britni Spyrs

Fergi

Madona
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Kauno “Akropolyje” prie Griun-
valdo jimo rengtus “Olialia” r -
mus iš tikro ledo atidar  ir pašven-
tino pirm  kart  Lietuv  atvyk s
pagrindinis pasaulio Kal d  Senelis 
iš Suomijos. Kauno “Akropolis” pa-
skelbtas Lietuvos Kal d  sostine.

Pagrindin  Lietuvos Kal d
sostin s akcent  - “Olialia” ledo 
r mus - dešimt dien  k r  specia-
listai iš Suomijos, Austrijos ir La-
tvijos. R m  statybai panaudota 
šimtai ledo luit , kuriuos  Kaun
atgabeno 20 sunkvežimi . Ledo r -
m  svoris - apie 70 ton . Sien
aukštis - apie 6 metrus, storis - apie 
metr . R mus puošia dvi 2,5 metro 
aukš io ledo egl s. Ledo bare šal-
dytos net 25 “Olialia Cola” g rimo
skardin s ir 15 buteli . “Kauno 
Akropolio” ledo arenoje pastatyta 

Kal d  Senelio skulpt ra iš ledo.
“Olialia” ledo r muose sik r

“Olialia pizza” ledo baras, kuriame 
galima pasivaišinti “Olialia Cola”, 
“Olialia Cola” ledais bei specialiais 
kal diniais “Olialia” kokteiliais.

Restorano “Olialia pizza” Kau-
ne vadov s Dainos Rupšien s tei-
gimu, pasi lymas tapti ledo baro 
operatoriumi buvo netik tas. “Ti-
kras išš kis. Ta iau paruoš me 
special  Kal d  meniu ir tikrai 
rengiam s nustebinti kaunie ius”,
- sak  ji.

“Laisvalaikio” inf.

“Olialia” ledo rūmai Kaune jau traukia lankytojus

“Olialia pizza” ledo 
bare vaišinosi ir Kalėdų 

Senelis iš Suomijos

Kauno “Akropolyje” sekmadienį atidarytuose “Olialia” ledo
rūmuose įsikūrusiame “Olialia pizza” ledo bare jau galima 
pasivaišinti “Olialia” gėrimais ir ledais.

Įspūdingais “Olialia” ledo 
rūmais miestelėnai ir Kauno 
svečiai galės džiaugtis visą 
mėnesį - iki sausio 6 dienos.

“Olialia” ledo rūmais džiaugėsi ir “Olialia pupytės”
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Neseniai viename renginyje Vilniuje žinomos pramogų pasaulio moterys 
ir jų dukros gavo progą parodyti savo romantišką prigimtį bei norą puoš-
tis nuo mažų dienų. Jos pademonstravo dizainerės Viktorijos Jakučinskai-
tės sukurtas sukneles ir prie jų pritaikytus aksesuarus. Mergaitiškos rau-
kiniais, siuviniais, nėriniais dekoruotos, tarsi iš senelės skrynios ištrauktos 
suknelės - tokią idėją Kalėdoms, Naujiesiems siūlo V.Jakučinskaitė ir sa-
lonas “Tiulio fėja”. Na ir kas, kad šiek tiek vaikiška, dirbtina ir kvepia kiču. 
Juk tokie drabužiai dėvimi tik ypatingomis progomis...

Dizainerė Genutė 
Žalienė su dukrele 
Ūla Marija - 
elegantiškai juodos

Kalėdų repeticija. Didelės ir mažos fėjos

Elena NIKONOVAITĖ

Krautuvėlės “Tiulio fėja” dizainerė Viktorija 
Jakučinskaitė su dukrelėmis Ieva Maja ir Veronika

Sauliaus Venckaus nuotr.

Juodai baltais 
nėriniais 
dekoruotais 
drabužiais 
pasipuošė “Olialia 
pupytė” Oksana 
Pikul ir jos mama 
Laimutė

Trumpas pilkos spalvos 
sukneles demonstravo 

gražuolė Gabrielė 
Martirosianaitė su mama Lina

Megztomis, tačiau itin 
lengvai atrodančiomis 
suknelėmis pasipuošė 
Agnieška Dobrovolska 
ir jos dukrelė Lukrecija

Balti apdarai 
ypač tiko 
dainininkei 
Ingridai 
Martinkėnaitei 
ir jos dukrai 
Marijai

Atlikėja Asta Pilypaitė ir 
jos dukra Rūta

Tiesiog 
šviečianti 

dainininkė 
Elena 

Puidokaitė-
Atlanta su 

dukrele Saule
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Stilingame vakarėlyje išrinkti 
2009-ųjų Metų klaipėdiečiai

Klaip doje jau penkiolikt
kart  išrinkti ir pagerbti Met
klaip die iai.

“Jaukus. Mielas. Stilingas. 
Originalus. Klaip dietiškas”, - 
gražiausi  epitet  bei pagyr  pra-
jus  ketvirtadien  vykusiam dien-

raš io “Vakar  ekspresas” inici-
juotam “Met  klaip die io” ren-
giniui negail jo  iškilming  va-
kar  susirink  sve iai.

“Džiaugiam s, kad organizuo-
dami “Met  klaip die io” rinki-
mus, suteikiame galimyb  pad ko-
ti ir pagerbti gerus darbus be atly-
gio daran ius, garbingus ir talen-
tingus klaip die ius, garsinan ius 
m s  miesto vard . Tikim s, jog 
tokiu b du prisidedame prie Klai-
p dos bendruomeniškumo puose-
l jimo. Svajojame visus Met  klai-
p die ius - tikr j  m s  miesto 
žied  - ateityje suburti  atskir
klub ”, - sak  dienraš io “Vakar
ekspresas” vyriausiasis redakto-
rius Gintaras Tomkus.

2009-ųjų Metų filantropu tapo 
Lietuvos jūrų muziejaus Jūrų 

žinduolių ir paukščių skyriaus 
vedėjas Arūnas GRUŠAS, 

gelbėjantis, gydantis ir grąžinantis 
jūrai Baltijos pilkuosius ruonius

Jaunojo talento nominacijoje 
laimėjo dainuojamosios 

poezijos kūrėja ir atlikėja 
Kristina MURAVJOVA, sukūrusi 
klaipėdietišką roko operą “Eglė 

žalčių karalienė”

Meniška siela išrinktas šokių kolektyvo 
“Intrus” vadovas, choreografas Mindaugas 

LEKAUSKAS, nominuotas už nuolatinį 
darbą su jaunimu, šokių kultūros 

propagavimą ir Klaipėdos garsinimą 
tarptautiniuose šokių konkursuose

Garbės klaipėdiečio vardą pelnė istorikas 
Vacys VAIVADA, inicijavęs teminius 

renginius visuomenei “Vakarai su senąja 
Klaipėda”, “Žemaitijos istorijos puslapiai”

Metų šviesuoliu pripažintas Jūros 
šventės metu vykusios įspūdingos 

regatos “The Tall Ships’ Races Baltic” 
vadybininkas Kipras PALDAUSKAS

Viliaus Mačiulaičio nuotr.

Vakaro šeimininkai dienraščio “Vakarų ekspresas” 
direktorius ir vyriausiasis redaktorius 

Gintaras Tomkus su žmona Sonata

UAB “Sabelija” vadovas 
Tadas Šatkauskas su 
žmona Edita

Klaipėdos miesto meras 
Rimantas Taraškevičius su mero 
pavaduotoja Audra Daujotiene

Visada elegantiški 
Daina ir Antanas Bosai

Kompanijos “Grand Partners” 
vadovė Goda Petravičienė 
su vyru Andriumi

Sporto klubų “Kitonija 
Gym” ir “Apelsinas” vadovai 
Kristina ir Tomas Kesminai
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Sekmadienį paaiškėjo dar du TV3 projekto “Lietuvos talentai” fi-
nalininkai, kurie gruodžio 27 dieną susirungs dėl talentingiausio-
jo titulo ir piniginio prizo - 10 000 eurų. Tai šokėjų grupė “Extre-
me” ir multiinstrumentalistas Dovydas, pelnę daugiausiai publi-
kos simpatijų ir telefonų žinutėmis atsiųstų balsų. Publika palaikė 
ir šokių grupę “Be Good”, tačiau komisijos sprendimu ji liko trečio-
je vietoje ir į finalą nepateko. Per ketvirtąjį pusfinalį komisija - Rū-
ta Ščiogolevaitė, Marijus Mikutavičius ir Adolfas Večerskis - kaip 
niekad iki šiol negailėjo gerų žodžių “Lietuvos talentų” dalyviams.
Elenos NIKONOVAITĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

“Lietuvos talentų” pusfinalyje triumfavo šokėjai ir multiinstrumentalistas

Greta parodė 
numerį su 
degančiais 
lankais

Per pasirodymą 
bliuzo atlikėjas 
Dovydas grojo 
keliomis gitaromis, 
lūpine armonikėle 
ir būgnais

Komisijos komplimentų 
sulaukusi grupė “Basom” 
publikos liko neįvertinta

Šokių grupę “Extreme” 
žiūrovai pamatys 

finalinėje “Lietuvos 
talentų” kovoje

Nuotaikingieji šokėjai “Be Good” 
liko treti ir į finalą nepateko

2 x 10 19

Dizainer
Ieva
Ševiakovait

Dizainer
Jolanta
Rimkut

Pareng  Laima KARALI T

1. M gstamiausia garderobo dalis?
2. Ko niekada neapsirengtum?

3. Tavo stilius?
4. Paskutinis garderobo pirkinys?
5. Šlykš iausias stiliaus derinys?
6. Didžiausias stiliaus mitas?

7. Stilingas
vyras?

8. Stilingiausias
kino filmas?

9. Jei kurtum nam  interjer ,
koks jis b t ?

10. Trys stilingiausios Lietuvos 
asmenyb s?

1. Spalvotas šalikas.
2. Aulini  bat  labai aukštais kulnais - “botfort ”.

3. Sportiškas, praktiškas, romantiškas.
4. Akiniai raginiais r meliais.

5. Balti ilgaauliai batai ir mini sijonas.
6. Mantas Petruškevi ius ir visi kiti stilistai diletantai.
7. Ne apsireng s tvarkingai iš vienos parduotuv s,

bet suderin s vairius stilius.
8. “Stebuklingi Šihiros nuotykiai 

dvasi  pasaulyje”.
9. Ekologiškas, jaukus, su ryškiomis vairi

stili  detal mis.
10. Anželika Cholina, Andrius Mamontovas, 

Renata Mikailionyt .

1. Šalik lis ir batai.
2. Dalykinio kostium lio.
3. Priklauso nuo nuotaikos.
4. Batai.
5. Tigriniai raštai, rožin  spalva ir ilgi balti batai.
6. Žurnalas “Stilius”.
7. Su džinsais, minkštu, paglamžytu švarku, šalik liu, kepure ir gerais 
odiniais batais.
8. Režisieriaus Vongo Karvajaus 
(Wong Kar Wai).
9. Stilistiškai eklektiškas, organiškas, su keliais 
spalviniais akcentais.
10. Aleksandras Pogrebnojus, Alina Orlova, 
Jolanta Dapk nait .

Redakcijos archyvo nuotr.
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Paskutin  ši  met  vakar  šim-
tame i  puš  apsuptame restorane 
skamb s publikos simpatijas užka-
riavusios ši  atlik j  kartu ir atski-
rai atliekamos estradin s, liaudies 
dainos, garsi  oper  motyvais atlie-
kami k riniai, vairios arijos ir kla-
sikin s kompozicijos. Dueto talentu 
retas kuris abejoja, o j  pasirodymai 
neprilygstami tiek nuoširdžiu ben-
dravimu su publika, tiek j  pa i
tarpusavio pašmaikštavimais.

Po koncerto ir vakarien s vieš-

bu io restorane sve ius džiugins 
naujametis fejerverkas ir sp dingas 
šampano šou po atviru dangumi.

Ryte viešbu io sve iai bus pa-
kviesti pasim gauti SPA malonu-
mais “Belvilio” baseino ir pir i
komplekse, s kurin je vonioje su 
vaizdu  pušyn , baseinu su kaska-
da ir povandenin mis srov mis, 
suomiška ir garine pirtimis, šarko 
ir apsipylimo dušais.

Tiems, kurie nor s viešnag
viešbutyje “SPA Hotel Belvilis” pra-
t sti ilgiau, bus pateiktas specialus 
pasi lymas, skirtas ilgajam nauja-
me iam savaitgaliui. Pasinaudoju-
siems pasi lymu - dvi nakvyn s dvi-
vie iame kambaryje arba namelyje, 
pusry iai, pir i  bei baseino kom-
plekso teikiami malonumai, indivi-
dualios proced ros multisensorin -
je kapsul je bei romantiškos akimir-
kos prie spragsin io židinio su taure 
putojan io vyno.

Panašaus pasi lymo sulauks ir tie, 

kurie “SPA Hotel Belvilis” nor s ap-
lankyti ilg j  Kal d  savaitgal  - gruo-
džio 25-27 dienomis. J  lauks roman-
tiški viešbu io kambariai ar nameliai, 
šventin  vakarien , kal diniai pusry-
iai, sauna, burbulin  vonia, baseinas 

su kaskadomis bei povandenin mis 
srov mis, kubilin  pirtis po atviru 
dangumi Labanoro girios viduryje.

Viešbutis “SPA Hotel Belvilis” 
yra sik r s ramiame pušyne, šalia 
viešbu io rengti p s i j  takai, tra-
sos keturra iams motociklams, žie-
mos pramog  m g jai taip pat gali 
išsinuomoti slides, rogutes ar pasi-
m gauti poledine ž kle Bebrus
ežere. Keturi  žvaigždu i  aptar-
navimas, moderni aplinka, gamtos 
grožis, ramyb , švarus oras, puikus 
maistas - visa tai garantuoja puik
poils  žiemos šven i  metu viešbu-
tyje “SPA Hotel Belvilis”.

Padovanokite poils  Belvilyje 
žmon ms, kurie Jums r pi.

“Laisvalaikio” inf.

Svarbiausia užduotis daugiau nei 
dešimties Kal d  Seneli  pulkui, 
kur  švent s viet  gali atlyd ti 
snieguol s, zuiku iai ar elnias Ru-
dolfas, - sukurti švent  tiek vai-
kams, tiek suaugusiesiems vengiant 
banalybi  ir išjudinant susirinku-
siuosius dar negird tomis dainomis, 
niekur nematytais žaidimais, vikto-
rinomis ir kitokiomis atrakcijomis.

