
Specialiai “Laisvalaikiui” - 
kelionių dulkėmis nuklotas inter-
viu su “InCulto” lyderiu JURGIU 
DIDŽIULIU (30).

Elena NIKONOVAITĖ

- “InCulto” pasiryžo įspūdin-
gam koncertų maratonui per 
įvairias šalis. Ar sidabriniai 
“triusikai” atlaikys iki “Eurovi-
zijos”?

- Na, jie pamažu plinka, blizgu-
čiai byra, bet nebijok - turim tam 
sutvarkyti skirtų priemonių. Apie 
viską pagalvota. (Šypsosi).

- O jei rimtai - ar nerizikuo-
jate per šį ypač daug pastangų 
reikalaujantį turą išsišvaistyti, 
išvargti taip, kad “Eurovizijai” 
jėgų nebeliks?

- Iš pradžių, kai tik pradėjome 
savo keliones, tikrai buvo tokia bai-
mė. Bet turui įsibėgėjus supratome, 
kad geriausias būdas pasiruošti 
“Eurovizijai” yra išeiti į sceną ir 
dirbti. Nuovargio nėra, bet kiekvie-
name iš mūsų įsikūnijo kovotojas.

Antra vertus, taip jau nutiko, 
kad dabar grupė “InCulto” sulaukia 
labai daug dėmesio. Tai reta ir neil-
gai trunkanti proga, todėl mes nori-
me ją išnaudoti maksimaliai.

- Ar N kartų pasirodžius at-
liekant tą pačią dainą nekyla no-
ras ją keisti?

- Dėl sumanymo aš ir visa mano 
komanda jaučiamės 100 procentų 
gerai. Manome, kad iš esmės keisti 
nereikia nieko. Žinoma, atlikimą vi-
sada galima šlifuoti, pavyzdžiui, šo-
kį, dainavimą. Siekti tobulumo svar-
bu, bet mūsų pasirodyme pirmoje 
vietoje yra energija.

- Kaip turas per šalis veikia 
santykius grupėje?

- Mūsų ištvermė buvo išbandyta 
iki limito, bet kritinių momentų ne-
buvo. Nėra nė vieno, kuris zirztų dėl 
ko nors ar neatsikeltų ryte... Visi de-
monstruojame brandą. Gal kad gana 
seniai kartu groja-
me, nieko naujo vie-
nas apie kitą nesuži-
nojome. (Šypsosi).

- O gal ką nau-
ja sužinojai apie 
save?

- Kad labai greitai pasiilgstu šei-
mos. (Šypsosi). Labai sveika išva-
žiuoti ir pakeliauti vienam, bet per 
šį turą supratau, kad daugiausia de-
šimčiai dienų noriu pasprukti iš na-
mų, o paskui jau man darosi nebe-
malonu.

- Ar su savimi vežiojiesi žmo-
nos, vaikų nuotraukas?

- Manau, kad kiekvienas geras 
vyras privalo turėti šeimos narių 
nuotraukas piniginėje. (Šypsosi).

- Kaip tave, sugrįžtantį iš po 
kelionių, sutinka namuose?

- Man labai pasisekė, nes turiu 
labai supratingą žmoną. Po kelionių 
ji mane priima itin šiltai. O visa ki-
ta - jau mūsų asmeniniai reikalai. 
(Šypsosi).

- Kokia asmeninė savybė tau 
labiausiai praverčia kelionėse?

- Tikėjimas Dievą.

- Pagal kokius kriterijus pa-
sirinkote lankytinas šalis?

- Pagrindinė turo “InCulto 
ACME Eurovision Tour” užduotis 
- paveikti šalis, kurių atstovai daly-
vauja mūsų pusfinalyje. Siekiame 
pasirodyti ten, kur mūsų arba neži-
no, arba yra mums nepalankių žmo-
nių. Lankomės nedidelėse šalyse, 
kurių gyventojai pamišę dėl “Euro-
vizijos”, o tai reiškia, kad mes gali-
me tas šalis paveikti. Žiūrime į viską 
labai strategiškai (visą turo vaizdo 
medžiagą galite rasti www.facebook.
com/InCultoAcme - red. past.)

- Ar jūsų aplankytose šalyse 
žmonės supranta dainos turinį? 
O gal atpažįsta save, savo gy-
venimus jūsų susuktame vaiz-
do klipe?

- Sunku pasakyti, mat yra 
daug žmonių, kurie nemoka anglų 
kalbos. Bet kai mes papasakoja-

me, kad daina yra apie tai, kad 
reikia džiaugtis tuo, ką turi, ir 
maksimaliai išnaudoti esamas 
aplinkybes, žmonės su tuo tikrai 
susitapatina.

- Kokioje šalyje jus priėmė 
geriausiai?

- Išsiskyrė Gruzija. Pasijutome 
joje labai jaukiai. Bet blogų šalių mū-
sų ture nebuvo.

- Kaip manai, kas yra rim-
čiausi mūsų konkurentai pusfi-
nalyje?

- Gerų dainų yra daug, bet mes 
savo kategorijoje konkurentų kaip 
ir neturime.

- Kodėl?
- Nes esame “frikai” - išsišokė-

liai. Ir tas nėra blogai, nes atrodome 
kitaip. Dėl to mums nereikia į kitus 
žiūrėti kaip į konkurentus.

- Seniau pats į “Euroviziją” 
žiūrėjai gana skeptiškai. Kas pa-
sikeitė?

- Buvau skeptiškas, nes man 
patinka konceptuali muzika, su 
cinkeliu, o “Eurovizijai” to dažnai 
trūksta. Bet buvimas toje virtu-
vėje mane įtraukė ir sukėlė pa-

garbą. Negali į 
šventę, kurioje vi-
si apsirengę smo-
kingais, ateiti su 
džinsais ir dar vi-
sus išvadinti “pi-
žonais”. Reikia 

suprasti, gerbti ir įsikomponuoti 
į “Eurovizijos” kontekstą. Pasta-
ruoju metu supratau, kad daug 
kas “Euroviziją” smerkia netei-
singai.

- Su kuo tai palyginama - gy-
venimas turo ritmu?

- Tai kaip studentiškas bendrabu-
tis, kuriame vieni vyrai. (Juokiasi).

- Vienas jūsų rėmėjų atšaukė 
susitarimą ir negavote visos ža-
dėtos sumos. Kaip išgyvenate 
pinigų stygių?

- Mus išgelbėjo kompanija 
“ACME Baltija”. Iš pradžių ji prisi-
dėjo prie turo, o vėliau perėmė visą 
rėmimą ir tapo pagrindinė mūsų rė-
mėja. Žinoma, kai toks Azerbaidža-
nas skiria 2 milijonus dolerių savo 
pasirodymui “Eurovizijoje”, mes, 
turėdami savo 100 ar 200 tūkstan-
čių litų, jaučiamės darą stebuklus. 
(Šypsosi). Antra vertus, kartais pi-
nigų trūkumas net būna papildomas 
kabliukas žurnalistams, kai jie iš-
girsta, kad dabar, tai yra po spaudos 
konferencijos, eisime groti į gatvę 
kavos puodukui.

- Paskutinis atsisveikinimo 
koncertas Lietuvoje vyks gegu-
žės 15 dieną. Ką veiksite iki pus-
finalio?

- Septynioliktą dieną išskrenda-
me į Oslą ir gyvensime ramiu ritmu, 
civilizacijoje, vaikščiosime į spaudos 
konferencijas, repetuosime, o vieš-
butyje iš kranų tekės vanduo... Pa-
lyginti su mūsų įveiktu turu, tai bus 
poilsis, rojus.

- Ką veiksi po “Eurovizi-
jos”?

- Dvi savaites ilsėsiuosi. Su šei-
ma keliausime į Kolumbiją. Nelabai 
matau savo ateities po “Eurovizijos”, 
todėl nelabai noriu ką nors progno-
zuoti ar apie tai galvoti. Nėra taip, 
kad nieko nebeplanuojame - pradėjau 
naują projektą su žmona, noriu už-
baigti “InCulto” albumą. Idėjų yra, o 
kokia bus paklausa, pasiūlymai po 
“Eurovizijos” - neįmanoma numaty-
ti ir nenoriu dėl to sukti sau galvos.

 

“Daug kas “Euroviziją”  
smerkia neteisingai”

J.Didžiulis: “Ištvermė išbandyta iki limito”

Jurgis Didžiulis įsitikinęs, 
kad antrajame “Eurovizijos” 
pusfinalyje dėl dainos 
kitoniškumo “Eastern European 
Funk” konkurentų neturi

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Tarp šių metų “Eurovizijos” dalyvių grupė “InCulto” laikoma viena 
produktyviausių ir aktyviausių. Tai pastebi ir Lietuvos, ir kitų Europos 
šalių spauda. Užsimojusi aplankyti 12 valstybių šiuo metu grupė tę-
sia turą “InCulto ACME Eurovision Tour” ir lankosi Belgrade, Serbijoje. 
Dar laukia kelionės į Estiją, Slovėniją ir Kroatiją. Gegužės 13, 14 ir 15 
dienomis “Eastern European Funk” skambės atsisveikinimo koncer-
tuose Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje, o 17 dieną smagusis šešetas lips 
į lėktuvą ir skris į Oslą - nespėjusieji į koncertus gali įsigyti specialiai 
“Eurovizijai” išleistą albumą “Eastern European Funk”.



Vilniaus Ledo arenoje vykusio 
festivalio “Pure Future White” 
linksmybės, skambant šokių 
muzikai, tęsėsi kone iki 6 valandų 
ryto. Kartą per metus vykstančiame 
didžiausiame Lietuvos elektroninės 
muzikos festivalyje karaliavo  
baltais drabužiais pasipuošę 
šiuolaikinės klubinės kultūros 
mėgėjai. Organizatorių skaičiavimu, 
šiemet į “Pure Future White” 
susirinko per 4 tūkstančius žmonių. 
Beje, likus keletui dienų iki renginio 
bilietų jau nebebuvo.
Renginyje pasirodė užsienio 
diskžokėjai Sanderis 
Kleinenbergas, Moschic, Adam K., 
taip pat lietuviai Justin Xara, 
Julija Fedotova, Andy Lau bei 
sparčiai išpopuliarėjusi vilniečių 
elektroninės muzikos grupė 
“Silence Familly”.
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Balta jūra bangavo iki paryčių
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 “Pure Future White”: 
lazerių ir šviesų žaismas, 

įspūdingi vaizdai ir 
nepakartojama muzika 

Visvaldo Morkevičiaus nuotr.