“M s  Kal d  Seneli  programa 

tikrai neparemta tradiciniu “Eglut s
skarotos” deklamavimu ar besikar-
tojan iais liaudies žaidimais. Profe-
sional s aktoriai kiekvienam pasiro-
dymui rengia speciali  program ,
kuri gali b ti iš anksto suderinta ir 
koreguojama pagal užsakovo pagei-
davimus. Kreipiame itin daug d me-
sio  pasirodym  ir kostium  kokyb
bei seneli  improvizacinius geb ji-
mus, kad kiekviena švent  praeit

sklandžiai ir linksmai. Kal d  Sene-
lis  susirinkusiuosius gali prabilti ne 
tik lietuviškai, bet ir rusiškai ar an-
gliškai, o griežto elgesio kodekso be-
silaikantys agent ros darbuotojai už-
tikrins, kad bet koks Kal d  Seneli
ar kit  kal dini  personaž  netaktiš-
kas elgesys b t  tabu”, - apie darbo 
principus pasakoja NKSA rinkodaros 
vadovas Eimantas Juknevi ius.

Kal d  Senelio ir jo palydos pasi-

rodymas, kuris paprastai susideda iš 
pasisveikinimo, vairi  žaidim  ir do-
van  dalijimo, gali b ti “pagardintas” 
ne prastu Kal d  Senelio atvykimu.

“Ankstesniais metais m s  Se-
neliai ne kart  pas mažuosius lipo 
pro balkon  ar net sl p si spintoje 
ir sand liuke - Kal d  Senelio atvy-
kim  galima parengti pagal kiekvie-
no fantazij  ir tai, koki  Kal d  is-
torij  norima papasakoti. Esu siti-
kin s, kad Kal d  Senelio pasirody-
mu iš netik iausios vietos sugeb -
tume nustebinti ne tik vaikus, bet 
ir bet kurios kompanijos bos ”, - 
šypsosi E.Juknevi ius.

Patyrusi  Kal d  Seneli  pulkas 
šven i  laikotarpiu pasireng s aplan-
kyti ne tik sostin s ar Kauno gyven-

tojus, bet ir išsiilgusius šventini
atrakcij  visoje Lietuvoje. Paslaugos 
teikiamos itin lanks iai tiek programos 
turinio, tiek kaini  poži riu - NKSA 
stengiasi prisitaikyti prie kiekvieno 
kliento poreiki . Pasirodymas, atsi-
žvelgiant  užsakovo pageidavimus, ga-
li trukti nuo valandos iki keli  ar net 
tapti viso šventinio vakaro programa.

“Kal d  Seneli  veiklai taip pat 
takos turi rinkos tendencijos - prieš 

por  met  daugiausiai užsakym  su-
laukdavome iš televizij , pra jusiais 
m s  Kal d  Seneliai aplank  dau-
gyb  statybos bendrovi , o šiemet 
dažniausiai linksminsime mažuosius 
prekybos centr  lankytojus”, - pa-
sakojo NKSA rinkodaros vadovas.

“Laisvalaikio” inf.

Stilingas Naujųjų metų vakaras 
su Deiviu ir E.Kaniava “Belvilyje”

Po šventinio vakaro 
koncertuojant 
Deivio ir Kaniavos 
duetui, galima 
pasimėgauti 
viešbutyje 
teikiamais SPA 
malonumais

Organizatorių nuotr.Pasakiško grožio gamtos prie-
globstyje, pačioje Labanoro gi-
rioje, prie garsiojo Bebrusų eže-
ro kranto įsikūręs modernus ke-
turių žvaigždučių viešbutis “SPA 
Hotel Belvilis” kviečia stilingai 
palydėti senuosius metus kartu 
su Deiviu ir Eduardu Kaniava.

Nacionalinė Kalėdų Senelių agentūra penktus metus stebins netikėtais pasirodymais
Kalėdų stebuklai svarbūs visiems - nuo pačių mažiausiųjų iki stambiausių kompanijų bosų, rimčiau-
sių teisininkų ar valstybės tarnautojų. Taigi seniausia ir didžiausia šalyje Nacionalinė Kalėdų Senelių 
agentūra (NKSA) artėjant Kalėdoms penktus metus iš eilės suskubo rengti šventines programas, pra-
linksminsiančias net ir patį didžiausią paniurėlį, o solidžią “seneliavimo” patirtį sukaupę aktoriai jau 
galvoja, kokiomis improvizacijomis nustebinti išsiilgusiuosius Kalėdų dvasios.

Kalėdų Seneliai 
pasiryžę 
aplankyti ne tik 
didžiųjų miestų 
žmones, bet ir 
smagių švenčių 
išsiilgusiuosius 
visoje Lietuvoje
Organizatorių nuotr.

n Kal d  Senelio pasi-
rodymas su žaidimais ir 
originaliomis detal mis
atsieis nuo 300 lit ,
n šventinis Kal d  Se-
nelio pasveikinimas 
kainuos nuo 150 Lt,
n Kal d  personaž  pa-
sirodym  galima užsaky-
ti telefonu (8-601) 70-
101, o su Nacionalin s
Kal d  Seneli  agent -
ros veikla ir si lomomis 
paslaugomis detaliau su-
sipažinti interneto pusla-
pyje www.seneliai.com.
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Studijoje FOTOS - 
prasmingos dovanos

Elzei dar tik pusė metų, 
o studijoje FOTOS ji jau 
lankėsi du kartus...
Alionos Bondarenko (studija FOTOS) nuotr.

KARTOS nuteiks šventiškai

“Parodos id ja - vienoje foto-
grafijoje amžinti skirtingas kartas: 
vaikus, t vus, senelius. Žaismingas 
vaik  klyksmas, jaudulinga seneli
rimtis, t veli  r pestis, šalia myli-
miausi žaislai ir nenuils-
tantis profesional
blykst s žybs jimas...” 
- fotosesij  prisimini-
mais dalijosi KART
sumanytoja FOTOS di-
rektor  Dainora saity-
t .

Vilniaus “Akropoly-
je” galite susipažinti su studijos 
fotograf  darbais, atrasti, kokia 
neišsemiama yra profesionali fo-
tografija. Gražiausi  nesuvaidint
jausm  artimiesiems kupinos 
KARTOS nuteikia šventiškai, ra-
gina prisiminti tai, kas mums 
svarbiausia - m s  šeimas...

Prasminga dovana 
šeimynai - fotosesija

Art jant didžiosioms šven-
t ms studija FOTOS kvie ia do-
vanoti prasmingai - vis  šeim  pa-
kviesti  fotosesij . Tai bus dovana 

ne tik jums, bet ir ateinan ioms 
kartoms. “Prisitaik me prie šian-
dieni  rinkos s lyg  ir šven i
proga sumažinome fotostudijos 
paslaug  kainas. Kvie iame pado-
vanoti savo artimiesiems galimy-
b  kartu užfiksuoti pa ius svar-

biausius šeimos gyvenimo mo-
mentus - k dikyst , vaikyst , - 
trapiausias ir grei iausiai praei-
nan ias gyvenimo dienas”, - kal-
b jo D. saityt .

Fotostudijoje galite pasirinkti 
jums tinkamiausi  paslaug  paket
- piln , vidutin  ar maž . Šventiniu 
laikotarpiui “mažos” fotosesijos kai-
na ypa  patraukli - nuo 200 Lt. Šalia 
fotosesijos ir atspaust  fotografij
jums papildomai bus pasi lyta viza-
žisto, drabuži  stilisto paslaugos, 
unikalus fotografij  scenarijus, o 
svarbiausia - jums patinkantis, sav
stili  turintis fotografas. FOTOS 

nuo kit  studij  skiriasi tuo, kad ia 
galite pasirinkti iš keleto k r j  dar-
b . “Fotografij  autoriaus ind lis
labai svarbus: jis bendrauja su žmo-
n mis, atveria juos tarsi knyg , kie-
kvienoje fotografijoje “užrašyda-
mas” šeimos paslaptis”, - sak

D. saityt .
Vilniaus Užupyje, 

prie Vilnios, per šeše-
rius darbo metus kartu 
su studija FOTOS augo 
ir nauja karta. Suskam-
ba lengvai simenamas 
studijos biuro telefonas 
2 6000 30: “Atsimenate, 

fotografavote m s  vestuves, pas-
kui - kai Herkui buvo metai. Dabar 
jau laukiam s antrojo vaikelio. Ka-
da galime pas jus užsukti su visa 
šeimyna?”

Laikas taip greitai b ga, o tai, 
kas šiandien džiugina šird , išliks 
amžinai.

Daugiau informacijos 
www.fotos.lt

“Laisvalaikio” inf.

“Jie sako, kad dabar esu panaši į 
mamutės tėtį, o šypsausi lyg tėvelio mama! 

Aš taip greitai augu...”

Elzei dar tik pusė metukų, o ji kartu su mama ir tėčiu studijoje FOTOS lankėsi jau du kartus. Pirmą 
kartą praeitą pavasarį, dar mamytės pilvelyje, kartu su mamos drauge tapo fotoprojekto “Lauki-
mas” modeliukais. Antrąkart - šį rudenį, kaip ir dešimtys kitų vilniečių šeimų, buvo pakviesta į stu-
dijos fotoprojektą KARTOS. Nuo gruodžio pradžios Vilniaus “Akropolyje” esančioje FOTOS galerijoje 
eksponuojamas šis naujausias studijos fotografų projektas.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida fotosesijai
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MĖNESIO 
AKCIJA 

(12.10-12.31) 
TIK 19 LT 

SU
 “L

AISVALAIKIO” KORTELE
              SPAGEČIAI SU JŪROS GĖRYBĖMIS
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“Itališkos vyninės” 
populiariausieji

Pareng  Ramun  ŽUKAUSKIEN

Restorano “Itališka vynin ” ypatumai

Adresas. Vilnius, Užupio g.30
Gimtadienis. 2008 m. balandžio 1 d.
Darbo laikas. I-VII 11-23 val.
Meniu. Itališka virtuv  ir ne tik. Tiesiai iš Italijos 

tiekiami gurmaniški s riai ir m sos užkandžiai, si lomi
palydai prie vyno. Apie 50 pavadinim  vyn  iš vis  gar-
siausi  Italijos bei pasaulio vyn  region , skirti gerti 
vietoje ir išsinešti.

Dienos piet s. Šiokiadieniais 12-15 val. Kasdien 
kei iamas meniu.

Kainoraštis. Šaltieji valgiai - 3-34 Lt, karštieji 
patiekalai - 10-50 Lt, vynas taur mis 4-8 Lt, buteliais 
45-345 Lt.

Staigmenos. “Laisvalaikio” klubo nuolaidos, vi-
siems vynams išsinešti taikoma 20 proc. nuolaida, šiuo 
metu 25 pavadinim  vynams išsinešti taikoma 50 proc. 
nuolaida.

Veiksmas. Pagal užsakymus rengiami stalo žai-
dim , muzikos vakar liai, vakar liai su paskaitomis apie 
tarptautin  protokol , vyn  degustacijos, kurioms vado-
vauja ekspertas iš Italijos.

Telefonas. (8 640) 44 551
Internete. www.italiskavynine.lt

Spage iai su j ros g ryb mis

Tarp kultini  itališk  makaron  nardo kre-
vet s, moliuskai, aštuonkojai ir sepijos, svaigs-
tantys nuo pomidor  ir baltojo vyno padažo.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai

Itališki skrebu iai

Tik nuolatiniai “Itališ-
kos vynin s” sve iai ga-
l t  atsakyti, kod l iš ke-
li  r ši  skrebu i  daž-
niausiai renkasi su švie-
ži  pomidor , fetos ir ba-
ziliko “kailin liais”. O 
šeimininkai juos reko-
menduoja alkio kirminui 
numarinti ir vyno gurkš-
niui palyd ti (9 Lt).

Trinta pomidorien
su mocarela

Kremin  tekst ra, sal-
džiar gštis skonis, švelnus 
esnako kvapas ir iš malo-

numo apsilydžiusi mocare-
la dugne. Sotu, daug, tad 
pavalgius vietos lieka ne-
bent desertui (9 Lt).

Karštas šokoladinis pyragaitis

Kepamas tik užsakius ir patiekiamas su baltojo šokola-
do padažu. Smaližius užburia tešlos purumu ir tiršto šoko-
lado banga, atpl stan ia sulig pirmuoju k sniu. Šis saldu-
mynas - tikras kep jo meistriškumo rodymas (12 Lt).

Kiekvienas svečias vaišinamas 
restorane keptomis šviežiomis 
itališkomis bandelėmis, prie jų 

patiekiama balzamiko acto ir 
alyvuogių aliejaus
Mykolo Ambrazo nuotr.

Restorano savininkai Rimant  ir Darius 
Rupšlaukiai

Vieta
Rimant : “Jos restoranui neieškojome -  Užup  at-

ved  likimas”. 
Darius: “Sugeb jome tinkamu laiku atsirasti tinka-

moje vietoje”.
Pašaukimas

Rimant : “Pagal specialyb  esu jurist , o  maitinimo 
versl  patekau atsitiktinai ir sisukau. Praktin  šios srities 
pus  dabar paž stu kuo puikiausiai, restorane gal iau
dirbti visur, išskyrus virtuv . Ten reikia pluš ti ne tik prie 
puod , bet ir prie popieri  tvarkant galyb  dokumentacijos. 
Apskritai restorane dirbti smagu: juk žmon s ia susiren-
ka praleisti laisvalaikio, ateina vedami ger  emocij ”.

Darius: “Pats labai m gstu ruošti maist , analizuoti 
ragaujamus patiekalus. Maisto ruošyba man menas, o 
puod  skamb jimas - muzikos k rinys. Svetingumo vers-
le sukuosi apie 12 met : buvau ir turizmo agent r , ir 
viešbu i  vadovu. Tiek pat laiko d stau derybas ir tarp-
tautin  protokol ”.

Idealus restoranas
Rimant : “Toks, kuris tinka kiekvienam sve iui. 

Savo restorane gurmanišk  virš ni  nesiekiame, ta iau
didžiuojam s savo virtuve. Nusiskundim  ja dar negir-
d jome. B t  dar smagiau, jei dauguma lietuvi  itališk
maist  siet  ne vien su picomis”.

Darius: “Iki tokio tr ksta tik didesnio žmoni  srau-
to, juk Užupis - šiek tiek užmirštas rajonas”.
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Renginio metu vaidino “Kitas kampas” 
aktoriai - Audrius Bružas, Kirilas Glušaje-
vas, Rimant  Valiukait . Jie šmaikš iai im-
provizavo vyro lobio tema, traukdami ir 
susirinkusius sve ius. Vakar lyje buvo ren-
kamas ir vyriškiausias stipriosios lyties at-
stovas. Balsuojant paaišk jo, kad tokiu vy-
ru dauguma vakaro sve i sivaizduoja di-
zainer  Aleksandr  Pogrebnoj , jam atiteko 
specialusis prizas - vyro lobio skulpt r l .

Taip farmacijos bendrov  pristat  nau-
j  vaist , skirt  vyr  erekcijos sutriki-
mams gydyti. Sakoma, kad “vyro lobiu” 
vadinamos tablet s pad s veikti seksua-
lines problemas ir leis pasiekti didžiausi
pasitenkinim  šioje srityje. Sakoma, kad ir 
už labai patraukli  kain .

“Laisvalaikio” inf.

“Vyro lobis” - vyrų problemų sprendėjas

Vyriškiausiu vyru išrinktam 
Aleksandrui Pogrebnojui 
(nuotraukoje - su drauge 
Salomėja) atiteko specialus 
prizas - vyro lobio statulėlė

Organizatorių nuotr.

Prad ti sportuoti verta ir vy-
resniame amžiuje. Nes žmon s,
judantys mažiausiai keturias va-
landas per savait , gyvena ilgiau, 
rodo ilgalaikis tyrimas iš Izraelio, 
kuriame dalyvavo daugiau kaip 1 
t kst. 800 žmoni . Iš 70-me i ,
kurie pakankamai jud jo, 85 proc. 
buvo gyvi ir po aštuoneri  met .
Tarp nesportavusi j  šis rodiklis 
buvo 73 proc. Iš aktyviai sporta-
vusi  78 met  senjor  po aštuo-
neri  dar gyveno 74 proc. Tarp 
tingesni  žmoni  šis procentas 
siek  59.

Anot rezultat , ypa  sportas 
naudingas 85 met  senjorams. Po 
trej  met  j  gyv  buvo 93 proc. 

Tarp nejudri  j  bendraamži  šis 
rodiklis buvo 75 proc.

Pasak mokslinink , nustebi-
no tai, kad ilgaamžiškumo nele-
mia tai, kiek žmogus sportavo 
per vis  savo gyvenim . Svarbiau 
buvo tai, k  jis daro dabar, kad 
likt  sveikas. Senjorai, kurie 
b dami 78 met  dar buvo ting s
ir sportuoti prad jo maždaug 
85-eri , gyveno beveik tiek pat 
kaip tie, kurie nuolat jud jo.

Tuo tarpu tyrimo dalyviai, 
liov si buv  aktyv s 85-eri ,
mir  panašiai greitai kaip ir tie, 
kurie niekada netur jo daug lai-
ko sportui.

Tyrimas: sportuoti 
niekada nevėlu
Sportuojantys senjorai gyvena ilgiau, nei vengiantys judėti, 
parodė naujas tyrimas. Ir visai nesvarbu, kada žmogus prade-
da aktyviai gyventi.

Į sostinės vyninę vieną vakarą žinomi 
pramogų pasaulio atstovai rinkosi iš-
skirtine proga - sužinoti apie naujus 
potenciją gerinančius vaistus vyrams 
- vyro lobį. 

“Hero Inn” - mūsų laikų herojams“Baras tikriems herojams” - to-
kiu šūkiu užsukti kviečia uosta-
miestyje neseniai duris atvėręs 
amerikietiško stiliaus “Hero Inn”.
Giedrė NORVILAITĖ

Pasak jo savininko Rimgaudo 
Kunstmono, jau senokai kirb jo id -
ja atidaryti “Skandal  bistro” - ne tik 
Klaip doje gerai žinomo restorano 
“Skandalas” versij  su supaprastintu 
meniu. “Kitados teko skaityti Stiveno 
S.Skoto (Steven K. Scott) knyg  “Mi-
lijonieriaus patarimai”. Man patiko 
id ja, kad si loma daryti tai, k  suge-
bama, lošti ta pa ia korta. Juk “Skan-
dalas” gyvuoja jau 14 met ”, - pasa-
kojo R.Kunstmonas. Ta iau kurti ly-
giai tokio paties restorano verslinin-
kas nenor jo. Po kelioni  - aplankyt
Milano, Paryžiaus interjero dizaino 
parod , pabuvimo domiausiuose Du-
bajaus baruose bei restoranuose - ir 
išsikristalizavo užkandži  baras “He-
ro Inn”. Pirminis pavadinimas “Skan-
dalas bistro” pasikeit  nat raliai - d l
galimos painiavos su senuoju “Skan-
dalu”. Nuo “Hero Inn” sien  žvelgia 
žinomi aktoriai, maneken s - ši  lai-
k  herojai. Taip atsirado pirmasis pa-
vadinimo d muo, o antr j kv p
amerikietiška baro dvasia.

“Paskui žvelg me s skamb , - 
prisimena R.Kunstmonas. - Nuspren-
d me, kad mes tur tume tapti atsva-
ra kvaišal  vartojimui. Ne paslaptis, 
kad dažnai j  griebiamasi iš netur ji-
mo k  veikti ir nauj  poj i  paieškos. 
M s  veiklos dalis gal t  b ti nu-
kreipta kovai su kvaišal  vartojimu 
pasilinksminimo staigose. Nerima-
vome, ar m s  humoras bus teisingai 
suprastas, bet per atidarym  suprato-
me, kad pataik me - pavadinim  gyr
visi”. Tokia ir š kio “Baras tikriems 
herojams” mintis. Tikras herojus - pa-
prastas klaip dietis, kuris ateina ne-
užsid j s kauk s, netap s pseudohe-
rojumi veikiamas kvaišal .

“Hero Inn” interjeras alsuoja Ho-
livudo dvasia, traukia ak sp dingais 
5-ojo dešimtme io amerikietiškais 
pramoniniais šviestuvais, pritaikytais 
naujajai paskir iai. Ta iau R.Kunstmo-
nas pabr žia, kad ia visada galima už-
b gti vilkint kasdieniškai arba praleis-
ti vakar  be dideli  išlaid  - kad ir su 
vienu puodeliu kavos.

“Nor tume dabartin je situacijoje, 
kai žmon s yra apimti s stingio ir ma-
žai kur išeina iš nam , tapti šviesos 
spindul liu. Iš j s iš nam  žmogus psi-
chologiškai pasijau ia geriau, o “Hero 
Inn” neb tina išleisti daug pinig . M -
s  padav jos džiaugiasi kiekvienu lan-
kytoju, - sak  R.Kunstmonas.

Viliaus Mačiulaičio nuotr.
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“Hero Inn” interjeras alsuoja 
Holivudo dvasia

Viliaus Mačiulaičio nuotr. 

Akį traukia įspūdingi 5-ojo 
dešimtmečio amerikietiški 
pramoniniai šviestuvai, pritaikyti 
naujai paskirčiai



“Eurovaistinėje” Diana 
išsirinko dovanas visiems 
draugams ir šeimos nariams

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Maisto papildai 
“Doppelherz Vital” - 
seneliui

O dovan  seneliui pad jo iš-
rinkti vaistininkas. Rekomendavo 
maisto papildus “Doppelherz Vi-
tal”, kuriuose yra vis  reikaling
vitamin  ir mineral , augal  eks-
trakt . “Doppelherz Vital” sutei-
kia širdžiai energijos, gerina krau-
jotak , stiprina nervus. Juk sene-
liui svarbiausia sveikata. Puiki 
dovana ir kraujosp džio matuoklis 
- tiks ir patiks vis  seneliams...

Šildomosios
šlepet s “Slippies” - senelei

Kas gali b ti jaukiau žiem  nei 
šildomosios šlepet s? Padovanosiu 
jas mylimai senelei. Šlepet s šildo-
mos mikrobang je, pripildytos na-
t rali  lin  s men  ir levand  mi-
šinio. “Slippies” šlepet mis apau-
tos kojos ne tik jaus šilum , bet ir 
bus maloniai masažuojamos. O kur 
dar malonus levand  kvapas...

Rinkinys
vyrams
“Doliva” - 
t iui

T tis m gsta, 
kai juo r pinama-
si. Tod l po eglu-
te pad siu “Doli-
va” rinkin  vy-
rams. Rinkinyje 
- visos b tinos 
kosmetikos prie-
mon s kasdienei 
vyro odos prieži -
rai: rutulinis de-
zodorantas, balza-
mas po skutimosi, 
dušo žel  odai ir 
plaukams. Visuose 
šiuose produktuose yra šalto spau-
dimo alyvuogi  aliejaus. Dar dau-

giau - jie visi supakuoti patogioje 
kosmetin je.

Dant  balinimo sistema 
“Beautiful White” - sau

Kas gi nesvajoja apie akinan-
i  šypsen ? Profesionali  sto-

matolog  sukurta sistema pritai-
kyta naudoti nam  s lygomis. Ji 
balina dantis greitai, saugiai ir 
efektyviai. Sistem  sudaro bali-
namoji žel  ir individualiai sufor-
muojami balinamieji d klai. Pasi-
dovanosiu balt  šypsen  sau, kad 
per šventes ji spind t !

“Biocell”
maisto papildai ir kauk
veidui - mamai

Noriu, kad mama dar ilgai iš-
likt  jauna, tod l “Biocell” maisto 
papildai, kurie veiksmingai dr ki-
na od  iš vidaus ir padeda išveng-
ti raukšli , - geriausia dovana jai. 
O savo veido od  prieš šventes 
palepinsiu “Biocell” veido kauke. 
Ir efektyviai atgaivina od , ir kai-
na maža. Tik 8 litai 49 centai.
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“Eurovaistinėje” - dovanos visai jūsų šeimai
Šildomieji
žv reliai - 
dukter iai ir 
geriausiai
draugei

Jauki, naudinga ir 
originali dovana. Terei-
kia miel  žv rel  2 mi-
nutes pašildyti mikro-
bang je ir jis skleis ma-
loni  šilum  ir ramina-
m  levand  kvap . Ga-
lima naudoti kaip žaisl
ar vietoj prastos van-
dens šildykl s. Jei yra 
sumušim , patinim ,
atšaldytas šaldytuve šis 
žv relis gali b ti naudo-
jamas kaip kompresas. 
Tikras draugas.

“Himalaya Herbals” plauk
prieži ros rinkinys - 
draug ms

Draug ms padovanosiu “Hi-
malaya Herbals” kosmetikos rin-
kinius plaukams. Kosmetika gami-
nama iš Himalaj  kaln  pap d se
augan i  žoleli , pagal Ajurvedos 
tradicijas. Rinkinyje - šamp nas,
kondicionierius ir medinis šepetys 
plaukams šukuoti. Naudinga ir 
praktiška dovana kiekvienai.

Liekninamieji pleistrai “Vita 
Slim” - vyresniajai seseriai

Pati jau išbandžiau šiuos pleis-
trus. Priemon  tikrai efektyvi! Ant 
problemini  viet  užklijuoti “Vita 
Slim” pagerina medžiag  apykait ,
tod l grei iau nyksta riebal  san-
kaupos. Pasteb jau, kad naudoda-
ma šiuos pleistrus aš ir valgydavau 
mažiau, o jau iausi labai energin-
ga. Džiaugsim s abi pagraž jusio-
mis k no linijomis.

Alkotesteris - draugams

Stilingas ir patogus naudoti 
alkotesteris pradžiugins mano 
draugus. Dabar jie visada žinos, 
kas po smagaus vakar lio veža 
namo. Ir svarbiausia - visada gr -
šime saugiai. Baterijos laiko apie 
metus. Tikrai pravers.

Ieva pirmiausia 
pasirūpino dovana seneliui

Ateikite į “Eurovaistinę” ir nustebsite atradę gausybę Kalėdų 
dovanų idėjų. Tikrai išrinksite naudingą dovaną savo draugams 

ir artimiesiems. Šiais metais dovanokite brangiausiems 
žmonėms tai, kas svarbiausia - gerą sveikatą, puikią savijautą 

ir grožį. Visa tai rasite Kalėdų “Eurovaistinėje”.
“Laisvalaikis” pristato Ievą ir Dianą, kurios “Eurovaistinėje” išrinko 

dovanų geriems draugams ir savo šeimai. Kad ir ateinančiais 
metais jie būtų sveiki ir laimingi. O kuo saviškius pradžiuginsite jūs?

Elena NIKONOVAITĖ

“Laisvalaikis”, 2009 m. gruodžio 10 d.

Skirtingai nuo “Lego”, “Playmobil” neturi 
konstruktoriaus kubeli , ta iau pasižymi didesne 
žmogeliuk  fig r li vairove ir tikroviškomis de-
tal mis. Kostiumai, rankiai, ginklai ir buities ra-
kandai leidžia pažinti istorinius laikotarpius ir pro-
fesines grupes. “Playmobil” yra vadinami sistemi-
niais žaislais. Tai reiškia, kad visos “Playmobil” 
fig r l s, pastatai, augmenija ir transportas yra vie-
no mastelio ir puikiai dera tarpusavyje. Tai leidžia 
vaikams modeliuoti vairiausias realaus gyvenimo 
ir fantastines situacijas. “Playmobil” yra m gstamas 
vaik  psicholog  ir edukacini  program rankis. 
Pasitelkus “Playmobil” Europos vaik  darželiuose 
testuojama ir lavinama vaik  fantazija ir atpasako-
jimo g džiai. “Playmobil” yra vienas nedaugelio 
Europos žaisl  gamintoj , taip ir neperk l s gamy-
bos  Tolimuosius Rytus ir iki šiol gaminantis visus 
žaisl  komponentus senajame kontinente.

“Playmobil” žaisl  kainos “Mini Pasaulyje” 
yra tokios pa ios kaip ir visoje Europoje. “Mini 

Pasaulyje” si lomi “Playmobil” rinkiniai mergai-
t ms ir berniukams nuo 4 iki 10 met . Taip pat 
yra ir preki  grup  vaikams nuo pusantr  met .

vairaus dydžio rinkiniai “Playmobil” pam -
gusio vaiko artimiesiems palengvina dovan
paieškos r pes ius. D l pla ios kain  amplitud s
“Playmobil” yra prieinamas kiekvienam. Pigiau-
si rinkiniai kainuoja vos 9 Lt, o brangiausi  kainos 
siekia net iki 500 Lt. Si lomi piratai, egiptie iai,
povandeninio pasaulio tyrin tojai, dinozaur  me-
džiotojai, princes s.

Pasiklydusiems vairov je si lome “Mini Pa-
saulio” parduotuv se paprašyti nemokamo kata-
logo, kad gal tum te norim  žaisl  kartu su vai-
ku išsirinkti namie.

Vis  gruodžio m nes  tik “Mini Pasaulyje” 
perkantiems “Playmobil” žaislus dovanojame 
“Playmobil” fig r l  pasirinktinai.

“Laisvalaikio” klubo nariams dovanojama net 
po dvi fig r les už bet kur  “Playmobil” pirkin .

“Laisvalaikio” inf.

Kiekvienas turi artimųjų ir drau-
gų. Taip pat - žmonių, su kuriais 
reikia palaikyti draugiškus santy-
kius darbe, versle ar kitur. Ir kie-
kvieną kartą artėjant šventėms 
tai tampa šiokia tokia, nors ir 
malonia, problema. Ką dovanoti? 
Kaip atspėti, kaip pataikyti ir kaip 
nudžiuginti tuos, kuriuos, atrodo, 
pažįsti geriausiai? Arba tuos, ku-
riems turi padaryti įspūdį?