Penktadienį, po “Olialia” mergaičių atrankos, “Olialia” komanda visus vilniečius ir miesto svečius pakvie-
tė į saulėtąjį “People from Ibiza” vakarėlį! Prie pulto stojo garsiausi šios vakarėlių salos diskžokėjai, sutikome 
žaviausias merginas ir nuo jų akių negalinčius atitraukti vaikinus... Kitokia nei įprastai “Olialia Party” vaka-
rėlio atmosfera ir muzikiniai ritmai nepaliko abejingo nė vieno!

Klubo “Pacha” lankytojus sužavėjo ir kaip niekada stilingos “Olialia” mergaitės, jos pristatė “Safilo Group” 
- vasarišką “Gucci”, “Carrera”, “Dior” , “Giorgio Armani” ir “Emporio Armani” saulės akinių kolekciją.

Kitas “Olialia Party” vakarėlis naktiniame klube “Pacha” jau gegužės 28 d. su populiariausių klubinių hi-
tų autoriais “Sash!”.
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“Olialia Party” nesiliauja stebinti savo gerbėjų
Vakarėlis �“Laisvalaikis”, 2010 m. gegužės 6 d.

Įspūdingas šokėjo iš Ibisos 
“Drag Queen” pasirodymas

“Olialia” 
merginos be 
priekaištų 
atitiko 
jūreivišką 
vakarėlio 
aprangos 
kodą 

Klubo viešnioms 
buvo pristatytas 
vasariškas 
ESCADA “Marine 
Groove” aromatas

Irmanto  
Sidarevičiaus nuotr.

Į linksmybes įsisuko 
prodiusavimo agentūros 
“Be You” įkūrėja Leonora 
Blekaitytė ir svečias iš 
Prancūzijos Benjamin 
Larretche

Prie DJ pulto  
šeimininkavo Ibisos  
vakarėlių siela  
DJ Les Schmitz (kairėje),  
jo brolis Oliver Schmitz  
(dešinėje) ir tautietis DJ Rikko El Gato

Visus sužavėjo 
vasariška “Safilo Group” 
akinių kolekcija

Linksmai nusiteikusių 
žmonių eilė susidarė ir 
prie klubo VIP įėjimo



Į drabužių kūrėjų gretas veržiasi naujas vardas - neseniai Vilniuje 
jauna Lietuvos dizainerė Anna Mois pristatė savo pirmąją galvos 

apdangalų ir rankinių kolekciją. Kasdienai ir iškilmingoms progoms 
skirti gaminiai itin moteriški ir elegantiški, klasikinių formų bei  

spalvų. Šalia skrybėlaičių ir kepurių buvo pademonstruotos ir skaros, 
ir puošnios plaukams rišti skirtos juostos. Galvos apdangalus  

dizainerė kuria iš prabangių, dažnai iš svečių šalių atsigabenamų 
audinių: kašmyro, šilko, subtiliausių nėrinių. Šios medžiagos bei 
aukščiausios kokybės odos naudojamos ir rankinėms gaminti.  

Vyrams A.Mois kuria kaklaraiščius ir kitus garderobo aksesuarus.

Elenos NIKONOVAITĖS ir Sauliaus VENCKAUS fotoreportažas
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“Mois” galvos 
apdangalų kolekcijoje 
- elegantiška klasika

Makiažas Renatos Davgelo  
Papuošalai Astos Čekelytės  

Modelius rengė drabužių parduotuvė “Wolford”  
Dėl patikusių skrybėlių ir rankinių galite kreiptis telefonu 8 692 110 63

Dizainerė Anna Mois 
savo kolekcijomis 
stengiasi pabrėžti 
moteriškumą

Skrybėlėms laikyti 
Anna Mois siuva 
aksomines dėžes

Mariaus Žičiaus nuotr.

“Mois” asortimente 
- išeigai ar kasdien 
dėvėti skirti galvos 
apdangalai

Kolekcijoje justi retro 
mados įtaka

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Asmeninio albumo nuotr.

Genutė ŽALIENĖ
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Jei reikėtų apibūdinti moteriško tipažo aprangą - neabejotinai tai būtų suknelė. Atsigręžkime į gra-
žiausias moteris, figūravusias praeitame šimtmetyje: Merilina Monro (Marilyn Monroe), Elizabet Teilor 
(Elizabeth Taylor), Reičel Velš (Raquel Welch), Brižita Bardo (Brigitte Bardot), Greis Keli (Grace Kelly), 
Žaklina Kenedi (Jacqueline Kennedy) - daugumoje nuotraukų jos vilki sukneles! Kuo žavimės šian-
dien? Mišele Obama (Michelle Obama), Karla Bruni-Sarkozi (Carla Bruni-Sarkozy), aktore Sara Džesika 
Parker (Sarah Jessica Parker), dainininkėmis Šeril Koul (Cheryl Cole) ir Bijonse (Beyonce)... ir joms idea-
liai tinkančiomis suknelėmis! Stiliaus rubrikos svečias - įspūdingų suknelių kūrėjas, studijos “Raquel 
Balant Atelier” drabužių dizaineris ARVyDAS UMBRASAS - žeria patarimus moterims. Pristatome: 
2010 pavasario/vasaros abėcėlė suknelių mėgėjoms.

Arvydas Umbrasas

Iš Arvydo Umbraso 
kolekcijos

Visvaldo Morkevičiaus nuotr.
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Vasaros įspūdis pagal “Safilo Group”
Praėjusį penktadienį “Olialia Party” vakarėlio metu buvo pristatyta vasariška “Safilo Group” saulės akinių kolekcija. “Safilo Group” - tai 
aukščiausios klasės prabangių akinių, optinių rėmelių, akinių nuo saulės ir sportinių akinių lyderis, kurio gaminiai prieinami visame pa-
saulyje. “Safilo Group” gamina ir valdo unikalų akinių “portfolio” iš savo prekės ženklų, tokių kaip “Oxydo”, “Blue Bay”, “Carrera” ir “Smith”. 
Taip pat gamina garsiausius pasaulio licencijuotus prekės ženklų akinius, tokius kaip “Alexander McQeen”, “Balenciaga”, “Bottega Vene-
ta”, “Diesel”, “Dior”, “Emporio Armani”, “Giorgio Armani”, “Gucci”, “Marc Jacobs”, “Max Mara”, “Valentino”, “Yves Saint Laurent” ir kt.

Stilistės Agnės Gilytės komentaras:

“Šia kolekcija su Kęstučiu Rimdžiumi norėjome parodyti, kad maudymosi 
kostiumėlis skirtas ne tik maudynėms. Jis yra labai madingas drabužis, o 
paplūdimyje sau galima leisti atrodyti ryškiau, linksmiau, seksualiau - rinktis 
tai, kas netinka mieste. Ne veltui ir visi garsiausi dizaineriai pristatinėja 
“Cruise” kolekcijas. Mūsų kurtas stilius - drąsus, toks, kuriame dera iš pirmo 
žvilgsnio nesuderinami dalykai: ryškios, kontrastingos spalvos, gėlės, gyvūnų 
raštai, daugybė papuošalų. Žinoma, visą šią kolekciją “pagardinome” ypač 
stilingais akiniais nuo saulės - juk jie neatskiriama vasaros įspūdžio dalis”.

Svaiginanti 2010 m. 
pavasario-vasaros “Carrera” 

saulės akinių linija

“Gucci” vasariška 
kolekcija skirta 

moteriai, 
kuri supranta 

rafinuotą stilių

Gundančios, lengvos ir 
šiek tiek padidintos formos 

pabrėžia elegantiškus 
“Giorgio Armani” saulės 

akinių modelius

Sujungdamas visas 
6 dešimtmečio 

tendencijas 
su moderniu 
romantizmu 

“Emporio Armani” 
sukuria efektingą 

įvaizdį

Kolekciją pristatė žavingos 
“Olialia” mergaitės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Australijos Melburno mieste 
komunalininkai per klaidą nuo vie-
nos sienos nugramdė garsaus britų 
menininko Benksio (Banksy) gra-
fitį, praneša agentūra AFP.

Darbininkai norėjo tik atlikti pa-
vedimą - nuo neleistinų vietų paša-
linti grafičius, sakė miesto tarybos 
vadovė Keti Aleksander (Kathy Ale-
xander). Tačiau kartu buvo sunai-
kintas ir Benksio piešinys, vaizduo-

jantis iš parašiuto šokančią žiurkę. 
Anonimiškai dirbančio Benksio pie-
šiniai yra garsūs visame pasaulyje.

Incidentas yra “labai apgailėti-
nas”, sakė K.Aleksander. Benksis 
per savo viešnagę Melburne 2003-
aisiais įsiamžino keliose vietose. 
Prieš trejus metus panašus likimas 
ištiko vieną menininko piešinį Lon-
done. Statybininkai uždažė jo kūri-
nį, kuris buvo vertinamas 450 

tūkst. dolerių (1 170 000 litų).
Benksio, kuris dar niekada nė-

ra pasirodęs viešai, tapatybė yra 
mįslinga. Jo kūriniai, atsiradę ir 
uragano “Katrina” sugriautame 
Naujajame Orleane bei Vakarų 
krante, aukcionuose parduodami  
už dešimtis tūkstančių dolerių. 
Benksis laikomas Holivudo žvaigž-
džių numylėtiniu.

Australijoje komunalininkai per klaidą sunaikino 
madingo dailininko tūkstančius kainuojantį kūrinį

Kuo daugiau 
nuogumo...

EPA-Eltos nuotr.

...tuo gražiau.  
Taip galima būtų 
trumpai apibūdinti 
Budapešte (Vengrija) 
pristatytą naujausią 
šalies dizainerės  
Rekos Oros (Reeka 
Orosz) kolekciją.



Penktadienį naktiniame klube “Pacha” vyko metų renginys - “Olialia” mergaičių atranka. Į ją susirinko mer-
ginos, norinčios tapti “Vakaro žinių” kalendoriaus mergaitėmis ir grandiozinių “Olialia” projektų dalyvėmis. 
Karščiausios metų atrankos komisiją sudarė Lietuvos pramogų pasaulio žvaigždynas: prodiuseris Egmontas 
Bžeskas, dainininkas Egidijus Dragūnas, “Olialia pupytės”, kino kūrėjas Artūras Povilaitis, kirpėjas Jurijus Lev-
čenkovas, choreografė Sandra Sušinskytė, stilistė Agnė Gilytė, Gytis Šapranauskas, Jurgita Tvarijonaitė, Gin-
tarė Gurevičiūtė ir kiti. Draugišką ir šmaikščią komisiją merginos bandė pakerėti savo sąmoju, žavia šypsena, 
šokiais, dainomis, rankdarbiais, eilėraščiais, net pasakomis! Dauguma nulipusios nuo pakylos neslėpė šypse-
nos - viskas praėjo geriau, negu tikėjosi. O ką jau kalbėti apie tai, kad komisija, susižavėjusi kai kurių merginų 
talentais, jų prašė pakartoti pasirodymą, o paskui plojo atsistojusi! Po prisistatymo merginų laukė dar viena 
maloni užduotis - nedidelė fotosesija su fotografu Eigirdu Scinsku.
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Įvyko finalinė “Olialia”  mergaičių atranka

Asta Lapačinskaitė
Eigirdo Scinsko nuotr.

Ivona Rimša

Erika Gataveckaitė Atrankos komisijoje - ir 
“Vakaro žinių” (2007) 
kalendoriaus mergina 
Laura Grinkevičiūtė

Įspūdžiais apie merginų 
talentus dalijosi 
Egidijus Dragūnas

Pati draugiškiausia 
komisija
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Įvyko finalinė “Olialia”  mergaičių atranka

Gabrielė Laškaitė ir 
šoko, ir dainavo

Įspūdingas Guostės 
Abeciūnaitės šokis

“Olialia” 
mergaičių 

atranka 
domėjosi ir 

“Olialia pupytės”

Komisijos nariai  
Agnė Gilytė ir  

Gytis Šapranauskas

Justina Vaitkevičiūtė Marija Vorobjova

Julija Jakaitė



Sandra Bulok pateikė skyrybų 
prašymą

Holivudo žvaigždė Sandra Bulok (Sandra 
Bullock), anot žiniasklaidos, skiriasi su savo 
vyru.

Praėjus mėnesiui po to, kai į dienos švie-
są iškilo aktorės sutuoktinio Džesio Džeimso 
(Jesse James) meilės romanai su kitomis mo-
terimis, “Oskaro” laureatė nusprendė imtis 
veiksmų, rašo amerikiečių žurnalas “People”. 
“Taip, aš įteikiau skyrybų prašymą”, - S.Bulok 
savo interneto svetainėje citavo žurnalas. Ji 
esanti “nuliūdusi”, sakė 45 metų kino žvaigž-
dė. S.Bulok ir Dž.Džeimsas buvo susituokę 
beveik penkerius metus.

“People” taip pat rašo, kad aktorė šiuo 
metu mėgina įsivaikinti pusketvirto mėnesio 
amžiaus berniuką. Ji esą vaiką ketina auginti 
viena. S.Bulok ir Dž.Džeimsas jau prieš ket-
verius metus pateikė prašymą įsivaikinti vai-
ką. Sausį jie pas save pasiėmė Naujajame Or-
leane gimusį Luisą Bardo (Louis Bardo). Apie 
įsūnį pora ketino paskelbti po “Oskarų” įtei-
kimo ceremonijos kovą, tačiau netrukus po to 
pradėjo gyventi atskirai.

Šiais metais aktorei buvo įteiktas “Oska-
ras” už vaidmenį juostoje “Nematoma pusė” 
(“The Blind Side”).

H.Beri išsiskyrė su savo dukters tėvu

43 metų kino žvaigždė Holi Beri (Halle 
Berry) išsiskyrė su savo dukters tėvu Gabrie-
liu Obriu (Gabriel Aubry).

34 metų kanadietis modelis per savo agen-
tūrą “Wilhelmina Models” išplatino pareiški-
mą, kuriame teigiama: “Su apgailestavimu 
pranešu, kad Holi ir aš nusprendėme išsiskir-
ti. Komentarų apie visus tuos beprotiškus 
gandus žiniasklaidoje nebus”.

Vyras tikina, kad ir ateityje jis ir Holi “jaus 
vienas kitam tik meilę ir pagarbą”. “Ji yra ir 
visada bus vienas svarbiausių ir mylimiausių 
žmonių mano gyvenime”, - sakė G.Obris.

H.Beri ir G. Obris turi dvejų metukų duk-
rytę.

Subyrėjo trejus metus trukusi 
anaSteišoS santuoka

41 metų popatlikėja Anasteiša (Anastacia) 
skyrybų su savo vyru ir asmens sargybiniu 
Veiniu Niutonu (Wayne Newton) priežastimi 
nurodė “neįveikiamus skirtumus”.

Anasteiša balandžio 22-ąją įteikė teismui 
skyrybų prašymą. Atlikėja su savo asmens 
sargybiniu susituokė 2007 metų balandį Mek-
sikoje. Pora vaikų neturi.

Prieš vestuves draugai pasakojo, kad 
Anasteišos ir V. Niutono istoriją galima prily-
ginti filmui “Asmens sargybinis” su Vitni 
Hiūston (Whitney Houston) ir Kevinu Kost-
neriu (Kevin Costner). “Ji jį įsimylėjo iš kar-
to ir labai stipriai”, - tada sakė vienas Anas-
teišos draugas. V.Niutonas būsimai žmonai 
pažadėjo, jog saugos ją visą gyvenimą.
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Reklamos plakate vaizduoja-
mas kompaktiškasis “Citroen C3” 
su prierašu “Sekite madam Karlos 
Bruni pavyzdžiu. Rinkitės mažą 
prancūzą” (Machen Sie es wie Ma-

dame Bruni. Nehmen Sie sich ei-
nen kleinen Franzosen). Kompa-
nijos “Sixt” atstovai reklamą pa-
vadino “tiesiog žaisminga” ir pa-
tarė į ją nežiūrėti rimtai.

Kaip skelbia laikraštis “The 
Daily Telegraph”, Prancūzijos pre-
zidento ir jo žmonos Karlos Bruni 
Sarkozi (Carla Bruni Sarkozy) ūgio 
skirtumas dažnai tampa pajuokų 
objektu. N.Sarkozi iš tiesų yra vie-
nas žemiausių pasaulio lyderių. Už 
jį mažesni tik Šiaurės Korėjos ly-
deris Kim Čen Iras (Kim Jong-il) 
ir Rusijos prezidentas Dmitrijus 
Medvedevas.

Automobilių prekyba užsiiman-
ti Vokietijos bendrovė “Sixt” pa-
skelbė reklamą, kurioje šaipo-
masi iš Prancūzijos prezidento 
NikolA SArkozi (Nicolas Sar-
kozy) mažo ūgio, skelbia Pran-
cūzijos leidinys “20minutes”.

Automobilio reklamoje 
pasišaipyta iš N.Sarkozi ūgio

Karlos Bruni Sarkozi (Carla Bruni Sarkozy) ir Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) ūgio skirtumas dažnai tampa pajuokų objektu
EPA-Eltos nuotr.

Skyrybos, kuriomis 
domisi visas pasaulis
Holivudo žvaigždės taip pat skiriasi. ir 
dažniau nei paprasti mirtingieji. Tik ty-
liai išsiskirti jiems nepavyksta - gerbė-
jai visame pasaulyje seka kiekvieną jų 
žingsnį.

Sandros Bulok (Sandra 
Bullock) ir Džesio Džeimso 
(Jesse James) santuoka truko 
beveik penkerius metus

EPA-Eltos nuotr.

Audringas Holi Beri (Halle Berry) ir 

modelio Gabrieliaus Obrio (Gabriel 

Aubry) romanas prasidėjo 2005 metais
EPA-Eltos nuotr.

Anasteišai (Anastacia) 
jos vyru tapęs asmens 
sargybinis žadėjo ją 
saugoti visą gyvenimą

EPA-Eltos nuotr.

Filmo “Graži moteris”, kuria-
me Dž. Roberts atliko pagrindinį 
vaidmenį, režisierius Garis Marša-
las (Garry Marshal) teigia, kad me-
tai visai nepakenkė aktorės grožiui, 

ir pridūrė, kad prie jos žavesio pri-
sidėjo ir motinystės džiaugsmas.

Po Dž.Roberts sąraše toliau 
seka filme “Avataras” sužibėjusi 
Zoja Saldana (Zoe Saldana), Skar-
let Johanson (Scarlett Johansson), 
Dženifer Aniston (Jennifer Anis-
ton), popžvaigždė Keitė Peri (Kat-
ty Perry) ir aktorė Amanda Seinf-
rid (Amanda Seyfried).

Gražiausiu pasaulio vyru iš-
rinktas Čaningas Tatumas (Chan-
ning Tatum).

Aktorė  KeiT 
HolMS (Katie Hol-
mes) amerikiečių te-
levizijos seriale vai-
dins buvusią JAV pir-
mąją damą Džekę Ke-
nedi (Jackie Kenne-
dy). Tomo Kruzo 
(Tom Cruise) žmona 
sutiko kurti vaidmenį 
aštuonių dalių mini 
seriale “Kenedžiai” 
(“The Kennedys”), 
praneša JAV žinias-
klaida. Serialas turė-
tų būti parodytas 
2011 metais “Histo-
ry Channel” kanale.

Prezidento Džo-
no F. Kenedžio (John 
F. Kennedy) vai-
dmuo patikėtas Gre-
gui Kineriui (Greg 
Kinnear).