Sakoma, kad geriausia dovana - 
knyga. Kiti m gsta dovanoti filmus 
ar bilietus  juos. Treti - kompaktines 
plokšteles. Dar viena anks iau po-
puliari, dabar dažnai betiksl  dovana 
- fotografij  albumai. Ta iau kaip ži-
noti, ar draugas dar neperskait  ma-
dingo romano, ne sigijo m gstamos 

grup s plokštel s ar nemat  filmo 
premjeros? Ir ar verta vargti tai be-
siaiškinant, kai gali iš vis  šventini
pasi lym  išsirinkti vien  - galimyb
džiaugtis jais visais?

Dovanoti “iPod” - tai dovanoti ga-
limyb . Galimyb  m gstamos muzi-
kos klausytis namuose, keliaujant, 
sportuojant, vairuojant, vaikš iojant 
- ten, kur tik galite sivaizduoti. Taip 
pat perži r ti nuotraukas, žaisti žai-
dimus, klausytis garso knyg  ar ži -
r ti filmus... Net juos filmuoti! Jei pa-
sirinksite “iPod Touch” - net naršyti 
internete. Visa tai telpa tik “iPod”. 
Nes “iPod” - ne tik grotuvas.

Tur dami omenyje konkret
žmog , jo amži  ir poreikius, taip 
pat - savo galimybes, rinkit s vien
iš keturi  “iPod” modeli . Tai - net 
septyni  spalv  mažas ir patogus 
“iPod Shuffle” (2 arba 4 GB talpos), 
lieknas, ta iau vaizdo kamer  ir FM 

bang  imtuv  turintis “iPod Nano” 
(8 arba 16 GB talpos), iki mažiausi
detali  ištobulintas solidusis “iPod 
Classic” (160 GB talpos) ar daugiau 
galimybi  už bet kok  kit  grotuv
turintis “iPod Touch” (8, 32 ar 64 
GB talpos).

Dar vienas dalykas, leidžiantis va-
dinti “iPod” puikiausia dovana, - pa-
kuot . Nuo mažiausio “Shuffle” iki 
protingiausio “Touch” - visi “iPod” 
grotuvai pateikiami taip, kad žmogus 
nustebt  ir apsidžiaugt  dar neatida-
r s d žut s. Sant rus ir drauge visk
pasakantis “Apple” logotipas ant 
vienspalv s d ž s - 
smulkmena, paver-
ianti dovan  ele-

gantiška visuma.
Asmeniška do-

van  paverskite 
“iPod” perkeldami 
dainas ar filmus, 

kurie, j s  manymu, tikrai patiks 
draugui ar partneriui. Juk net Bara-
kas Obama prieš dvejus metus tok
“suasmenint ” grotuv  padovanojo 
karalienei Elžbietai II! Jame JAV pre-
zidentas raš  ankstesnio j dviej
susitikimo akimirkas.

Vis  modeli  grotuv  “iPod” 
rasite “iDeal” parduotuv se ir pre-
kybos centruose “Topo Centras” 
visoje Lietuvoje. Grotuv  kainos 
- nuo 199 Lt. Linksm  šven i  ir 
graži  akimirk  dalinantis!

“Laisvalaikio” inf.

“Mini Pasaulyje” - vaikų fantaziją lavinantys žaislai
Kolekcinių miniatiūrų ir kokybiškų žaislų 
parduotuvės “Mini Pasaulis” šių metų Kalė-
doms siūlo platų vokiečių kompanijos “Pla-
ymobil” žaislų asortimentą.

Parduotuvėje - gausus 
sisteminių žaislų 

pasirinkimas
“Mini Pasaulio” nuotr.

“Mini Pasaulis” parduotuv s:

n “Panorama” - Saltoniški  g.9, Vilnius, tel. 
219-58-09
n VCUP - Konstitucijos pr.16, Vilnius, tel. 
210-17-54
www.minipasaulis.lt

Dovanoti “iPod” - dovanoti galimybę
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Nepaisydamas ilg  kelioni  po 
Europ , OKT visuomet džiaugiasi 
galimybe pasirodyti Lietuvoje. Tad 
vos gr ž  iš gastroli , pa iame šven-
i karštyje teatro aktoriai rengiasi 

sostin s ži rovus nudžiuginti tuo, 
kuo vis  ruden  žav josi teatrin
Europa.

Gruodžio 23 d. ži rovai gal s iš-
vysti spektakl  “Romeo ir Džuljeta”. 
Šioje Šekspyro dramos interpreta-

cijoje režisierius O.Koršunovas dvi 
kariaujan ias šeimas paver ia kon-
kuruojan iomis kepyklomis. Peiliai, 
šaukštai ir pad klai veik j  rankose 
netik tai virsta tiek ginklais, tiek 
laidotuvi  puokšt mis.

“Mane domina meil , kuri gims-
ta ir skleidžiasi neapykantos, karo 
atmosferoje. Monteki  ir Kapule i
pavyzdys yra iškalbingas, nes nie-
kas nebežino nesantaikos priežas-

ties, - sako O.Koršunovas. - Šiame 
spektaklyje svarbiausia yra meil .
Galb t ši  istorij  reik t  perm s-
tyti iš naujo ir suprasti, kaip ji gali 
mus išgelb ti”.

Visi, gruodžio 29 ar 30 d. apsilan-
k  O.Koršunovo spektaklyje “Ham-
letas”, paklius  intym  ir užburiant
teatro pasaul . OKT “Hamletas” n -
ra koks nors istorinis spektaklis. 
Anot O.Koršunovo, “Hamletas” tu-
r t  pad ti už iuopti ir išreikšti da-
bartin s visuomen s dvasi . Žmoni
kartos, gyvenan ios ne realiame pa-
saulyje, o erotizuotoje iliuzijoje.

“Ši karta gyvena tarsi už uždan-
gos, skirian ios j  nuo tikrov s, ir t
uždang  b tina nupl šti, nes iliuzin
ramyb  ir saugumas gali b ti labai 
pavojingi. Tod l mums skubiai reika-

linga negailestinga savianaliz , kad 
suprastume savo aplink  ir savo po-
elgius. Tik taip galime išgelb ti savo 
ateit , gimstan i  mumyse, o ne po-
litik  lozunguose ar reklaminiuose 
š kiuose”, - sako režisierius.

“Laisvalaikio” inf.

Režisieriaus Gintaro Varno 
spektaklis yra montažin  polifoni-
n  kelion  per ketvert  skirting
Šekspyro pjesi  - nuo komedij  iki 
didži j  tragedij , paremta pagrin-
dini  personaž  ir situacij  bei sce-
n  paralelizmu. Paraleles savo pje-
s se dažnai naudojo pats Šekspy-
ras - komedijose jis dažnai supina 
ne tik kelias paraleliškai besirutu-
liojan ias siužetines linijas, skirtin-
g  socialini  sluoksni  personažus, 
bet ir vairius kult rinius sluoksnius, 
net pasaulius. Šis k rybos principas 
leidžia atskleisti ypa  sodri  žmogiš-
kosios prigimties spalv  palet .
G.Varno “Šekspyriadoje” rožinius, 
skaidrius meil s išgyvenimus, po-
l k  ir aistr  skanauti, m gautis gy-
venimu azartiškai vaidina jaunieji 
“Utopios” aktoriai. Švelni, pasteli-
n , vaiski tematika pamažu perau-
ga  sodr  nevilties, lemting  ap-
sisprendim , aistr  ir mirties pur-
pur , meistriškai modeliuojam
talentingiausi  Jaunimo teatro ak-
tori  vaidyb .

Pagrindinius vaidmenis antroje 
spektaklio dalyje režisierius pasky-
r  patyrusiems aktoriams: Andriui 
Bialobžeskiui, Neringai Varnelytei, 
Sergejui Ivanovui, Aleksui Kaza-
navi iui ir Nerijui Gadliauskui. 
Skirtingos aktorin s mokyklos, ak-
torini  ir žmogišk  patir i vairo-
v , daugiabriaunis poži ris  didžio-
jo klasiko k ryb , labai ryški  as-
menybi  palet  baigia š  unikal
“Šekspyriados” k rybin s koman-
dos teatrin  nuotyk .

G.Varnas ne šiaip montuoja ak-
tualesnes ar domesnes Šekspyro 

pjesi  ištraukas. Režis rin s insce-
nizacijos kompozicijos principas pa-
remtas paties didžiojo dramaturgo 
k rybine biografija, o tiksliau - jos 
milžiniškais kontrastais. Jis prad jo 
šviesiomis meil s ir jos troškimo 
kupinomis komedijomis, v liau 
vyksta l žis, jo k ryba tams ja, kol 

pasiekia tragišk  nevilt  ir pabaigo-
je tarsi epiloge Šekspyras v l susi-
taiko su pasauliu savo pasakose. 
Šiuo principu kuriama ir “Šekspy-
riados” istorija, kurios pagrindin s
id jin s gair s - “visas gyvenimas 
- teatras, visas pasaulis vaidina”.

“Laisvalaikio” inf.

Pradžiugins tuo, 
kuo žavėjosi teatrinė Europa

Scena iš spektaklio “Hamletas”
Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Dar rudens pradžioje į ilgą 
gastrolių maratoną išsirengęs ir 
svarbiausius Europos teatro fes-
tivalius Rusijoje, Vokietijoje, Len-
kijoje, Prancūzijoje ir daugelyje 
kitų šalių aplankęs OKT / Vilniaus 
miesto teatras grįžta į Lietuvą.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Scena iš spektaklio 
“Romeo ir Džuljeta”

 “Šekspyriada” - apie meilę, mirtį ir laiką
Gruodžio 11 d. 18 val. Valstybinis jaunimo teatras kviečia į režisieriaus Gintaro Varno spektaklį 
“Šekspyriada”, sukurtą keturių Viljamo Šekspyro pjesių: “Vasarvidžio nakties sapnas”, “Užsispyrėlės 
sutramdymas”, “Ričardas II” ir “Makbetas” pagrindu.

Scena iš spektaklio “Šekspyriada”
Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida bilietui

Gruodžio 23 d. 19 val. - 
“Romeo ir Džuljeta”.
Gruodžio 29 ir 30 d. 19 val. - 
“Hamletas”.
Spektakliai vyks Ūkio banko 
teatro arenoje (Olimpiečių g.3).
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„Harlem Gospel Choir“ – artistiškiausi JAV atlikėjai
Kalėdų laikotarpiu net šešis Lie-
tuvos miestus aplankys garsusis 
Harlemo gospelų choras, kuris  
pirmą kartą pristatys Maiklo 
Džeksono (Michael Jackson) at-
minimui skirtą programą „Con-
cert Of Hope World Tour / Re-
membering Michael Jackson“. 
Šiemet „Harlem Gospel Choir“ 
yra nominuoti prestižiniams 
JAV žurnalo „American Enter-
tainment Magazine“ apdova-
nojimams „Artistiškiausio šalies 
atlikėjo“ kategorijoje. 

Simonas KUPRYS 

JAV numyl tiniai trejus 
metus iš eil s

Visame pasaulyje gars  „Harlem 
Gospel Choir“ JAV muzikos kritikai 
išrinko  artistiškiausius pasirody-

mus rengian i  šalies atlik j  pen-
ketuk ,  kur  be Harlemo chorist
taip pat pateko perkusininkai „Blue 
Man Group“, dailininkas J. Kastilo 
(Joe Castillo) ir kitos JAV žvaigžd s. 
Nugal toj  visus metus rinko pres-
tižinio JAV žurnalo „American En-
tertainment Magazine“ skaitytojai, 
kam atiteks pagrindinis prizas paaiš-
k s gruodžio pabaigoje.

Tai jau tre ioji „Harlem Gospel 
Choir“ nominacija „American En-
tertainment Magazine“ rengiamuo-
se apdovanojimuose. Choras 
iškovojo garbing  artistiškiausio 
JAV atlik jo titul  2007-aisiais, toje 
pa ioje kategorijoje varž si pernai. 

Atliks gražiausias Maiklo 
Džeksono dainas

Šiemet Lietuvoje „Harlem Gos-
pel Choir“ pirm  kart  pristatys le-
gendinio dainininko M.Džeksono 
atminimui skirt  koncertin  progra-
m  „Concert Of Hope World Tour / 
Remembering Michael Jackson“. Jo-
je skamb s garsiausios popkaraliaus 
ir jam skirtos gospel giesm s. Vos 
paskelbus apie M.Džeksono mirt ,
„Harlem Gospel Choir“ giesmininkai 
susirinko Niujorko „Times“ aikšt je, 
kur pagerb  velion  atlikdami kelet
jo dain . visoje JAV transliavo žini
kanalas CNN. Harlemo gospel  cho-
ras dalyvavo ir M.Džeksono pagerbi-
mo ceremonijoje Los Andžele. J
pasirodym  tiesiogiai transliavo viena 
didžiausi  JAV radijo sto i  ABC.

M.Džeksono atminim  „Har-
lem Gospel Choir“ choristai pa-
gerbs pasaulin se gastrol se, 
kurios  t sis iki pat 2011- j  pra-
džios. Per ilgiau nei metus trun-
kant  tur  „Harlem Gospel Choir“ 
aplankys JAV, il , Didži j  Brita-
nij , Airij , ekij , Pranc zij , Lie-
tuv , Rusij  ir daugel  kit  pasaulio 
šali . Ši  žiem  M.Džeksonui skir-
t  pasirodym  „Harlem Gospel 
Choir“ surengs Pekine – jis taps 
pirmuoju gospel  choru kada nors 
koncertavusiu Kinijoje.

Net šeši koncertai Lietuvoje

„Harlem Gospel Choir“ yra vienas 
garsiausi  gospel  chor  pasaulyje. 
Nuo pat debiuto 1991-aisiais, ši trup
vienoje scenoje koncertavo su seru 
Eltonu Džonu, roko žvaigžd mis U2, 
Diana Ross, Jimmy Cliff, Mary J. Blige 
ir kitais populiariais atlik jais. Ši  me-
t  pradžioje už didelius pasiekimus 
muzikantus asmeniškai pasveikino 
JAV prezidentas Barakas Obama.

Išskirtiniai „Harlem Gospel 
Choir“ koncertai, kuriuose skam-
b s geriausios M.Džeksono dainos 
ir kiti jo garbei skirti k riniai, gruo-
džio 23 d. vyks Kaune, gruodžio 25 
d. Vilniuje, gruodžio 26 d. Klaip -
doje, gruodžio 27 d. Panev žyje, 
gruodžio 28 d. Mažeikiuose ir gruo-
džio 29 d. Utenoje.

Visame pasaulyje garsaus „Har-
lem Gospel Choir“ koncertus Lie-
tuvoje organizuoja Ryt  ir Vidurio 
Europoje pirmaujanti koncertin
agent ra „Makroconcert“. 

Kalėdų laikotarpiu net 
šešiuose Lietuvos miestuose 
„Harlem Gospel Choir“ surengs 
popkaraliaus Maiklo Džeksono 
atminimui skirtus koncertus

Organizatorių nuotr.