K.Holms televizijos seriale vaidins Dž.Kenedi

Sylo aistros
JAV dainininkas SylAS (Seal) mėgsta krepšinį. Ir dievina 
savo sūnus. Tad nenuostabu, jog į NBA čempionato Vakarų 
konferencijos rungtynes eina su savo atžalomis.

EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.

“People”: gražiausia pasaulio 
moteris - Dž.Roberts

42 metų JAV aktorė ir trijų vai-
kų mama DžulIJA RoBeRTS 
(Julia Roberts) žurnalo “People” 
išrinkta gražiausia pasaulio 
moterimi 2010 metais.

Džulija Roberts 
(Julia Roberts)

Gražiausiųjų pasaulio 
moterų dešimtuke - Keitė 
Peri (Katty Perry)...

...Dženifer Aniston 
(Jennifer Aniston)

...Skarlet Johanson 
(Scarlett Johansson)
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Arbatos žinovas Audrius Sakalauskas 
jau penktus metus iš eilės sukvietė ar-
batos gerbėjus, draugus ir bičiulius į tra-
dicinę pirmojo šių metų skynimo Dardži-
lingo arbatos šventę.

Gausiam svečių būryje pirmojo šių 
metų derliaus dėžė, atskraidinta tiesiai 
iš tolimosios Indijos aukštikalnių, buvo 
atidaryta gamtos prieglobstyje įsikūru-
siame jaukiame restorane “Da Antonio 
Grill”, Europos golfo laukuose.

Penktąjį kartą vykusiame renginyje 
buvo gausu ne tik svečių, bet ir gurma-

niškų potyrių. Grožėdamiesi vaizdinga 
golfo laukų panorama, svečiai šiemet ra-
gavo ekologiškos “Singell Darjeeling 
First flush SFTGFOP1” arbatos. Ši ar-
bata visų arbatos ekspertų vienbalsiai 
giriama už itin išraiškingą, bet kartu ir 
subtiliai rafinuotą skonį, apgaubtą pra-
bangiu gėlių aromatu.

“Singell” arbatos laukai patenka į va-
dinamąją Himalajų kokybės juostą, kur 
auga geriausios Dardžilingo arbatos, ir 
driekiasi vaizdingame Kurseongo regione, 
vadinamame baltųjų orchidėjų kraštu.

“Da Antonio Grill” meistrų dėka šie-
met pavasariu ir Indijos aukštikalnėm 
kvepianti “Singell” arbata buvo ragauta 
su mažyčiais italų konditerijos šedevrais 
- burnoje tirpstančiais “Da Antonio 
Grill” profiteroliais. Gurmaniškiausias 
šio pavasario potyris!

Išnaudodami gamtos ir pavasariškai 
šilto vakaro pranašumus, “Da Antonio” 
virtuvės meistrai užkūrė kepintuvą, skelb-
dami ir jo sezono pradžią, bei pademons-
travo aukščiausio lygio virtuvę ne tik pa-
tiekdami nepriekaištingus kepsnius, salo-
tas, bet ir puikiai aptarnaudami svečius.

Taigi pavasaris ir naujoji Dardžilingo 
arbata buvo sutikti kaip pridera - su šyp-
senomis, netilstančiomis kalbomis ir 
puikia nuotaika.

“Laisvalaikio” inf.

Restorane “Da Antonio Grill” - 
sezonų atidarymai

Metams apsukus dar vieną ratą ir gražiam pavasariui pagaliau beldžiantis į duris, 
restorane “Da Antonio Grill”, įsikūrusiame Europos centro golfo laukuose, praėju-
sio ketvirtadienio vakarą vyko restorano vasaros sezono ir tradicinė pirmojo šių 
metų skynimo Dardžilingo arbatos šventė.

Jaukus gamtos 
prieglobstyje įsikūręs 
restoranas “Da 
Antonio Grill”
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Pirmojo šių metų 
arbatos derliaus dėžė 
atskraidinta tiesiai 
iš tolimosios Indijos 
aukštikalnių

“Da Antonio” nuotr.

Arbatos žinovas Audrius Sakalauskas 
ir “Da Antonio” direktorė  

Alvyda Eigminienė sukvietė  
arbatos gerbėjus į tradicinę  

pirmojo šių metų skynimo 
Dardžilingo arbatos šventę
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Praeitą sekmadienį dėl TV3 žiūrovų simpatijų susikovė šokių projekto “Tu gali šokti” dalyviai. 14 šokėjų - 7 merginos ir 7 vaikinai - publikai ir komisijai 
pademonstravo pirmajai išlikimo kovai paruoštus numerius. Talentingi iš pačių įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių suvažiavę šokėjai varžosi ne tik dėl 
geriausio šokėjo vardo, bet ir dėl piniginio prizo - laimėtojui atiteks 5000 eurų. Praeitoje laidoje jie turėjo šokti poromis burtų būdu išsitrauktus šokius. 
Tuomet už juos balsavo žiūrovai. Trys poros, surinkusios mažiausiai balsų, turėjo kautis dėl išlikimo, tačiau čia jau kiekvienas dalyvis pasirodė individualiai 
ir kovojo tik už save. Solo pasirodymui kiekvienam dalyviui buvo skirta vos 30 sekundžių. Deja, pirmieji projektą palikti gavo tautinius šokius šokanti Inga 
Plataunaitė ir Karolis Paradnikas. Jie iškrito iš skirtingų porų. Likęs Ingos partneris Naglis ir likusi Karolio partnerė Irina nuo šiol sudarys naują porą. Kad 
sekmadienį su projektu netektų atsisveikinti jūsų favoritams, balsuokite už juos SMS žinutėmis. Laida pradedama 19.30 val. per TV3. Šokių projektą galite 
stebėti ir gyvai, įsigiję bilietus į “Forum Palace” esančią salę “Balsas.lt”. Elenos NIKONOVAITĖS ir Sauliaus VENCKAUS fotoreportažas

Projekto “Tu gali šokti” dalyviai žiūrovus pasveikino 
šokiu pagal garsiojo miuziklo “Kabaretas” muziką

Tautinius šokius 
šokanti Inga - pirmoji, 
iškritusi iš projekto

Jauniausia dalyvių pora 
Gintarė ir Viktoras šoko 
aistringąjį tango

Irinos ir Karolio pora iširo 
- pastarasis gavo palikti 

“Tu gali šokti” aikštelę

Laurynas ir Gaudrė publikai parodė 
ypač nuotaikingą šokį

Jau ateinantį savaitgalį Naglis 
(nuotraukoje su Inga) pasirodys 
su kita šokių partnere

Scenoje aistras kurstė 
Tomas ir Alina

Praeitą sekmadienį prie komisijos narių - 
aktoriaus Vaidoto Martinaičio, šokėjų Nerijaus 

Juškos ir Eglės Visockaitės - prisijungė šokių 
projekto “So You Think You Can Dance” 

prodiuseris Džefas Takeris (Jeff Thacker)

Projekto vairą 
tiesioginiame TV 
eteryje mėgino 
nulaikyti Leonardas 
Pobedonoscevas
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Elena NIKONOVAITĖ

Pasak piloto A.Čabano, skrydis 
oro balionu net ir sunkmečiu išlieka 
populiari dovana. “Lietuviai pinigų sau 
neturi, bet randa jų padovanoti įspū-
dingą pramogą kitam”, - teigiamus lie-
tuviškus bruožus pastebėjo A.Čaba-
nas. Skrendančius jis kvietė nusiteik-
ti maloniai ir neeilinei pramogai, mat 
iš viršaus žinomi daiktai ir objektai - 
namai, bažnyčios, medžiai, ežerai, 
upės ir kita - atsiveria kitais rakursais, 
tad pasikeičia jų suvokimas. Pakinta 
atstumų ir dydžių supratimas.

Pramoginiams skrydžiams tin-
kamiausias iki 1 km aukštis. Iš jo 
geriausiai matyti žemė apačioje ir 
sykiu atsiveria horizontai į tolį. Ky-
lama lėtai, todėl žmogus lengviau 
negu lėktuve apsipranta su kintan-
čiu aukščiu. 1 km aukštyje oro są-
lygos yra komfortiškiausios, mat 
kuo toliau nuo žemės paviršiaus, tuo 
vėsiau ir smarkesni vėjai pučia.

Oro balionai kyla rytais, patekė-
jus saulei, ir vakarais, kai nėra pa-
vojingų vertikaliųjų oro srovių. Jei 
pajėgiate atsikelti anksti, iš oro ba-
liono galite pamatyti rytinę, bundan-
čią po nakties gamtą ir dar miegan-
tį miestą. Pasirinkę skrydį vakare, 
regėsite ypač jaukios besileidžian-
čios saulės šviesos nuspalvintus 
vaizdus. “Oro baliono krepšyje ga-
lima vaikščioti ratu, tad jei saulė 
šviečia į akis, tiesiog tereikia perei-
ti į kitą pusę”, - patarė A.Čabanas.

Oro balione labai gerai girdėti nuo 
žemės sklindantys garsai. Jei skren-
dama virš miesto, matyti per langus 
mojuojantys žmonės. Teigiamas emo-
cijas liekantiems žemėje sukeliantys 
oro balionai įprastai palydimi šypse-
nomis, sveikinimais, tad geras ener-
getinis užtaisas sklendžiantiems ba-
liono krepšyje garantuotas.

Skrydžiai planuojami iš anksto, 
tačiau jiems įtaką visuomet daro 
gamta - oro balionas juda tik ta kryp-
timi, kuria pučia vėjas. Be to, skry-
džiai labai priklauso nuo oro sąlygų. 

Saugumo sumetimais oro prognozės 
tikslinamos beveik prieš lipant į au-
tomobilius - taigi prieš pat skrydį. 
“Tai padaro skrydį maksimaliai sau-
gų. Saugumo ypač paisome, mūsų 
oro balionai, kaip ir kitos transporto 
priemonės, pereina technines apžiū-
ras”, - pasakojo A.Čabanas.