Bilietus į Maiklo Džeksono 
atminimui skirtus garsiojo 
choro „Harlem Gospel 
Choir“ koncertus Lietuvoje 
platina BILIETAI LT. Daugiau 
informacijos interneto 
svetainėje www.bilietai.lt.
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Simonas KUPRYS

Nor jo b ti Judu

Roko operoje „J zus Kristus 
superžvaigžd “ Jud  vaidinsiantis 
muzikantas Jurgis Didžiulis su ne-
kantrumu laukia b sim  premjer .
Nors roko klasika tapusias arijas di-
džiausiose Lietuvos miest  arenose 
jis dainuos pirm  kart , muzikantas 
atskleidžia, kad su kultiniu sero 
A.L.V berio ir sero T.Raiso k riniu
jis susipažino gerokai anks iau.

„Pirm  kart  „J zuje Kristuje 
superžvaigžd je“ vaidinau 1998 me-
tais, dar mokydamasis mokykloje 
Kolumbijoje, – prisimena grupi  „In-
Culto“ ir „TWINKL“ lyderis J.Didžiu-
lis. – Žinoma, tai buvo m g jiškas
projektas, n  iš tolo neprilygstantis 
tam, k  darome dabar Lietuvoje. Ta-
iau kiekvien  kart  klausydamas ar 

dainuodamas šiuos k rinius jau iuo-
si ypatingai, nes „J zus Kristus su-
peržvaigžd “ yra tiesiog fantastiškas. 
Su kolegomis  ilgai svarst me, kod l
klausantis ši  dain  darosi šilta. Ko 
gero, ši opera n ra tik paprastas ro-
kas. Joje daug metafizini  dalyk  – 
tai auksinis k rinys.“

Populiarus atlik jas džiaugiasi ga-
l damas operoje atlikti Judo vaidmen .
Muzikanto teigimu, šis personažas 
jam yra ypatingas, ir vaidinti k  nors 
kita J. Didžiulis nenor t .

„Judo personažo nor jau d l ke-

Jurgis Didžiulis: „Jėzus Kristus superžvaigždė“ – auksinis kūrinys“
Organizatorių nuotr.

Autoriai: seras A.L.Vėberis (muzika) ir seras T.Raisas (žodžiai).

Po premjeros Niujorke roko opera vos per kelis mėnesius uždirbo 
daugiau nei 1,2 mln. JAV dolerių.

Roko opera nominuota penkiems prestižiniams „Tony“ apdovanoji-
mams.

Muzikinis filmas „Jesus Christ Superstar” nominuotas „Oskarui“ ir 
dviems „Auksiniams gaubliams“.

Roko operos įrašas „Jesus Christ Superstar“ yra perkamiausias dvigubas 
albumas muzikos istorijoje. 

Albume Jėzaus Kristaus partijas atlieka legendinės britų roko grupės 
“Deep Purple” vokalistas Ianas Gillanas.

Istorinė roko operos premjera Europoje įvyko 1971 m. Vilniuje.

Šiemet gruodžio 23-30 d. naujas roko operos pastatymas bus 
parodytas Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose.

Roko operoje vaidins: Jeronimas Milius, Asmik Grigorian, Jurgis 
Didžiulis, Vytautas Juozapaitis, Egidijus Sipavičius, Ignas Misiūra, 
Darius Auželis, choras „Brevis“.

Tai pirmasis roko operos pastatymas lietuvių kalba.

  Roko operos „Jėzus Kristus superžvaigždė“ faktai:
li  priežas i . Vis  pirma, Judas yra 
vienas pagrindini  šios operos vei-
k j , b tent jo akimis matoma J -
zaus istorija. K rinyje puikiai 
atskleidžiama herojaus asmenyb ,
išryškinami vidiniai jo išgyvenimai, 
konfliktai. Manau, Judo drama yra 
skaniausia šio k rinio dalis. Taip pat 
jau iu, jog Judo personažas yra be 
galo artimas man pa iam. Vaidinda-
mas stengiuosi prisiminti savo pa-
ties patirt  ir b ti kuo nuoširdesnis. 
Tai n ra lengva, ta iau noriu, kad 
mano personažas b t  visiškai ti-
kras“, – pasakoja J. Didžiulis.

Džiaugiasi dainuodamas 
lietuviškai

Jau kelias savaites su kitais akto-
riais „J zaus Kristaus superžvaigž-
d s“ premjeroms besiruošiantis Jurgis 
teigia, kad repeticijos teikia daugiau 
malonumo nei vargina. Muzikantas 
taip pat džiaugiasi pam gtus k rinius 
gal damas dainuoti lietuviškai.

„Ne vienerius metus klausiau 
angliškai atliekam  šios operos arij ,
tod l jas dainuoti lietuviškai buvo 
domu ir labai ne prasta. Vis d lto, 

kartu koregavome tekstus ir, tikiu, 
pasiek me ger  rezultat  – lietuviš-
kai skamban ios arijos padeda geriau 
suprasti viso k rinio esm , – tikina 
Judo vaidmens atlik jas. – Kurdami 
š  operos pastatym  siekiame, kad 
k rinys b t  pakankamai lengvai su-

prantamas, ta iau jokiu b du ne ba-
nalus. Jame gausu verting
užuomin , kurias tikrai atras giles-
n s prasm s ieškantys ži rovai.“

Reginys visai šeimai

Grandiozin s sero A.L.V berio ir 
sero T. Raiso roko operos „J zus Kris-
tus superžvaigžd “ gastrol s Lietuv
sudrebins prieš pat Kal das. Vienas 
pagrindini  miuziklo aktori  J.Didžiu-
lis sitikin s, kad šis renginys ypa
tinkamas žiemos šven i  proga.

„Ši roko opera labai dinamiška, 
greita, o jos arijos labai gražios – ne-
galima pražiopsoti šio reginio, – ma-
no J.Didžiulis. – Kal dos yra švent ,
kuri  b tina praleisti su šeima. Ma-
nau, pamatyti „J z  Krist  superž-
vaigžd “ tokiu laiku b t  prasminga 
– tikrai naudingiau, nei nueiti  kin
ar pažaisti boulingo.“

Šventiniai miuziklo „J zus Kris-
tus superžvaigžd “ pastatymai Lie-
tuvoje vyks: gruodžio 23 d. „Sporto 
hal je“ Kaune, gruodžio 28 d. „Pra-
mog  arenoje“ Vilniuje ir gruodžio 
30 d. „Šiauli  arenoje“ Šiauliuose.

Gruodžio pabaigoje Lietuvą sudrebins grandiozinės 
sero A.L.Vėberio (A.L.Weber) ir sero T. Raiso (T.Rice) 
operos „Jėzus Kristus superžvaigždė“ gastrolės. Pir-
mą kartą lietuviškai statomoje roko operoje vaidins 
gausybė ryškiausių šalies scenos žvaigždžių. Vieną 
pagrindinių – Judo – vaidmenį miuzikle atliks 
temperamentingasis muzikantas Jurgis Didžiulis. 

Bilietus į roko operos „Jėzus 
Kristus superžvaigždė“ 
pastatymus Kaune, Vilniuje 
ir Šiauliuose galima įsigyti 
visose BILIETAI LT kasose ir 
internetu.
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„Domino“ teatro dovanų idėjos
Žiemos šventės ne tik džiugina žaižaruodamos kalėdinėmis girliandomis, ramina kvepiančiomis eglutėmis ir šildo žmonių šypsenomis... Artėja ir dovanų metas... Ką 
dovanoti šeimos nariams, draugams, giminėms, antrajai pusei? Atrodo, šiemet dar sunkiau apsispręsti, nustebinti, išlikti originaliam.  „Domino“ teatras siūlo nepamirštamų, 
prasmingų kalėdinių dovanų idėjas! Daugiau informacijos: www.dominoteatras.lt, www.bilietai.lt. Nuolaidos su Laisvalaikio Club kortele! 

„Striptizo ereliai“ 
(rež. A.Jakubik)

„Striptizo ereliai“ - s kmin-
giausias komercinis vis  laik
spektaklis Lietuvos teatro istori-
joje! Šeši, didel  gyvenimo patir-
t  sukaup  bedradarbiai vyrai 
laisv  laik  leidžia su alaus bute-
liuku ant suoliuko. Ta iau ilgai šis 
dykin jimas netrunka...Vienam iš 
vyr  šauna puiki mintis, kaip už-
sidirbti daug pinig . Šešetukas 
nusprendžia išbandyti save ir tap-
ti „Striptizo ereliais“! 

„Paryžiaus katedra“ 
(rež. M.Verbiejus, 
R.Marcinkus)

Lietuviškoje  Gineso rekord
knyg rašyto miuziklo versijoje 
dainuoja visas Lietuvos operos ir 
estrados žvaigždynas. „Paryžiaus 
katedra“ – tai istorija apie  meil s
ir aistros draskom  jaunos Esme-
raldos šird . igon s likimas tra-
giškas, ta iau amžina meil  ir tyri 
jausmai „Paryžiaus katedros“ kup-
riaus Kvazimodo širdyje išlieka 
rusenti iki gyvenimo pabaigos... 

„Bu iuoju, Oskaras“
(rež. C.Graužinis)

„Bu iuoju, Oskaras“ – istorija 
ir jaunam, ir senam, ir besidžiau-
gian iam, ir li din iam. Tai od  gy-
venimo džiaugsmui ir vaiko dvasios 
stiprybei. Ar kada pagalvojote, kad 
per vien  dien manoma nugyven-
ti 10 met  – t  pa i  dien  baigti 
mokykl  ir išsiskirti su žmona, pir-
m  kart  už kampo bu iuotis ir iš-
gyventi vidurio amžiaus kriz ?
manoma tampa viskas, kai per vie-

n  dien  nugyveni dešimt met ...

„Kazanova“
(rež. S.Uždavinys)

Legendinis moter  suve-
džiotojas Kazanova paseno... Is-
torijos, kuriomis niekas netiki, 
ir jauki, ta iau vienatve dvel-
kianti Dukso pilies biblioteka – 
tokiomis aplinkyb mis gimsta 
12 tom  Kazanovos memuar ,
kuriuose – intymaus gyvenimo 
ir susitikim  su imperatoriais, 
kardinolais, filosofais, politikais, 
valkatomis ir prostitut mis nuo-
tykiai. 

„Ugnies medžiokl  su 
varovais“
(rež. G.Padegimas)

Kultinis miuziklas „Ugnies 
medžiokl  su varovais“, tapo di-
džiausia 2008 – 2009 m. „Domino“ 
teatro sezono premjera. Tai sud -
tingos meil s istorija. Meil s tri-
kampis, pasirinkimas, blaškymasis, 
nesumeluoti jausmai, troškimai, 
nelaim  ir išeities paieškos... Visa 
tai telpa gražiausi  arij  tekstuose, 
atgyja scenoje, pražysta atlik j  ir 
ži rov  širdyse... 

„Vilnius – Dakaras“ 
(rež. K.Smoriginas)

Tikras žvaigždži  ekipažas: Vy-
tautas Šapranauskas ir Inga Jan-
kauskait ,  kartu su režisieriumi 
Kostu Smoriginu keliauja po vis
Lietuv . sivaizduokite: dykuma, su-
ged s lenktyninis automobilis, ant 
automobilio padžiauti išskalbti apa-
tiniai ir du dykumoje pasiklyd  eki-
pažo nariai – vyras ir moteris. Ar 
dykuma – tai karš iu alsuojantys 
sm lynai?.. O gal begalin  dykuma 
gali sikeroti ir poros jausmuose?

Vaiva PRANCULYTĖ

PREMJERA!
„Radijo ereliai“ 
(rež. O. Šapošnikov)

Kultin  komedija „Strip-
tizo ereliai“ pagaliau sulau-
k  savo t sinio. Dabar jie 
– „Radijo ereliai“! 

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

Eteris po 15 minu i , o 
konkurentai nugvelb  lai-
dos tem ! K  daryti?! K
pasakoti vis  valand ?! 

Menka ir nereikšminga 
žinut  radijo stoties „Tipo 
M–1“ k rybinink  d ka 
virsta tikru nacionaliniu 
skandalu,  kur sitraukia 
saugumie iai, pasaulin
žvaigžd  Bridžita Bordo ir 
radijo studij  koncertuoti 
atvykusios grup s...

PREMJERA! „Mano žmonos 
vyras“ (rež. K.Smoriginas)

„Vadinasi, tu esi mano žmonos 
vyras, o aš esu tavo žmonos vy-
ras“, – logines jungtis d lioja kar-
t  lemtingai susitik  vyrai. 
„Visoje Europos s jungoje mote-
rims užtenka vieno vyro, o jai ne-
užtenka dviej “, – susi m s už 
galvos konstatuoja Žarkecas
(V. Šapranauskas). Panašu, kad 
gražuol  traukini  palydov
m gsta pa vairinti dviej  santuo-
k  monotonij ...

„Briedis Eugenijus“
(rež. V.V.Landsbergis)

Šis spektaklis – tarsi meil s
situacij  enciklopedija, kurioje 
aistringai savo santykius aiški-
nasi, pykstasi ir keršija,  li di ir 
džiaugiasi briedis Eugenijus, 
lakštingala Izabel  ir karštai 
bried  pamilusi lydeka Ifigenija. 
Siužetas kupinas žaisming  mei-
l s trikampi  ir keturkampi ,
lengvai suprantamas ir pradinu-
kui, ir studentui. 

„Arabiška naktis“ 
(rež. C.Graužinis)

Savo menin mis priemon mis 
„Arabiška naktis“ stipriai išsiskiria 
Lietuvos teatro kontekste. Ži ro-
vas yra kvie iamas pasiduoti fan-
tazijos srautui ir drauge su 
aktoriais atrasti magišk  vaizduo-
t s pasaul , kur manoma viskas. 
„Arabiška naktis“ – tai ži rovus 
iki ašar  prajuokinanti komedija 
apie jaunus žmones, pasiklydu-
sius savo sapn , jausm  ir realy-
b s labirinte. 

„Laukin  moteris“ 
(rež. K.Smoriginas)

Visi žmon s ieško idealo, to-
bulo k no ir sielos draugo. Vyrai 
to idealo ieško pornografiniuose 
žurnaluose ir seksualin ms pra-
mogoms skirtuose interneto pus-
lapiuose... O kur savojo idealaus 
vyro ieško moteris? „Laukin  mo-
teris“ ieško vyro. Ji išranki, ironiš-
ka, pastebinti daugyb  vyrus 
kankinan i  tr kum . „Laukin
moteris“ laužo tabu, kurie laikui 
b gant susiklost  vyr  ir pa i
moter  galvose. 