Į vidutinio dydžio oro balioną 
telpa 3-4 žmonės. Tiesa, yra ir 10 
žmonių skraidinti galintis oro balio-
nas - pilotai juokaudami jį vadina 
autobusu. Vidutinė skrydžio kaina 
žmogui - 400 Lt. Oreiviai draugiškai 
bendradarbiauja, todėl skrydį galima 
užsisakyti visoje Lietuvoje. Nepa-
mirškite fotoaparatų!

Penki renginiai, kuriuos 
aplankysi gegužę 
(pavadinimas, data, vieta  
ir bilietų kainos “nuo”).  
Kodėl būtent juos?

1. Sekmadienį, gegužės 9 die-
ną, į Vilniaus pramogų ir sporto 
centrą “Forum Palace” keliausiu 
pažiūrėti šokių projekto “Tu ga-
li šokti”. Reikia gi palaikyti ir iš-
rinkti geriausiąjį Lietuvos šokėją.

Bilietų kainos nuo 10 Lt.

2.Gegužės 11 d. žadu nusi-
vesti draugus į “Domino” tea-
tro spektaklį “Nuodėmių 
miestas”. Esu tikra, kad gero 
humoro dozė kartu su Vytautu 
Šapranausku, Aurelija Tamulyte, 
Jolanta Dapkūnaite, Juliumi Ža-
lakevičiumi ir kitais aktoriais tin-
kamai praskaidrins mūsų antra-
dienio vakarą. 

Bilietų kainos nuo 50 Lt.

3. Gegužės 15 d. būtinai išly-
dėsiu šaunuoliukus “InCulto” į 
“Eurovizijos” finalą. Šėlsiu kar-
tu su jais Vilniaus klube “New 
York”. 

Bilietai nuo 20 Lt.

4. Gegužės 16 d. jaukioje 
Šv.Kotrynos bažnyčios scenoje 
pirmą kartą Lietuvoje koncertuos 
didelė muzikinio pasaulio žvaigž-
dė, puikus gitaristas ir Stingo 
grupės narys Dominikas Mi-
leris (Dominic Miller) su gru-

pe. Nė už ką nepraleisiu šio už-
buriančio koncerto. 

Bilietų kainos nuo 60 Lt.

5. Gegužės 28 d. žadu apsilan-
kyti Lietuvos nacionalinėje filhar-
monijoje, kur vyks kasmetinio Vil-
niaus festivalio, skirto Europos 
kultūros sostinei, pradžios kon-
certas kartu su Lietuvos nacio
naliniu simfoniniu orkestru, ja-
ponų dirigente T.Nišimoto bei 
serbų pianistė T.Stefanovi. 

Bilietų kainos nuo 30 Lt.

BILIETAI LT rekomenduoja 
gegužės renginius

Nacionalinis bilietų platintojas BILIETAI LT ieškantiems idėjų 
pramogoms ir turiningam laisvalaikiui turi ką pasiūlyti.  
Dėmesio vertus renginius pristato BILIETAI LT veiklos vadovė  
Dovilė ALEKSANDRAVIČIENĖ.

Dosjė

n Vardas, pavardė, pareigos
Dovilė Aleksandravičienė, BI-
LIETAI LT veiklos vadovė
n Gyvūnas, kuris galėtų  
atspindėti tavo pareigas  
BILIETAI LT
Galbūt vilkė? 
n Tavo atrasta naujausia gy-
venimo tiesa
Jeigu per dieną nieko neišmo-
kai, vadinasi, visą dieną ėjai at-
gal.
n Renginys, kurio nepamir-
ši. Kodėl?
Iš kasmet vykstančių renginių 
labiausiai man patinka festivalis 
“Kaunas Jazz”, kupinas žavingo, 
melodingo ir užburiančio džia-
zo. Šiemet nepraleisiu progos 
apsilankyti bent viename šio 
festivalio renginyje!

Išsamesnė informacija apie 
renginius visoje Lietuvoje 
www.bilietai.lt

Skrydžiai oro balionais: 
gamta ir miestai kitu kampu

Daugiau informacijos apie 
skrydžius ir skrydžių užsakymai 
www.skrydziaiorobalionais.lt.

Orams atšilus oro balionų pilotai kviečia įsimintinoms pramogoms - pasigrožėti bundančia gamta  
iš paukščio skrydžio. “Pavasaris tam - gražiausias laikas, nes viskas skleidžiasi, žaliuoja. Sklęsdami  
virš medžių viršūnių pamatome įvairiausių žvėrių - gerai įžiūrimi net dūkstantys kiškiai”, - pasakojo 
oro baliono pilotas Andrius Čabanas. Jo rekomenduojama skrydžio kryptis - įspūdingais vaizdais  
atsiveriantys Trakai. O susisiekę su skrydžių valdymo centru www.skrydziaiorobalionais.lt, galėsite 
skristi bet kuria kryptimi visoje Lietuvoje - jei tik leis įstatymai ir oro sąlygos.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Jei oro balionu 
skrendate pirmąsyk...

n ...pasirūpinkite šiltesniais 
drabužiais - megztiniu ar striuke, 
mat pakilus net ir į 1 km aukštį 
yra vėsiau, labiau juntamas vėjas;
n rinkitės ne šventinius, o 
sportinius drabužius, mat 
niekada tiksliai nežinoma, kur 
vyks nusileidimas (gali tekti 
paėjėti iki automobilio šlapia 
pieva ar dirvonais);
n pasirinkite uždarą avalynę, 
nes vaizdų užburti keleiviai 
nedideliame baliono krepšyje 
neretai numindžioja vieni 
kitiems kojas;
n jei imate fotoaparatą ir 
neturite drabužio, po kuriuo 
galite jį paslėpti leidžiantis 
žemyn, pasirūpinkite ir jį prie 
kūno laikančia juostele.
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Viena populiariausių oro balionų 
pakilimo vietų Vilniuje - Vingio parkas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Lietuvos regbio rinktinė (37 
vieta pasaulio reitinge), neseniai 
pasiekusi naują 18 iškovotų perga-
lių serijos planetos rekordą, ruo-
šiasi pasaulio regbio čempionato 
ketvirtojo atrankos etapo kovai 
prieš visų laikų stipriausią varžovą 
- Ukrainos rinktinę (29 vieta pa-
saulio reitinge), tad šia akcija 
“Aras” tikisi sulaukti ir paties di-
džiausio tautiečių palaikymo. “Aro” 
prekės ženklą valdančios “BIOK 
laboratorijos” vadovo Lino Čereš-
kos teigimu, susidomėjimas šia 
sporto šaka Lietuvoje akivaizdžiai 
auga, tad įmonė džiaugiasi, kad ga-
li prisidėti prie jos populiarumo di-

dinimo. “Nuoširdžiai norime pa-
remti Lietuvos regbio žaidėjus, nes 
šiai sporto šakai yra skiriama per 
mažai dėmesio”, - sako jis.

Pasak įmonės vadovo, malonu, 
kad į Lietuvos rinktinės ir šio vyriš-
kas vertybes perteikiančio sporto 
palaikančiųjų gretas vis dažniau įsi-
traukia ne tik regbininkų artimieji 
ir draugai, bet taip pat ir kiti sporti-
ninkai, politikai, žurnalistai, muzi-
kantai ir kt.

Grupės “G&G Sindikatas” ly-
deris Svaras (Gabrielius Liaudans-
kas) taip pat yra vienas iš aistringų 
regbio gerbėjų ir stengiasi nepra-
leisti nė vienų Lietuvoje vykstan-

čių rinktinės varžybų, tad “BIOK 
laboratorija” pirmiausia pakvietė jį 
istorinėje kovoje palaikyti Lietuvos 
regbio rinktinės.

“Regbiu domiuosi jau senokai 
ir žinau, kad tokio lygio varžybas, 
kokios bus Šiauliuose, būtų nuodė-
mė praleisti. Nors pats žaidžiu ledo 
ritulį, neatsisakyčiau galimybės pa-
lošti ir regbį”, - sako Svaras. “BIOK 
laboratorija”, atstovaudama pirmam 
lietuviškos vyriškos kosmetikos 
prekės ženklui “Aras”, 2009 m. pa-
baigoje pasirašė bendradarbiavimo 
memorandumą su Lietuvos regbio 
federacija, kurio esmė - remti Lie-
tuvos regbį skleidžiant informaciją 
apie šią sporto šaką ir sportininkų 
laimėjimus. Šia proga “Aras” rekla-
minės kampanijos veidais pakvietė 
tapti ir Lietuvos regbio rinktinės 
žaidėjus. www.menasbutivyru.lt/ 
www.rugby.lt

“Laisvalaikio” inf.

“Aras”: atėjo laikas palaikyti Lietuvos regbio rinktinę

Svaras ir jam skirtas “BIOK 
laboratorijos” kvietimas 
regbio kamuolyje palaikyti 
LR regbio rinktinę Šiauliuose

“Biok” nuotr.

“Laisvalaikis”, 2010 m. gegužės 6 d.

Vyriškos kosmetikos prekės ženklo “Aras” vardu vykdomos  
visuotinės akcijos metu kviečiami visi patriotai ir regbio gerbėjai 
palaikyti Lietuvos regbio rinktinės kovoje prieš Ukrainos komandą 
gegužės 8 d. Šiaulių centriniame stadione. Įėjimas nemokamas.



Miesto savivaldybės adminis-
tracija iki gegužės mėnesio pabai-
gos turės parinkti specialų ženklą, 
kuris informuos Kauno gyventojus 
bei svečius, jog pažymėtoje repre-
zentacinėje teritorijoje draudžia-
ma rūkyti. Tokį sprendimą, bai-
giantis balandžiui, priėmė Kauno 
miesto taryba, uždraudusi rūkyti 

Lietuvos istorinėse vietose - Pre-
zidentūros sodelyje bei Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus kiemely-
je. Šis draudimas įsigalios nuo bir-
želio 1 dienos.

Sprendimo pagrindinis tikslas 
- sudaryti saugią nuo tabako dūmų 
aplinką nerūkantiems, siekiant 
keisti miestiečių požiūrį į rūkymo, 

ypač - pasyvaus, žalą bei imtis prie-
monių užtikrinant vieną esminių 
žmogaus teisių - teisę į saugią ir 
sveiką aplinką.

Anksčiau keletą metų buvo 
draudžiama rūkyti pagrindinėje 
miesto gatvėje - Laisvės alėjoje, 
tačiau kai Kauno meru buvo tapęs 
Lietuvos laisvės sąjungos lyderis 
Vytautas Šustauskas, šis draudi-
mas panaikintas.

Kaunas mažina rūkymo zonas

Vilniečių dovanota amerikiečių 
kompozitoriaus, gitaristo, prodiuse-
rio Frenko Zapos (Frank Zappa) 
skulptūros replika Baltimorės mies-
te iškils šį rudenį.

JAV dienraštis “The Baltimore 
Sun” rašo, kad F. Zapos biustas Balti-
morėje, prie Enocho Pratto bibliotekos 
pietinio skyriaus, bus atidengtas šių 
metų rugsėjo 18 dieną. Atidengiant 
paminklą planuojama surengti festiva-
lį “Zappafest”. Šių metų gruodį bus 
minimas F. Zapos gimimo 70-metis.

Paminklo muzikantui F.Zapai ori-
ginalas 1995 metų gruodį iškilo Vil-
niuje, K.Kalinausko skverelyje, mi-
nint kompozitoriaus mirties antrą-
sias metines. Idėja padovanoti bius-
to repliką kompozitoriaus gimtinei 
Baltimorei 2007 metais kilo Sauliui 
Paukščiui bei Vilniaus rotušės cere-
monimeistrui Sauliui Pilinkui.

F.Zapos skulptūros replika oficia-
liai į JAV išlydėta praėjusių metų 
vasarą. Tuomet į Vilnių atvykę kom-
pozitoriaus artimieji - našlė, sūnus 
ir duktė - padėkojo paminklo inicia-
toriams ir autoriui skulptoriui pro-

fesoriui Konstantinui Bogdanui už 
įstabų skulptūrinį F.Zapos portretą, 
puikiai perteikiantį garsaus muzi-
kanto dvasią ir charakterį.

F.Zapa gimė Baltimorėje 1940 m. 
gruodžio 21 d. Muziką kurti pradėjo 
būdamas 14-os. 1964-aisiais subūrė 
savo grupę “The Mothers of Inven-
tion”, o po dvejų metų išleido pir-
mąjį albumą “Freak Out” (1966). 
Šios grupės muzika ir šiandien mie-
lai įtraukiama į klasikinės muzikos 
koncertus.

F.Zapos muzikoje jungiami roko, 
džiazo, avangardo ir elektroninės 
muzikos bruožai. Labiausiai jo mu-
zikos mėgėjų ir kritikų buvo paste-
bėti roko operos “Joe’s Garage” 
(1979) ir albumo “Jazz from Hell” 
(1986) pasirodymai.

Paskutiniuosius dešimt savo gy-
venimo metų F. Zapa dirbo su Lon-
dono simfoniniu orkestru, ansam-
bliu “Intercontemporain” ir grupe 
“Modern”.

F. Zapa mirė 1993 metais nuo 
prostatos vėžio Los Andžele (JAV). 

Vilniečių įamžintas F.Zapa 
Baltimorėje iškils šį rudenį

Prie paminklo Frenkui Zapai 
Vilniuje sukurtas ir grafitis

Redakcijos archyvo nuotr.

Kokybė ir išskirtinis stilius

Prieš metus Kauno prekybos cen-
tre “Savas” atsidariusią SPORT4U 
parduotuvę kauniečiai iškart pamė-
go, nes čia stilingą ir kokybišką ap-
rangą sportui bei laisvalaikiui galima 
įsigyti už žemesnę kainą, nei pre-
kiaujama kitur.

“Didžioji dalis SPORT4U siūlo-
mos produkcijos atvežama tiesiai iš 
Didžiosios Britanijos, kur sportinė 
laisvalaikio apranga yra labai papli-
tusi ir vertinama, - pasakoja SPOR-
T4U parduotuvių tinklo vadovė Vita 
Gaidamavičiūtė. - Siekiame, kad mū-
sų klientai galėtų susikurti savitą 
patrauklų stilių, leidžiantį išsiskirti 
iš minios, todėl visada renkamės 
ryškiaspalves, įdomesnių modelių 
kolekcijas. Aišku, svarbiausia mums 
- aukšta kokybė ir patogumas”.

Atidarymo proga - 
įspūdingos nuolaidos

Pirmoji Vilniuje SPORT4U par-
duotuvė jau pirmosiomis dienomis 
sulaukė didelio pirkėjų susidomėjimo. 
Jų akį patraukė ne tik ryškiaspalviai 

pavasario sezonui skirti drabužiai, 
bet ir viliojančios kainos. Atidary-
mo proga “Nike”, “Adidas”, “Pu-
ma”, “Reebok” marškinėlius čia 
galima įsigyti už 39 litus, o bluzonų 
ir pavasarinių striukių kaina - nuo 
59 litų. Ir tai dar ne viskas! Gegu-
žės mėnesį visiems, turintiems 
“Laisvalaikio” korteles, taiko-
ma papildoma 12 procentų nuo-
laida ne tik naujoms kolekci-
joms, bet ir akcijų prekėms. O 
kas sakė, kad nuolaidos nesumuo-
jamos? “Laisvalaikio” klubo korte-
lių turėtojoms tokia galimybė - ga-
rantuota! Užsukite į mūsų parduo-
tuvę ir pasinaudokite puikia proga 
kokybiškų laisvalaikio ir sporto 
prekių įsigyti gerokai pigiau!

n KAS? Nauja SPORT4U par-
duotuvė

n KUR? PC “Mandarinas” Atei-
ties g.91, Vilnius

n KODĖL? Nes čia stilinga ir 
kokybiška sporto ir laisvalaikio ap-
ranga kainuoja pigiau

“Laisvalaikio” inf.
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Sporto ir laisvalaikio aprangos 
parduotuvė SPORT4U - jau ir Vilniuje

SPORT4U parduotuvių tinklo vadovė 
Vita Gaidamavičiūtė sako, jog gegužės 
mėnesį - daugybė nuolaidų, ypač 
turintiems “Laisvalaikio” kortelę

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Atšilus orams visi suskubome 
džiaugtis nuotaikingais šiltojo 
sezono malonumais: išsitrau-
kėme dviračius, riedlentes, ka-
muolius ar kitus mėgstamus 
aktyvaus laisvalaikio atributus, 
planuojame iškylas į gamtą. 
Gera žinia sportui ir aktyviam 
laisvalaikiui neabejingiems vil-
niečiams - sostinės prekybos 
centre “Mandarinas” duris atvė-
rė pirmoji SPORT4U parduotuvė, 
kurioje galima įsigyti visame 
pasaulyje pripažintų gamintojų 
“Nike”, “Adidas”, “Puma”, “Ree-
bok” aprangos, avalynės ir ak-
sesuarų.

SPORT4U parduotuvė Vilniuje jau 
pirmosiomis dienomis sulaukė 

didelio pirkėjų susidomėjimo

Didžioji dalis 
SPORT4U 
siūlomos 

produkcijos 
atvežama tiesiai 

iš Didžiosios 
Britanijos
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Atrakcija bernvakariams ir 
mergvakariams

Lankytojus į pušyne įsikūrusį 
18 ha užimantį pramogų ir poilsio 
parką dažniausiai atvilioja 9 skir-
tingo sudėtingumo kliūčių trasos. 
Prasidėjus vestuvių sezonui, tarp 
“Anupriškių” pramogautojų daugė-
ja mergvakarius ir bernvakarius 
švenčiančių kompanijų, kurios bū-

simos jaunosios ar jaunojo pasiry-
žimą kurti šeimą išmėgina netradi-
ciniais ir gana ekstremaliais būdais. 
Pavyzdžiui, pasiūlo 190 m ilgio 
skrydį virve, Tarzano šuolį iš 9 m 
aukščio su 4 m laisvu kritimu ar 
pasivaikščiojimą egzotiška “Žmo-
gaus voro trasa”. Pastaroji ypatinga 
tuo, kad visos kliūtys medžiuose 
įveikiamos be apsaugos diržų, o ne-
išlaikiusius pusiausvyros pagauna 
virš žemės ištemptas apsauginis 
tinklas.

“Ėjimą trasomis renkasi ieš-
kantys nepamirštamos gimtadienio 
pramogos, o pastaruoju metu ypač 
daug išleistuves švenčiančių moks-
leivių grupių”, - pasakojo “Anupriš-
kių” direktorius Rolandas Šimke-
vičius. Juolab kad po aktyvių pra-
mogų “Anupriškėse” siūlomas at-
sipalaidavimas ir poilsis - galima 
užsisakyti pirtis ar vakaroti prie pat 
Gilušio ežero stovinčiuose kubiluo-
se. Orams atšilus šias pramogas 
papildys ir maudynės ežere.

Naktinės trasos

Išskirtinė “Anupriškių” pramoga 
- dėl pernai įrengto apšvietimo me-
džiuose įrengtomis trasomis galite 
eiti ir naktį. Pasivaikščiojimas neti-
kėtu paros laiku suteiks dar nepatir-
tų pojūčių. “Dienai ilgėjant labai ge-
ras laikas apsilankyti “Anupriškėse” 
- po darbo. Tuomet ir žmonių ma-
žiau”, - rekomendavo R.Šimkevičius. 
“Anupriškės” veikia iki 22 valandos.

Trys iš devynių trasų sukurtos vai-
kams, jos su tuneliais, voratinkliais, 
vežimėliais, tad laukiami ne tik nu-
trūktgalviai, bet ir šeimos su mažai-
siais. Parko teritorijoje yra užkandžiais 
ir gėrimais prekiaujanti lauko kavinė.

Mėgstančius stebėti gamtą  
R.Šimkevičius kviečia į paties veda-
mą ekskursiją po pelkes: “Šis pasi-
vaikščiojimas po aukštapelkes malo-
nus ir nesudėtingas - pakanka turėti 
guminius aulinukus. Einame per 

žmogaus nepaliestas vietas, žvėrių 
takais, grožimės bundančia gamta. 
Pelkėje peri reti paukščiai”.