„DNR kodas“ 
(rež. K.Smoriginas)

S nus simyli prekybos centre 
dirban i  mergin , ta iau t vams 
neatrodo, kad šioji gal t  tapti j
šeimos nare. Pora randa labai ori-
ginal  b d  šiai „problemai“ spr s-
ti – t tis sugundo s naus draug !
„DNR kodas“ – tai iki ašar  juo-
kinga istorija apie kiekvieno iš m -
s  gyvenime galin ias pasitaikyti 
kryžkeles, „pos kius  kair ”, po-
ky i  troškul ... 

„Melo detektorius“ 
(rež. K.Smoriginas)

Vyras, tipiškas darbinink  kla-
s s atstovas, užmiršta, kur pad jo 
atlyginim . Žmona, tipiška darbinin-
k  klas s atstov , iškvie ia hipno-
tizuotoj , kad šis hipnoz s seanso 
metu sužinot , kur pinigai. Ta iau 
moters smalsumas beribis – ji nori 
sužinoti ir daugiau dalyk  apie savo 
vyr . Geriau jau to b t  nedariusi...
Vyras taip pat sigeidžia sužinoti 
žmonos praeit  ir tas mintis, kuri
ji niekad neatskleidžia. Geriau ir jis 
neb t  to dar s...

D. Matvejevo nuotr.
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Jis buvo pakviestas dainuoti 
prestižiniame renginyje - Niujorko 
“Metropolitan Opera” 125-ojo jubi-
liejaus specialiame iškilmingame 
koncerte. Šis koncertas taip pat bu-
vo skirtas ir Placido Domingo veik-

los šiame operos teatre 40-ajam ju-
biliejui pamin ti.

“Šiame iškilmingo koncerto 
žvaigždži  s raše pagal alfabet  - 
nuo garsiojo tenoro Roberto Alag-
nos iki daininink s Deborah Voigt, 

pagal darbo patirt  - nuo “Metropo-
litan Opera” veterano Placido Do-
mingo iki naujoko Aleksandro An-
tonenkos...” - taip raš  “The New 
York Times”, pagerbdamas ir jaun -
j  35 met  Latvijos daininink .

Daugiau kaip tris valandas tru-
k s sp dingas ir prabangus rengi-
nys 2009 m. kovo 15 d. scenoje su-

b r  dvidešimt tris garsiausius pa-
saulio operos solistus, tarp kuri
Natalie Dessay, Renee Fleming, An-
gela Gheorghiu, Marcello Giordani, 
Benas Heppneris, Dmitrijus Chvo-
rostovskis, Susane Mentzer, Jame-
sas Morrisas, Rene Pape ir kiti. Dai-
navo “Metropolitan Opera” choras, 
dirigavo maestro Jamesas Levine’as, 
buvo atliktos dvidešimt šešios 
Ch.Gounod, G.Puccini, G.Verdi, M.
Musorgskio, G.Bizet, R.Strausso, 
W.A.Mozarto, R.Wagnerio, P. aikovs-
kio oper  ištraukos. Tai buvo daug 
daugiau nei tradicinis iškilmingas 
koncertas. Kiekviena operos ištrau-
ka tapo mini spektakliu, kurio vaizd
ir sp d  sustiprino dekoracijos, kos-
tiumai, videoprojekcijos, archyvini
nuotrauk , afiš  ir sen  br žini  de-
monstravimas. Scenoje publika iš-
vydo ir legendinio Franco Zeffirelli 
konceptualiuosius oper  eskizus. 
Šis koncertas buvo garsiausi  “Me-
tropolitan Opera” spektakli  retrosp-
ektyva, pažadinusi spalving  presti-
žiškiausio JAV teatro istorij . Daini-
ninkas A.Antonenka labai s kmingai 
pasirod  šio koncerto antrojoje da-
lyje, atlikdamas G.Puccini “Eluce-
van le stelle” iš operos “Toska”.

Latvijos tenoras A.Antonenka 
pirmiausia užkariavo savo šalies pa-
grindinio operos teatro - Latvijos na-
cionalin s operos - auditorij . Jau pir-
mieji jo pasirodymai žad jo stulbinan-
i  karjer . Tuo pa iu metu solistas 

dainavo Vilniaus kongres  r muose, 
kur atliko Sergejaus vaidmen  koncer-
tiniame D.Šostakovi iaus operos “Le-
di Makbet” pastatyme, dainavo 
G.Puccini operoje “Bohema”.

Šiandien A.Antonenka - pasauli-
nio garso tenoras, spar iai kylanti ir 
vis pla iau sižiebianti dramatinio bal-
so žvaigžd . Solistas kvie iamas  gar-
siausius Europos ir pasaulio operos 
teatrus: Romos operos teatre jis dai-
navo Otel , Stokholmo karališkojoje 
operoje, Oslo ir Vienos operos tea-
truose pareng  Graiko vaidmen  ope-
roje “Manon Lesko”, Berlyno opero-
je ir Monte Karlo teatre - Turidu 
(“Kaimo garb ”). Baden Badeno fes-
tivalyje jis atliko Kavaradosio vaidme-
n  operoje “Toska”, Frankfurto ope-
roje - Gabrieliaus Adorno vaidmen
(“Simonas Bokanegra”). Dainininkas 
šiuo metu ruošiasi pasirodymams 
Paryžiaus operoje, prestižiniame “Co-
vent Garden” teatre Londone, Vienos 
“Staatsoper” ir Dresdeno operoje.

2009 m. A.Antonenkai ypatingi. 
Met  pradžioje jis debiutavo vienoje 
svarbiausi  operos scen  - “Metro-
politan Opera” Niujorke. ia A.Anto-
nenka 2009 m. pavasar  buvo pa-
kviestas pagrindiniam Princo vai-
dmeniui A.Dvoržako operoje “Undi-
n ”, scenos partner  buvo garsioji 
Renée Fleming. Taip pat “Metropo-
litan Opera” teatre 2009-2010 m. se-
zon  solistui A.Antonenkai patik tas 
dar vienas pagrindini  vaidmen  - 
Luidži naujai pastatytoje G.Puccini 
operoje “Apsiaustas”.

“Laisvalaikio” inf.
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Kongresų rūmuose dainuos Niujorko 
“Metropolitan Opera” solistas

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LVSO) Vilniaus kongresų rūmuose gruodžio 26-31 d. pristato septy-
nis šventinius koncertus. Gruodžio 29 ir 30 d. koncertų solistas - įspūdingą tarptautinę karjerą darantis daini-
ninkas Aleksandras Antonenka.

Latvijos atlikėjas Aleksandras 
Antonenka - pasaulinio garso tenoras

Organizatorių nuotr.
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Holivudo aktorius Metas Deimonas 
(Matt Damon) naujausiame Stiveno So-
derbergo (Steven Soderbergh) filme “In-
formatorius!” vaidina prieštaring  per-
sonaž , kuris yra ir s žiningas kovotojas 
už teisyb , ir apsukrus savanaudis. Jo 
sukurtas herojus sipainioja  mel , in-
trigas ir aukš iausio lygio aferas. Melas 
- viena pagrindini  šio filmo tem .

Paklaustas, kaip vertina mel , seksu-
aliausio pasaulio vyro titul  peln s akto-
rius atsak : “Melas iš žmogaus atima daug 
energijos, reikalauja nežmoniško susikon-

centravimo, d mesio ir j g . Aš pats esu 
labai prastas melagis”. Gal kaip tik d l to 
jam buvo taip domu vaidinti šioje tikrais 
vykiais paremtoje dramoje: “Melas - tai 
aukš iausio meistriškumo menas”.

M.Deimono vaidinamas Markas Vai-
tekeris meluoja net tada, kai supranta, kad 
pri jo liepto gal . Ir vis kažkaip išsisuka, 
kol vien  kart ... jis su iumpamas. Pasak 
aktoriaus, tai stipriausia filmo scena.

Režisierius S.Soderbergas (“Ouše-
no” trilogija) mano, kad sakydami vien 
tik ties  seniai b tume vienas kit  pri-
baig : “Melas yra tai, kas vis dar efek-
tyviai funkcionuoja moderniame pasau-
lyje - ar imtume atskir  žmog , ar vis
žmonij , ar kult r . M s  visuomen
tiesiog pastatyta ant melo. Filmo herojus 
M.Vaitekeris tuo ir domus - jis t  su-
prato vienas pirm j  ir išnaudojo savo 
gerovei susikurti”.

“Gars  pasaulio raš ” inf.

Visi pavydi Holivudo žymy-
b ms uždirbam  milijon , bet ne-
daug kas žino apie aktori  patiria-
mus sunkumus filmavimo aikštel -
je. Štai Rei el Makadams (Rachel 
McAdams), priimta vaidinti  išsva-
jot  Gajaus Ri io (Guy Ritchie) film
“Šerlokas Holmsas”, prival jo bet 
kuria kaina sisprausti  ankštus dra-
bužius. Dietoms nebebuvo laiko, tad 
teko praktikuoti jog .

Irenos Adler vaidmeniui R.Ma-
kadams gavo daug aptempt  dra-
buži . “Užraš  knygel s” žvaigžd
d savo, kad buvo nelengva: “Man 
neleido vaidinti be korseto. Supras-
kite mane teisingai, su šiais nuos-
tabiais kostiumais aš jau iausi ne-
pakartojama ir moteriška, bet su 
jais vos manoma jud ti ir kv puo-
ti. Vienoje scenoje panašiai kaip 
filme “V jo nublokšti” man teko 
stipriai sikibti  duris, kad steng-
iau giliau kv pti ir sugeb iau de-

ramai šnek ti”.
Rei el prisimena, kaip visa k -

rybin  grup  kas ryt  j  juokindavo 
ir d davo kitokias pastangas - kad 
tik kostiumininkai paj gt  suveržti 
korset .

Vis d lto aktor  nesigina, kad ji 
labai troško vaidmens filme apie le-
gendin  sekl  Šerlok  Holms . “Aš 
tiesiog medžiojau režisieri , tyko-
davau prie dur , kol jis pagaliau nu-
sileido. Na, gal kiek perdedu... (Juo-
kiasi.) Iš tikr j  mudu šnektel jome 
parke ir to pakako”.

G.Ri io sukurtas Šerlokas 
Holmsas bus šiuolaikiškesnis, 
lankstesni  paži r  ir labiau link s
rizikuoti. Be to, jis dažniau panaudos 
boksininko g džius ir geb jimus 
valdyti špag . Pats režisierius prak-
tikuoja kovos menus ir yra didelis 
j  aistruolis.

Išankstiniai seansai  kriminalin
nuotyki  film  “Šerlokas Holmsas” 
- jau nuo gruodžio 25 dienos.

“Gars  pasaulio raš ” inf.

M.Deimonas - prastas melagis

“Šerlokas Holmsas” - kino 
teatruose nuo sausio 1 d.

Nuotyki  ir veiksmo komedija. 
JAV

Režisierius Guy Ritchie
Vaidina: Judes Law, Robert-

Downey jaunesnysis, Rachel 
McAdams, Marc Strong ir kiti

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

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

Welker, Melanie Lynskey ir kiti

Meto Deimono 
vaidinamas Markas 

Vaitekeris meluoja net 
priėjęs liepto galą 

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

R.Makadams 
užsiėmė joga

Reičel Makadams 
suvaidino Ireną Adler 
“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.



Brit  kompanijos “PriceRunner”, lygi-
nan ios preki  ir paslaug  kainas, eksper-
tai š  ruden  paskelb  Norvegijos sostin
Osl  brangiausiu miestu pasaulyje, o Lie-
tuvos sostin  Vilnius pateko  pigiausi
pasaulyje miest  dešimtuk .

Savo išvadas analitikai paskelb  palygi-
n vairi  26 pavadinim  preki  kainas 33 
stambiuose pasaulio miestuose. Buvo ly-
ginamos pieno, cigare i , knyg , kompiu-
teri , m saini  “BigMac” kainos.

“Kainos Norvegijos sostin je - 35 proc. 
didesn s nei kit  šali  vidutiniai rodikliai”, 
- teigiama “PriceRunner” pranešime 
spaudai.

“Pavyzdžiui, m sainis “BigMac” iš 

Aukcione Didžiojoje Britanijoje par-
duotas privatus tiltas per Temz . Anoni-
minis pirk jas už j  paklojo 1,08 mln. svar ,
praneša agent ra AFP.

Svinfordo tilto pradin  kaina buvo 800 
t kst. svar . Pardav jai tik josi dar dides-
n s sumos, nei buvo pasi lyta, nes už nau-
dojim si tiltu galima imti mokest .

Australams svarbu, kad name b t
vietos drabužinei, muzikavimui ir er-
dviam garažui - su vieta trims automo-
biliams.

Naujas tyrimas parod , kad austra-
lai gyvena vidutiniškai 214 kvadratini
metr  name. “M s  namai yra 7 proc. 
didesni nei JAV, dvigubai didesni nei Eu-
ropoje ir tris kartus didesni nei Didžio-
joje Britanijoje”, - sak  brokeri  kom-
panijos “CommSec” atstovas Kreigas 
Džeimsas (Craig James). Ši bendrov
užsak  atitinkam  tyrim .

Pateiktais duomenimis, namai 
Australijoje dydžiu lenkia nuosavus 
namus JAV, kuri  vidutinis plotas yra 
201 kvadratinis metras. Toliau eina 
Naujoji Zelandija (196 kvadratiniai 
metrai) ir Danija (137 kvadratiniai 
metrai).

Studijos rezultatai rodo, kad šian-
dien Australijoje statomi dvigubai di-
desni namai nei prieš 50 met . Užuot 
sklype palik  vietos dideliam sodui, 
australai mieliau statosi didelius namus 
su daugybe kambari .

Didžiausius nuosavus 
namus statosi australai

Parduotas privatus 

pigiausių pasa

Vargu ar lietuvaičiai 
patikės, jog Vilnius gali 
lygintis su Niujorku?

EPA-Eltos nuotr.

“McDonald’s” Osle, brit  kompanijos duo-
menimis, kainuos 4,29 svaro, o pieno litras 
vidutiniškai 1,47 svaro, tuo tarpu pieno 
Londone galima sigyti už 86 pensus, o 
Prahoje - už 41 pens .

Osl  brangiausiu miestu pasaulyje “Pri-
ceRunner” skelbia jau tre ius metus iš 
eil s. Šiaur s Europos šali  sostin s atsi-
d r  pirmajame brangiausi  pasaulio 
miest  dešimtuke.

 pigiausi  miest  dešimtuk  šiame rei-
tinge traukti Buenos Air s, Vilnius, Pra-
ha, Varšuva, San Franciskas, Niujorkas. 
Pigiausiu miestu paskelbtas Mumbajus.

“Price Runner” tyrimas atliktas 2009 m. 
spalio 17-21 dienomis.

Tiltas netoli Oksfordo universiteto buvo 
pastatytas XVIII amžiuje. Statybos užsako-
vas, Ebingdono (Abingdon) grafas mainais 
už tai gavo teis  rinkti rinkliavas. Šiandien 
tiltu važiojantys lengv j  automobili  vai-
ruotojai moka tik penkis pensus, sunkveži-
mi  vairuotojai - pus  svaro. Per metus su-
sidaro apie 100 t kst. svar .