Pageidaujantys “Anupriškėse” 
gali rengti orientacinius žygius - 
šiuo tikslu yra sudaryti specialūs 
žemėlapiai.

Nuo gegužės “Anupriškių” pra-
mogų ir poilsio parkas veikia 7 dienas 
per savaitę. Poilsiautojams čia siūlomi 
pobūviams kelti skirti namai, kuriuo-
se yra 10 dviviečių kambarių. Taip pat 
yra keturviečių poilsio namelių, skir-
tų norintiems apsistoti ilgesniam lai-
kui. Įmonių renginiams rengti - oficia-
liajai daliai - pramogų parko teritori-
joje yra amfiteatras, taip pat siūloma 
paplūdimio tinklinio aikštelė ir paplū-
dimys. Užsukite ir išmėginkite “Anup-
riškių” siūlomas pramogas.

“Anupriškių” pramogų ir poilsio parkas: 
vasaros sezonas atidarytas

Aktyvaus laisvalaikio mėgėjai kviečiami į veiklą po žiemos atnaujinusį pramogų ir poilsio parką “Anu-
priškės”. Šalia Trakų įsikūrusiame parke sau tinkamą pramogą išsirinks ir ekstremalių pojūčių mėgė-
jas, ir ieškantysis ramaus poilsio gamtoje. “Anupriškėse” galėsite eiti medžiuose įrengtomis trasomis, 
jodinėti žirgais, užsisakyti ekskursiją po aukštapelkę ar tiesiog pasivaikščioti sveikatingumo takais. O 
gal nuspręsite pasilepinti ant Gilušio ežero kranto stovinčiuose kubiluose bei pirtyse? Iki vėlyvo rudens 
“Anupriškėse” laukiami visi - nuo pavienių lankytojų ir šeimų iki draugų kompanijų bei kelių dešimčių 
žmonių grupių.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Daugiau informacijos  
www.anupriskes.lt

Trasomis einančius be apsaugos 
“gaudo” apsauginis tinklas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dėl unikalaus apšvietimo “Anupriškių” kliūčių trasas 
galite mėginti įveikti ir tamsiuoju paros metu

“Anupriškių” archyvo nuotr. 

Norintiems pagyventi 
netoli Gilušio ežero 
siūlomi poilsio nameliai

Sudėtingesnėse 
“Anupriškių” trasose 
gausite įveikti 
aukščio baimę
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“Cantas” prioritetai - 
kokybė ir originalumas

Nuo drabužių vyrams savo veik
lą pradėję mados namai išplėtė 
paslaugų asortimentą. “Cantas” 
pradėjus vadovauti Jolantai Mika
lajūnienei, solidžiais vyriškais kos
tiumais garsėjantys mados namai 
ėmė siūti drabužius moterims ir 
vaikams, kurti uniformas įmonių 
kolektyvams bei scenos kostiu
mus. “Tarp ištikimų “Cantas” kli
entų  operos solistė Nomeda Kaz
lauskaitėKazlaus, dainininkai Vita 
Rusaitytė, Giedrė Kilčiauskienė, 
Vilius Tarasovas ir kiti žinomi sce
nos žmonės”,  pasakojo J.Mikala
jūnienė.

Pasak “Cantas” vadovės, indivi
dualiai pasiūdintas drabužis nė iš 
tolo negali lygintis su parduodamu 
parduotuvėje, mat sukuriamas as
meniškai, pagal kliento skonį ir pa
geidavimus, todėl geriausiai atitinka 
jo savijautą ir pasaulėjautą.

Individualiai siūtas drabužis pri
taikomas prie figūros ypatumų, ge
riausiai pabrėžia jos pranašumus, 
todėl, pasak J.Mikalajūnienės, daž
nai į “Cantas” kreipiasi nestandar
tinių kūno formų savininkai.

Tuo tarpu dizaineris E.Sidaras 
ypač rūpinasi “Cantas” drabužių ori
ginalumu: “Noriu, kad mano klien
tas gatvėje išsiskirtų. Kad matytųsi, 
jog jo dėvimas drabužis yra ne iš 
parduotuvės, o vienetinis, sukurtas 
dizainerio. Ir aš labai žiūriu gaminio 
ilgalaikiškumo ir kokybės, kad ir iš 
vidaus drabužis būtų tvarkingas”. 
E.Sidaras savo klientams patars, 
kaip drabužis atrodys geriausiai, bet 
niekuomet nediktuos. Iš dizainerio 
išgirsite ir kokie aksesuarai ar ava
lynė labiausiai tiks prie jūsų naujo 
rūbo.

Mados namuose drabužius gali
ma pasisiūdinti ir be dizainerio pa
galbos ar jam tik iš dalies dalyvau
jant procese  tereiks išsirinkti pa
geidaujamą modelį ir audinį iš “Can
tas” siūlomų naujausių “Carnet Mo
de”, “Cadena”, “Zegna” drabužių 
katalogų.

Drabužiai verslui, 
laisvalaikiui, vestuvėms

“Cantas” mados namuose kuria
mi bei siuvami klasikiniai vyriški ir 
moteriški kostiumai, paltai, taip pat 
laisvalaikio apranga bei proginiai 
drabužiai. “Šiuo metų laiku jau dau
gėja nuotakų. Galime sukurti paties 
įvairiausio stiliaus ir sudėtingumo 
vestuvinę suknelę  nuo lengvo kok
teilinio stiliaus iki puošnios, įman
triai dekoruotos. Labai dažnai mums 
patiki sukurti poros įvaizdį, o jei kli
entai pageidauja, šventei priderina
me ir vaikiškus drabužėlius”,  pa
sakojo J.Mikalajūnienė.

“Cantas” vadovė pasakojo, kad 
pastaruoju metu daugėja ir drabužių 
ansamblių užsakymų laisvalaikiui: 
“Žmogui sukuriama keletas drabu
žių, kurie lengvai derinami tarpusa
vyje, o besikartojanti detalė ar au
dinio motyvas ir laisvalaikiu mūsų 
klientams leidžia jaustis stilin
giems”.

Jei pageidaujate, mados namuose 
bus pasirūpinta ir prie drabužių de
rančiais aksesuarais. Dizaineris pa
siūlys rankinę, diržą, kaklaraištį, pe
teliškę, pridėtinę apykaklę ar net ža
bo. “Cantas” rasite dizainerės Sona
tos Bylaitės papuošalų: auskarų, pa
kabukų, taip pat originalių rankogalių 
segių vyrams  taip savo išvaizdai su
teiksite dar daugiau originalumo.

Mados namai “Cantas”: drabužiai asmeniškai jums

Daugiau informacijos rasite 
www.cantas.lt.

Besirūpinantys savo garderobu ir puoselėjantys individualumą lau-
kiami Vilniuje, T.Kosciuškos g.24-18, įsikūrusiuose mados namuose 
“Cantas”. Vyrišką ar moterišką kostiumą, laisvalaikiui ar iškilmėms 
skirtą ansamblį jums sukurs “Cantas” besidarbuojantis dizaineris 
Egidijus Sidaras. Patikusį drabužio modelį bei audinį galėsite išsi-
rinkti ir iš mados namuose esančių užsienietiškų katalogų.

Su “Laisvalaikio” kortele

15 %
nuolaida prekėms ir 

individualioms siuvimo 
paslaugoms

Sulig Jolantos 
Mikalajūnienės 
atėjimu į “Cantas” 
išplėstas paslaugų 
asortimentas - 
siuvama vyrams, 
moterims, vaikams, 
kuriamos uniformos ir 
scenos kostiumai

Sauliaus Venckaus nuotr.

Pasak dizainerio Egidijaus Sidaro, vyriška 
auditorija “Cantas” žino dėl čia siuvamų 
kokybiškų ir išskirtinių kostiumų
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„Domino“ teatro vasara prasideda

Vaiva PrancuLytė

Nors daugelis teatrų vasarą 
spektaklių nerodo, „Domino“ teatras 
neatostogaus! Pristatome „Domino“ 
teatro vasarą – karštą nuo žmonių 
juoko ir geros nuotaikos. Pačias po-

puliariausias ir gausiausiai žmonių 
lankomas komedijas, į kurias sezono 
metu iš tiesų sudėtinga gauti bilietų, 
nuo birželio iki pat rugsėjo „Domi-
no“ teatras rodys net 9-iuose Lietu-
vos miestuose ir miesteliuose.

 Didžiulis dėmesys bus skiriamas 

ne tik didmiesčiams, bet ir kurortams 
– Birštonui, Palangai bei Nidai. Dzū-
kijos pušynais ošiantį Birštoną birže-
lio pirmosiomis dienomis aplankys 
metų spektakliu išrinkti skambieji 
„Radijo ereliai“. Nidoje vasaros net 
dvi „Domino“ teatro komedijos – 
„Mano žmonos vyras“ (su Vytautu 
Šapranausku) liepą ir visų karščiau-
sias bei populiariausias spektaklis 
„Striptizo ereliai“ rugpjūtį. Palangoje 
„Domino“ teatras lankysis net šešis 
kartus. Didžiausio Lietuvos kurorto 
publikos dėmesiui – komedijos „Lau-
kinė moteris“ (birželį ir liepą), „Strip-

tizo ereliai“ (liepą), miuziklas „Pary-
žiaus katedra“ (liepą), „Vilnius – Da-
karas“ (liepą) bei „Mano žmonos vy-
ras“ (rugpjūtį). 

Bilietus jau galima įsigyti per bi-
lietai.lt sistemą ir/arba kultūros cen-
trų kasose. Bilietai.lt sistema padės 
jums bilietus į spektaklius pajūryje 
įsigyti iš bet kurio Lietuvos miesto, 
kuriame veikia sistema.

„Pristatome „Domino“ teatro 
vasarą, linkėdami pačios giedriausios 
nuotaikos ir malonių akimirkų. Džiu-
gu, kad vasarišką repertuarą pavyko 
suorganizuoti iš anksto – juk yra ne-

mažai mūsų lankytojų, kurie mėgsta 
planuoti savo laiką. Stengiamės, kad 
„Domino“ teatras būtų kartu su savo 
žiūrovais visuomet, taip pat ir per 
atostogas, kai tik kyla poreikis ma-
loniai praleisti laiką ypatingoje teatro 
erdvėje“, – teigia „Domino“ teatro 
atstovai. Eime!