Didžiosios Britanijos Somerseto gra-
fyst s vienos gyvenviet s gyventojai ne-
naudojam  raudon  telefono b del  paver-
t  mažiausia pasaulyje biblioteka, praneš
“Earth Times”.

Somerseto gyventojai nupirko nebenau-
dojam  b del  iš Didžiosios Britanijos te-
lefon  kompanijos už 1 svar  sterling , tai-
s  joje lentynas ir steig  mini bibliotek ,
kurioje galima rasti vairiausi  knyg  - nuo 
kulinarijos iki klasikos k rini  ar pasak .

Ši biblioteka veikia vis  par . Joje taip 
pat galima gauti vaizdo ir garso raš .

Tai jau ne pirmas kartas Didžiojoje Bri-
tanijoje, kai nenaudojamos telefon  b del s
panaudojamos kitiems tikslams. Kai kurios 
b del s buvo panaudotos meno ar dizaino 
tikslams, o b ta ir toki , kurios tapo dušo 
kabinomis ar tualetais.

Mažiausia 
pasaulyje biblioteka

tiltas per Temzę

Vilnius - 
ulyje miestų dešimtuke
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AVINAS. Darbo savait�s pabaiga nepa-
lanki tvarkyti juridinius reikalus, neder�t� 
a�trinti santyki� su partneriu. Savaitgal� 
bei pirmadien� nerizikuokite pinigais. 
Antradien�, tre�iadien� tinka atiduoti sko-
las, keliauti, mokytis.

JAUTIS. Darbo savait�s pabaigoje tau-
sokite sveikat�. Savaitgal� ir pirmadien� 
b�kite d�mesingesni partnerio porei-
kiams, drausmingai vairuokite. Antradien�, 
tre�iadien� atiduokite skolas, neprad�kite 
nauj� darb�.

DVYNIAI. Darbo savait�s pabaiga 
palanki meilei, k�rybai, aktyviam 
laisvalaikiui su vaikais. Savaitgal� bei 
pirmadien� daugiau d�mesio skirkite 
sveikatai. Antradien�, tre�iadien� venkite 
ai�kintis santykius su partneriu, neprisi-
galvokite nauj� problem�, nespr�skite 
juridini� reikal�.

V��YS. Darbo savait�s pabaigoje dau-
giau d�mesio skirkite �eimai. Savaitgalis 
ir pirmadienis tinkami k�rybai, aktyvioms 
pramogoms su vaikais. Antradien�, 
tre�iadien� patausokite sveikat�.

LI�TAS. Darbo savait�s pabaigoje tinka 
mokytis, vykti � komandiruotes, tvarkyti 
dokumentus. Savaitgal� bei pirmadien� 
daugiau d�mesio skirkite �eimai. 
Antradienis, tre�iadienis tinkami meilei, 
susitikti su senais draugais, susisiekti 
su u�sienyje gyvenan�iais brangiais 
�mon�mis.

MERGEL�. Darbo savait�s pabaigoje 
b�kite prakti�kesni, nesivadovaukite 
emocijomis tvarkydami finansinius reika-
lus. Savaitgalis ir pirmadienis tinkamos 
dienos siekti �ini�, i�kylauti, susitikti 
su gimin�mis. Antradien�, tre�iadien� ati-
duokite skolas, b�kite su �eima.

SVARSTYKL�S. Darbo savait�s pabaiga 
palanki aktyviai veiklai, siekti savo 
tiksl�. Savaitgalis ir pirmadienis pareika-
laus prakti�kumo, �altakrauji�kumo. 
Antradien�, tre�iadien� tinka baigti 
prad�tus darbus, tvarkyti dokumentus, 
siekti �ini�.

SKORPIONAS. Darbo savait�s pabaigoje 
venkite intrig�, konfliktini� situacij�. 
Savaitgalis ir pirmadienis - aktyvios 
dienos, palankios baigti prad�tus darbus. 
Antradien�, tre�iadien� nei�laidaukite, 
atiduokite skolas.

�AULYS. Darbo savait�s pabaiga 
pa lanki vie�umui, reklamai, pramogauti. 
Savaitgal� ir pirmadien� nuo reikal� 
atitolkite, venkite konfliktuoti, neben-
draukite su priekabiaujan�iais �mon�mis. 
Antradienis, tre�iadienis - aktyvios 
dienos, tinkamos baigti prad�tus darbus.

O�IARAGIS. Darbo savait�s pabaigoje 
b�kite diplomati�kesni tarnyboje, venkite 
reikal� su teis�sauga, nekonfliktuokite su 
partneriu. Savaitgal� ir pirmadien� tinka 
prasibla�kyti, b�ti vie�umoje. Antradien�, 
tre�iadien� nauj� darb� neprad�kite, susi-
taikykite su prie�ais.

VANDENIS. Darbo savait�s pabaiga 
palanki keliauti, siekti �ini�, bend-
rauti. Savaitgal� ir pirmadien� b�kite 
diplomati�kesni, nepraraskite pusiausvy-
ros. Antradien�, tre�iadien� tinka dalyvauti 
renginiuose, reklamuotis, aptarti rezulta-
tus su kolegomis.

�UVYS. Darbo savait�s pabai-
goje nerizikuokite pinigais. Savaitgal� ir 
pirmadien� tinka i�kylauti, �gyti naujos 
patirties, susitikti su �domiais �mon�mis. 
Antradien�, tre�iadien� b�kite itin pareigin-
gi ir diplomati�ki tarnyboje.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti 100 lit� vert�s 
“Nuad Thai” dovan� kupon� masa�ui.

Atsakym� � kry�ia�od� iki gruod�io 15 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 - Andrius Kairys i� Kauno. Jam bus padovanotas “La Senza” chala-
tas - tereikia ateiti � “La Senza” parduotuv� (“Akropolis” Kaunas) ir i�sirinkti.

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: Rugiena. Biplanas. Asjenda. Snapais. Oneginas. Lo��. Stano. 

Ib. Senior. Tualetas. Taro. “Nissan”. An�. Ijo. Labdara.

Horizontaliai: Konsistencija. Reidas. Sniegas. Ats. Gilija. Neilas. Epsilon. 
Era. Elnena. NO. Intonacija. Di. A�io. Apstas. S�bras. S�voka.

Pa�ym�tuose langeliuose: JAGUARAS.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Naci� eksperimentas”  (siaubo trileris, 
JAV) - 11-17 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 
19.30, 21.45.

“Antikileris D.K.: Meil�s kaina”  (veiksmo f., 
Rusija) - 11-17 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15, 20.30.
“Viskas normaliai”  (drama. JAV) - 
16-17 d. 20.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
10 d. 11, 13.30, 16.20, 18.40, 21.10. 11-17 d. 
11, 14.15, 16.45, 19.15, 21.50 (11, 14.15 val. 
seansas vyks 12-13 d.).

“Zombi� �em�”  (siaubo komedija, JAV) - 
10 d. 15.10, 17.30, 19.30, 21.30. 11-17 d. 
14.30, 16.30, 18.45, 20.45 (14.30 val. seansas 
vyks 12-13 d.).
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 10 d. 10.15, 13, 16, 19, 21.45. 11-17 d. 
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 (12.30 val. seansas 
vyks 12-13 d.).

“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 10 d. 14, 17.10, 20.40. 11-17 d. 10.45, 
14, 17.45, 21 (10.45 val. seansas vyks 12-13 d.).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 10 d. 15.30, 18.10, 20.30. 11-17 d. 
14.45, 17.15, 20 (14.45 val. seansas vyks 
12-13 d.; 16-17 d. 20 val. seansas nevyks).
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 10 d. 
16.10, 18.50, 21.20. 11-17 d. 18, 20.15.
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 10 d. 17.40. 12-13 d. 13.30.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV) 
- 10 d. 15.40, 20.10. 11-17 d. 15.45.
n Labdaringi seansai
“Auk�tyn”  (animacinis f., dubliuota lietuvi�kai, 
JAV) - 12-13 d. 12. 11, 14-17 d. 14.45.
“Ledynmetis”  (animacinis f., dubliuota 
lietuvi�kai, JAV) - 12-13 d. 10.15. 11, 
14-17 d. 14.15.
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuota 
lietuvi�kai, JAV) - 10 d. 16.30. 12-13 d. 11.45. 
11, 14-17 d. 14.30.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 10 d. 18.30, 21.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Naci� eksperimentas”  (siaubo trileris, 
JAV) - 11-17 d. 12.30, 15, 17.20, 19.30, 21.45.
“Antikileris D.K.: Meil�s kaina”  
(veiksmo f., Rusija) - 11-17 d. 11.20, 13.40, 
16.15, 19, 21.30.
“Asmeniniai Pipos Li gyvenimai”  (drama, 
JAV) - 11-17 d. 13, 15.10, 17.15, 19.20, 21.40 
(13 val. seansas vyks 12-13 d.; 17 d. 17.15 
val. seansas nevyks).
“Kinas@Trumpai.com”  11-17 d. 18.15, 
20.30 (16-17 d. 20.30 val. seansas nevyks).
“Viskas normaliai”  (drama, JAV) - 
16-17 d. 20.30.
“�sik�nijimas”  (3D, JAV) - 17 d. 22 (nakti-
nis kino seansas).
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 10 d. 
12, 14.45, 18, 21.15. 11-17 d. 12.30, 15.30, 18.50, 
21.20 (12.30 val. seansas vyks 12-13 d.).
“Zombi� �em�”  (siaubo komedija, JAV) - 
10 d. 11.30, 13.45, 16, 18.20, 20.30. 11-17 d. 
13.40, 16.10, 18.10, 20.20 (13.40 val. seansas 
vyks 12-13 d.).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 10 d. 11, 14.10, 17.20, 
20.30. 11-17 d. 12, 14.50, 17.50, 21 (16 d. 

17.50 val. seansas nevyks; 16-17 d. 21 val. 
seansas nevyks).
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 10 d. 12.30, 15.30, 18.40, 21.40. 11-17 d. 
11.40, 14.40, 18, 20.45.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV) - 
10 d. 11, 14.15, 17.30, 20.45. 11-17 d. 11, 
14.20, 17.40, 21.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV, 
3D) - 10 d. 12, 18. 11-17 d. 13
“Kelion� � vandenyno gelmes”  (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 10 d. 15.10, 21. 
11-17 d. 15.50.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 10 d. 
16.50, 19.20, 21.50. 11-17 d. 16.30, 18.40, 
20.55 (seansai u� speciali� kain�).
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 10 d. 16.20. 11-17 d. 
11.40, 13.50, 16 (11.40, 13.50 val. seansas 
vyks 12-13 d.) (seansai u� speciali� kain�).
“Antikristas”  (siaubo f., Danija, Vokietija, 
Pranc�zija) - 10 d. 13.20, 16, 19, 21.30. 11-17 d. 
18.10, 20.30 (seansai u� speciali� kain�).
n Labdaringi seansai
“Auk�tyn”  (animacinis f., dubliuota 
lietuvi�kai, JAV) - 11-17 d. 14.30.
“Ledynmetis 3”  (animacinis f., dubliuota 
lietuvi�kai, JAV) - 12-13 d. 11.20. 11, 
14-17 d. 13.40.
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuota lietuvi�kai, 
JAV) - 12-13 d. 12.20. 11, 14-17 d. 13.50.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 10 d. 18.20, 21.15.
“Informatorius”  (kriminalin� komedija, 
JAV) - 10 d. 15.40, 18.10, 20.30 (seansai u� 
speciali� kain�).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 10 d. 16.
“�alti apkabinimai”  (drama, Ispanija) - 
10 d. 18.30, 21.10.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“B�gnas b�gnelis”  (drama, Rusija) - 10 d. 17.
“Merginos i� �elsio”  (drama, JAV) - 10 d. 19.
“Babelis”  (drama, JAV) - 11 d. 16.
“Negarbingi �unsnukiai”  (karinis 
veiksmo f., JAV, Vokietija) - 11 d. 18.40. 12 d. 
21.20. 13 d. 18.30. 14 d. 21.10. 15 d. 16.
“�alti apkabinimai”  (drama, Ispanija) - 11 d. 
21.30. 12 d. 19. 14 d. 16.40. 15 d. 18.40. 
16 d. 21.15.
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Lietuvoje kinas populiarus ne vien d l
Holivudo perl , bet ir d l netradicini  film ,
rodom  kino festivaliuose. Naujausia festi-
vali  mada - prikelti senas, archyvuose d -
lan ias klasikines arlio aplino (Charles 
Chaplin), Basterio Kytono (Buster Keaton), 
Haroldo Loido (Harold Lloyd) komedijas, ku-

rios gim  beveik prieš šimt  met . Norint, 
kad seni nebylieji filmai atgyt , tereikia 
“ jungti j  gars ”. B tent tai stengiasi pada-
ryti “Nebyliojo kino” festivali  serija. Ji jau 
yra gavusi tris skirtingas formas: “Nebylio-

jo kino džiazas” - filmus garsina jauni džiazo 
muzikantai (Vilnius); “Nebyliojo kino mik-
sas” - filmus garsina talentingi diskžok jai
(Kaunas); “Prakalbinto kino džiazas” - filmus 
garsina jauni aktoriai (Vilnius).

Originaliausia yra “Prakalbinto kino džia-
zo” id ja - atgaivinti Amerikos komik  kurtus 
nebyliuosius trumpametražius filmus, panau-
dojant gyv  žmoni  balsus. Iki šios dienos 
jau vyko aštuoni festivalio seansai. Kiekvie-
name j  jaun  aktori  komandos varž si tar-
pusavyje, sik nydamos  skirtingus film
personažus. Festivalio id ja susidom jusi ke-
lioni  agent ra “Zip Travel” geriausiai akto-

ri  komandai padovanos 2000 Lt vert s ke-
lioni ek . Ilgai laukti nebereiks, nes jau 
paaišk jo 8 finalininkai: Mantas Stonkus, 
Mindaugas Ancevi ius ir Šar nas Datenis, 
Aist  Lasyt  ir Šar nas Banevi ius, Art ras
Varnas, Vygandas Vadeiša ir Paulius Marke-
vi ius. Beliko du ketvirtadieni  vakarai, per 
kuriuos auksaburniai bandys sukramtyti pa-
skutinius festivalio organizatori  parinktus 
kietus kino klasikos deimantus. Paskutin -
mis ši  met  dienomis bus išrinkta pati ge-
riausia garsintoj  komanda.

Finaliniai kino prakalbinimo seansai 
vyksta ketvirtadieniais 20 valand  Vilniuje, 
Gedimino pr.20, antrajame “Pizza Jazz” res-
torano aukšte. Daugiau informacijos - www.
facebook.com/PrakalbintasKinas.

“Laisvalaikio” inf.

Iškalbingieji aktoriai traiško kino deimantus
Kino festivalis “Prakalbinto kino džiazas” 
pasiekė finalą: išrinktas geriausiai neby-
liuosius filmus įgarsinančių aktorių aš-
tuonetukas.

“Bjaurusis an�iukas ir a�!”  (animacija, 
Danija) - 12 d. 11, 13. 13 d. 13.
“Vabzd�i� garsas”  (dokumentika, 
�veicarija) - 12 d. 17.
“Karsteno ir Git�s kino i�daigos”  (ani-
macija, Danija) - 13 d. 11.
“Geismas, �sp�jimas”  (romantin� drama, 
JAV, Kinija, Taivanas) - 13 d. 15.30. 15 d. 21.
n Eksperimentini� film� programa
(eksperimentiniai, JAV, Pranc�zija) - 13 d. 21.10.
“Bilis Eliotas”  (muzikin� drama, D.Britanija, 
Pranc�zija) - 14 d. 14.30.
“Frida”  (drama, JAV, Kanada) - 14 d. 19. 
16 d. 19.
“U�si�iaupk ir klausyk!”  (komedija, 
Norvegija) - 16 d. 17.10.

OZO KINO SAL�
“A� aptarnavau Anglijos karali�”  
(komedija, �ekija, Slovakija) - 11 d. 18.
“Saul�”  (drama) - 15 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Naci� eksperimentas”  (siaubo trileris, 
JAV) - 11-17 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30, 
19.45, 22 (11 d. 22 val. seansas nevyks).
“Asmeniniai Pipos Li gyvenimai”  (drama, 
JAV) - 11-17 d. 11.45, 14, 16.30, 18.30, 21.15 
(11.45, 14 val. seansas vyks 12-13 d.; 23.45 
val. naktinis seansas vyks 11, 12 d.).
“Antikileris D.K.: Meil�s kaina”  (veiksmo f., 
Rusija) - 11-17 d. 13.45, 16, 18, 20.15.
“Kinas@Trumpai.com”  11-17 d. 18.15.
“Viskas normaliai”  (drama, JAV) - 16-17 
20.30 (23.30 val. naktinis seansas vyks 11, 12 d.).
“�sik�nijimas”  (3D, JAV) - 17 d. 22 (nakti-
nis kino seansas).
“Gyvenimas yra gra�us”  (drama, Italija, 
kitokio kino klubas) - 15 d. 19.
n XI frankofoni�k� trumpametra�i� film� naktis
(specialus renginys su kino pusry�iais) - 
11 d. 23.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 10 d. 10.45, 13.30, 17, 20. 

11-17 d. 10.15, 12.45, 15.45, 21 (17 d. 
21 val. seansas nevyks).
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
10 d. 16.30, 19.15, 21.45. 11-17 d. 13.30, 
16.15, 19. 21.30 (13.30 val. seansas vyks 
12-13 d.; 15 d. 21.30 val. seansas nevyks).
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 10 d. 10.15, 13.15, 16, 19, 22. 11-17 d. 
14.30, 17.45, 20.30 (14.30 val. seansas vyks 
12-13 d.;16-17 d. 20.30 val. seansas nevyks; 
23.15 val. seansas vyks 11, 12 d.).
“Zombi� �em�”  (siaubo komedija, JAV) - 
10 d. 15, 17.15, 19.30, 21.30. 11-17 d. 13.15, 
18.45 (13.15 val. seansas vyks 12-13 d.; 17 d. 
18.45 val. seansas nevyks; 23.50 val. seansas 
vyks 11, 12 d.).
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 10 d. 12.15, 15.45, 19.45. 11-17 d. 
15.30, 20.45 (17 d. 20.45 val. seansas nevyks).
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV, 
3D) - 12-13 d. 11.30
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 10 d. 16.45. 12-13 d. 12.30.
n Labdaringi seansai
“Auk�tyn”  (dubliuota lietuvi�kai) - 12-13 d. 
11. 11. 14-17 d. 13.15.
“Ledynmetis 3”  (dubliuota lietuvi�kai) - 
12-13 d. 10.30. 11, 14-17 d. 14.30.
“G b�rys”  (dubliuota lietuvi�kai) - 12-13 d. 
11.15. 11, 14-17 d. 13.30.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 10 d. 
16.15, 20.45.
“Antikristas”  (siaubo f., Danija, Vokietija, 
Pranc�zija) - 10 d. 18.45, 21.15.
“Kad ir kas benutikt�”  (komedija, 
Pranc�zija, JAV) - 10 d. 18.30.

CINAMON
“Naci� eksperimentas”  (siaubo trileris, 
JAV) - 11-17 d. 13.35, 15.30, 17.30, 19.45, 22.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
10 d. 12, 14.30, 17, 19.15, 21.30. 11-17 d. 12, 
14.15, 16.30, 18.45, 21.
“Zombi� �alis”  (siaubo komedija, JAV) - 
10 d. 13.45, 15.45, 17.45, 20, 22. 11-17 d. 
11.45, 14, 18.15, 20.15.

“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 10-17 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 10 d. 10.50, 12.45, 14.45, 16.45. 
11-17 d. 10.50, 12.45, 16.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 10 d. 
18.45, 20.50. 11-17 d. 22.15.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 10 d. 12.15, 15.15, 18.15, 21.20. 
11-17 d. 14.45, 18, 21.15.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dub-
liuota lietuvi�kai, JAV) - 10-17 d. 11.30.

KLAIP�DA

CINAMON
“Viskas normaliai! (drama, JAV) - 17 d. 
19.30.
“Naci� eksperimentas”  (siaubo trileris, 
JAV) - 11-17 d. 12, 13.45, 15.45, 17.45, 
20, 22.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
10 d. 12.15, 14.30, 17, 19.30, 21.55. 11-17 d. 
11.30, 14, 16.20, 18.45, 21.15.
“Zombi� �alis”  (siaubo komedija, JAV) - 
10 d. 11.45, 14, 16, 18, 20.15, 22.15. 
11-14 d., 16-17 d. 13.15, 15.15, 17.15, 19.30, 
21.35 (17 d. 19.30 val. seansas nevyks).
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 10-17 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas f. visai �eimai, 
JAV) - 10 d. 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 
19.05, 21. 11-17 d. 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 10 d. 
16.45, 21.15. 11-17 d. 20.30.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 10 d. 12, 15, 18.15, 21.30. 11-17 d. 
11.45, 15, 18.15, 21.30.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dub-
liuota lietuvi�kai, JAV) - 10 d. 10.45, 12.45, 
14.45. 11-17 d. 11.15.
n VIASAT kino komedij� festivalis
“Darvino ko�maras”  10 d. 19.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
11 d. 18.30 val. - “Raudonoji �izel”. 2 v. 
baletas. Dir. R.�ervenikas.
12 d. 18.30 val. - F.Leharo “Linksmoji na�l�”. 
3 v. operet� lietuvi� k. Dir. J.Geniu�as.
13 d. 12 val. P.�aikovskio “Spragtukas”. 2 v. 
baletas. Dir. M.Sta�kus.
16 d. 18.30 val. - P.�aikovskio “Miegan�ioji 
gra�uol�”. 2 v. baletas. Dir. R.�ervenikas.

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

12 d. 18 val. - G.Flobero “Madam Bovari”. 
Re�. J.Vaitkus.
13 d. 12 val. - J.Dautarto “Pelen�”. 
Re�. J.Dautartas.

Ma�oji sal�
13 d. 16 val. - A.�k�mos “Saul�tos dienos” 
(pagal Antano �k�mos apysak�). 
Re�. R.Kudzmanait�.
15 d. 18 val. - R.Granausko “Duburys”. 
Re�. S.Ra�kys.

Vilniaus ma�asis teatras
11, 12 d. 18.30 val. - T.Letts “Vestonai”. 
Re�. V.Malinauskas.
13 d. 11 ir 14 val. - Premjera! Muzikinis 
spektaklis vaikams “Karalait� ir princas 
Krabas”. Re�. A.Sunklodait�.
15 d. 18.30 val. - F.Bordon “Paskutiniai 
m�nesiai”. Re�. R.Tuminas, A.Dap�ys.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

11 d. 18 val. - “�ekspyriada” (pagal V.�ekspyro 
pjese). Re�. G.Varnas. Valstybinis jaunimo 
teatras ir Teatras “Utopia”.
12 d. 18 val. - M.Makdonafo “Pagalvinis”. 
Re�. J.Vaitkus.
13 d. 18 val. - V.�ekspyro “Jei taip, tai 
�itaip”. Re�. P.E.Budraitis.
15 d. 18 val. - I.Menchelio “Kapini� klubas”. 
Re�. A.Lat�nas.

Sal� 99
12, 13 d. 12 val. - V.V.Landsbergio “Arklio 
Dominyko meil�”. Re�. A.Vid�i�nas.

Rus� dramos teatras
12 d. 17 val. - G.Gorino “Juokdarys 
Balakirevas”. Re�. A.Lat�nas.

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

12 d. 12 val. - S.Siudiko “Trys par�iukai”. 
Re�. A.Mikutis, komp. O.Ditkovskis.
13 d. 12 val. - R.Kundroto “Mer� Popins”. 
Pagal P.Trevers k�rinius. Re�. A.�ukauskas, 
komp. A.Jasenka, choreogr. S.Mikalauskait�.

Ma�oji sal�
12, 13 d. 14 val. - N.Indri�nait�s “Baltos 
pasakos” (pagal Hanso Kristiano Anderseno 
pasakas). Re�. N.Indri�nait�, dail. komp. 
F.Lat�nas.

Ma�oji sal�
12 d. 13 val. - “Dr�sioji Pupul�”. Vaikams 
nuo 3 m.
12 d. 17 val. - “Skraidantys Me�kiukai”. 
Vaikams nuo 3 m.
13 d. 13 val. - Sve�iuose “Senamies�io 
l�l�s”. Spektaklis “Geriausias �uo Ferdis”.

Keistuoli� teatras
11 d. 19 val. - Muzikinis spektaklis suaugus-
iesiems “Paskutiniai Br�meno muzikantai”. 
Re�. A.Giniotis.
12 d. 12 val. - Premjera! Muzikinis spektak-
lis vaikams “Gelton� Plyt� kelias”. Re�. 
A.Giniotis.
13 d. 15 val.; 15 d. 12 val. - Kal�d� premjera! 
Muzikinis spektaklis vaikams “Mamul� M�”. 
Re�. A.Sunklodait�. Po spektaklio linksmyb�s 
su Kal�d� Seneliu.

“Domino” teatras
11 d. 19 val. - “Mano �monos vyras”. 
Re�. K.Smoriginas.
13 d. 15 val. - “Briedis Eugenijus”. 
Re�. V.V.Landsbergis.
14 d, 19 val. - “Striptizo ereliai”. 
Re�. A.Jakubik.
15 d. 19 val. - Premjera! “Radijo ereliai”. 
Re�. O.�apo�nikovas.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Asmeninė fotosesija už “Olialia” kainą
Visos merginos, svajojančios apie modelio karjerą, norinčios patekti į “Olialia” projektą ar tiesiog turėti gražių nuotraukų 

prisiminimui, dabar gali drąsiai išbandyti save. Jau keli mėnesiai vienoje žymiausių Lietuvos fotostudijų “Ciklopas” 
yra organizuojamos fotosesijos tik už 399 Lt. Merginoms suteikiamos vizažisto bei plaukų stilisto paslaugos, dovanojamos 

gražiausios retušuotos nuotraukos, tinkančios asmeniniam “bukui”.
Norinčios dalyvauti fotosesijoje rašykite el. paštu Olialia-indre_burlinskaite@olialia.lt tel +37061149134

Gražios merginos žino, kaip 
taupyti perkant naujas sukneles

Ištikimiausi “Laisvalaikio” klubo 
nariai puikiai pamena prieš pusmet
parduotuv je “United Colours of Be-
netton” vykus  vakar l . T kart prie 
stiling  lietuvai i  pam gtos parduo-
tuv s driek si ilgiausios eil s norin-
i j  patekti vidun, o parduotuv je 

šurmuliavo, pirkinius su didžiul mis
nuolaidomis rinkosi ir su draugais 
bendravo visas b rys “Laisvalaikio” 
kortel s tur toj .

Šiuos prisiminimus išsaugojusiems 
ir visiems kitiems turime džiugi  žini :
dar vienas kal dinis “Laisvalaikio” 
vakar lis nuolaidas dovanos jau š
ketvirtadien , gruodžio 10 dien .

Susitikimo vieta: Vilniaus Ge-
dimino pr. 5A esanti “United Colours 
of Benetton” parduotuv .

Laikas: nuo 19 iki 22 val.
 Ypatingas pasi lymas: iš-

skirtinai tik “Laisvalaikio” kortel s
tur tojai vis  vakar  gal s m gautis
net 30 procent  nuolaida VISOMS 
prek ms.

Taip pat j s  laukia: diskžo-
k jas ir gyva saksofono muzika, vaiš s
su vynu, “Olialia Cola”, užkandžiais ir 
“Soprano” ledais... Ir dar ne viena 
staigmena, kuri  bus lemta sužinoti tik 
“Laisvalaikio” korteli  tur tojams!

“Olialia” mergait s taip pat dažnai 
naudojasi savosiomis “Laisvalaikio” 
kortel mis, tod l galite n  neabejoti: 
“United Colours of Benetton” jas su-
tiksite ir š  kart !

“Laisvalaikio” inf.

“Laisvalaikio”  ir “Benetton” vakarėlis

Žavioji parduotuvės “Benetton” generalinė direktorė 
Asta Meschino visus kviečia užsukti į šaunų vakarėlį

Sauliaus Venckaus nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

30%
nuolaida visoms 

prekėms
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BURTAI. Praėjusį 
penktadienį 
Keiptaune (PAR) 
surengta 2010 
metų pasaulio 
futbolo čempio-
nato burtų trau-
kimo ceremonija, 
kurią paįvairino 
įspūdingi pasi-
rodymai. 2010 
metų pasaulio 
futbolo čempio-
natas PAR 
vyks birželio 
11-liepos 11 
dienomis.

Šios savaitės “Olialia” žvaigždė - “Muzikos akademijos” dalyvė, dainininkė Diamond. Ji prisipažino 
esanti tikra “Olialia” projekto gerbėja. “Manau, tai labai kokybiškas projektas ir aš jį palaikau. 
O jei tik geriu kolą, nė nesvarsčiusi renkuosi “Olialia Cola”! - sakė Diamond.

FOTOGRAFAS. Orangutanas Vienos zoologijos sode išmoko 
naudotis fotoaparatu. Orangutano darytos nuotraukos 
įdėtos interneto socialiniame tinkle “Facebook”.

KALĖDOS. Lemūrai Hamburgo (Vokietija) 
zoologijos sode irgi laukia Kalėdų.

Parengta pagal Eltos inf. EPA-Eltos nuotr.
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