Vasara – renginių, poilsio, švenčių ir atsipalaidavimo metas. Deja, ne 
visi turime galimybę laisvas valandas leisti gamtoje, prie vandens tel-
kinių ar įspūdinguose, egzotiškuose užsienio kraštuose. O ir tie, kurie 
džiūgauja galį ištrūkti iš miesto, taip pat susiduria su problema, kaip 
turiningai praleisti laisvalaikį, kai lyja ar saulė nusileidžia... 

Daugiau informacijos:  
www.bilietai.lt,  
www.dominoteatras.lt
Nuolaidos su „Laisvalaikio“ 
kortele!
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Išskirtinis pasirodymas 
Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose

„Labai laukiu savo pirmojo kon-
certo Jungtiniuose Arabų Emyra-
tuose. Neabejoju, kad surengsime 
grandiozinį šou, kurio publika nie-
kada nepamirš“, – sakė R.Stiuartas. 
Šis koncertas bus generalinė repe-
ticija prieš R.Stiuarto koncertus Di-
džiojoje Britanijoje. Britų salyne 
atlikėjas surengs net 24 pasirody-
mus, į kuriuos išpirkti beveik visi 
blietai. 

R.Stiuarto koncertą Dubajuje 
patikėta pradėti neseniai karjerą 
atnaujinusiai britų grupei „Span-
dau Ballet“. „Groti su legendiniu 
R.Stiuartu mums yra didelė gar-
bė“, – teigė „Spandau Ballet“ ly-
deris Tonis Hedlei. „Esame dideli 
jo talento gerbėjai ir geri pažįsta-
mi, todėl bus smagu prisiminti se-
nus laikus“.

Birželį roko legenda 
koncertuos Vilniuje

Daugiau nei 250 mln. įrašų par-
davęs R.Stiuartas yra vienas sė-
kmingiausių solo atlikėjų muzikos 
istorijoje. Dėl išskirtinio balso tem-
bro britų dainininkas turėjo didžiu-
lę įtaką folko, roko, soulo, ritmen-
bliuzo ir daugelio kitų muzikos žan-
rų plėtrai. Stulbinanti naujausio al-
bumo „Soulbook“ sėkmė dar kartą 
įrodo, kad R.Stiuartas yra vienas 
geriausių savo kartos atlikėjų pa-
saulyje. 

Birželio 10 d. R.Stiuartas su-
rengs įspūdingą, specialiųjų efektų 
kupiną šou Vingio parke Vilniuje. 
Legendinis britų roko atlikėjas mū-
sų šalies publikai pristatys naujau-
sią albumą „Soulbook“ ir atliks 
garsiausius hitus. Neabejojama, 
kad vienintelis R.Stiuarto koncer-
tas mūsų šalyje taps didžiausiu 
šios vasaros roko šou po atviru 
dangumi. Tikriems muzikos mėgė-
jams tai bus nepamirštamas regi-
nys, kurio daugelis laukė visą gy-
venimą.

Birželio 10 d. Vingio parke 
Vilniuje įvyksiantį  Rodo Stiuar-
to koncertą organizuoja didžiau-
sia Vidurio ir Rytų Europoje 
koncertinė agentūra „Makro-
concert“. Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt

Rodas Stiuartas pirmą kartą
koncertuos Dubajuje
Birželio 10 d. Vingio parke Vilniuje koncertuosiantis legendinis roko atlikėjas Rodas Stiuartas 
(Rod Stewart) pirmą kartą istorijoje surengs koncertą ir Dubajuje. Skelbiama, kad roko žvaigž-
dės pasirodymas bus vienas iš didžiausių ir įspūdingiausių šių metų šou Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose. Gegužės 7 d. „The Sevens“ stadione vyksiančiame koncerte Rodas Stiuartas pri-
statys naujausią albumą „Soulbook“ ir atliks visus klasikinius savo hitus.

Bilietai į koncertą  
platinami visose BILIETAI LT 
kasose ir internetu.  
Daugiau informacijos 
ieškokite svetainėje  
www.bilietai.lt.

Organizatorių nuotr.

Didžiausias šių metų 
vasaros šou - Rodo 
Stiuarto koncertas 
Vingio parke

Aivaras GeLžiniS
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„Striptizo ereliai“ Eimučiui Kvoščiauskui užaugino sparnus
Vaiva PrancuLytė

5 trumpieji klausimai 
Eimučiui Kvoščiauskui:

1. Eimuti, ar vis dar prisime-
ni, kaip tapai „Domino“ teatro 
komedijos „Striptizo  ereliai“ 
aktoriumi? 

Labai puikiai atsimenu tą mo-
mentą. Buvo pavasario pabaiga – 
laikas, kai pradedi galvoti ne tik 
apie artėjančią teatro sezono pabai-
gą, bet ir apie tai,  ką veiksi rude-
niui atėjus. Buvau namuose, kai su-
laukiau skambučio iš nepažįstamo 
numerio. Tai buvo „Domino“ teatro 
atstovai, pasiūlę ateiti į pokalbį dėl 
naujausio projekto „Striptizo ere-
liai“. Labai apsidžiaugiau, nes iškart 
„užkabino“. Man pavyko!

2. „Striptizo ereliuose“ ir 
„Radijo ereliuose“ – iš koto ver-
čiantys kuriozai, dainos, links-
mybės, juokas ir akibrokštai. Ar 
komedijos mėgstamiausias tavo 
žanras?

Nesu mėgėjas „užsicementuo-
ti“ vieno žanro projektuose. Kome-
dija – linksmas, ekspresyvus, dina-
miškas žanras, kuris kelia daug tei-
giamų emocijų. Tokį spektaklį 
linksma ir smagu vaidinti. Iš kitos 
pusės, prajuokinti žiūrovą dažnai 
yra sudėtingiau nei pravirkdyti, dėl 
to tokius iššūkius priimti – kur kas 
mieliau. 

3. Dainingieji „Radijo ere-
liai“, „Žvaigždžių duetai“. Visuo-
met traukė dainuoti?

Nors neturiu pretenzijų į pro-
fesionalo vardą, bet pabandyti dai-
nuoti norėjau jau seniai. „Radijo 
ereliai“ – iš esmės dainingas ir la-
bai nuotaikingas spektaklis, tačiau 
„Žvaigždžių duetų“ prodiuseriai 
mane pastebėjo, kai su spektaklio 
„Striptizo ereliai“ komanda dalyva-
vau LNK humoro laidoje „Nr.1“. 
Ten tapome prizininkais! Praėjus 
kuriam laikui sulaukiau prodiuserių 
skambučio su pasiūlymu dalyvauti 
ir „Žvaigždžių duetuose“.  Matyt, 
humoras ir gera nuotaika atrakina 
visas duris...

4. Kokių kuriozų pastaruoju 
metu teko patirti vaidinant to-
kiose pašėlusiose komedijose 
kaip „Striptizo ereliai“ ir „Radi-
jo ereliai“?

Prieš porą savaičių per vieną 
dieną teko vaidinti ir „Striptizo ere-
liuose“, ir „Radijo ereliuose“. Buvo 
tikrai pašėlusi diena. Tokie kuriozai 
suteikia daug adrenalino ir, sėkmės 
atveju, juokingų akimirkų. Taip ir 
buvo. Mūsų kompanija, vaidinanti 
abiejuose spektakliuose, yra labai 
„susicementavusi“, tad iki šiol kar-
tu pavyko išlaikyti įvairiausių situ-
acijų egzaminus. Humoras gelbsti 
visada!

5. Gastrolės, televizija... Ar 
lieka laiko laisvalaikiui? Kaip jį  
leidi? 

Vaidindami spektaklyje „Stripti-
zo ereliai“, susigyvenome: dabar or-
ganizuojame bendras vakarienes, iš-
vykas, kubiliukus arba pirteles, net 
šventes kartu švenčiame. Šią vasarą 
su „Striptizo ereliais“ ir „Radijo ere-
liais“ daug gastroliuosime po visą 
Lietuvą, lankysimės pajūryje. Ten, 
esu tikras, taip pat laukia ne tik dar-
bas, bet ir smagūs nuotykiai!

„Domino“ teatro aktorius Eimutis Kvoščiauskas šiandien – „ant 
bangos“. Aktorius neslepia, kad plačiosios visuomenės dėmesio 
centre atsidūrė pradėjęs vaidinti bene garsiausioje komedijoje 
„Striptizo ereliai“. Po neblėstančių anšlagų ir gastrolių, su kuriomis 
skersai ir išilgai išmaišė visą Lietuvą, aktoriui buvo pasiūlytas vaidmuo 
ir „Striptizo erelių“ tęsinyje – „Radijo ereliuose“. Šiandien aktorius 
yra viena ryškiausių naujųjų scenos žvaigždžių, neseniai savyje at-
radęs ir dainininko talentą LNK projekte „Žvaigždžių duetai“.

“Striptizo ereliai”: gegužės mėn. repertuaras: 

9 d. 19 val., Vilnius, „Domino“ teatras
11 d. 18 val., Kaunas kult. ir sporto centras „Girstutis“
27 d. 18 val., Kaišiadorių kultūros centras  
28 d. 18 val., Šakių kultūros centras D. Matvejevo nuotr.

Eimutis Kvoščiauskas: 
“Striptizo erelius” ir 
“Radijo erelius” vienija 
neišskiriama komanda
Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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Į kino ekranus triukšmingai su-
grįžęs Fredis Kriugeris toliau šiur-
pina paauglius. Vaidinti nešvariais 
darbeliais užsiimantį personažą buvo 
patikėta Džekiui Erlui Heiliui (Jackie 
Earle Haley). Šis amerikiečių akto-
rius 2006-aisiais buvo nominuotas 
“Oskarui” už vaidmenį filme “Maži 
vaikai” (“Little Children”).

“Kad šiam vaidmeniui planuoja-
ma pasirinkti mane, pirmiausia per-
skaičiau internete. Gerbėjai tvirtino, 
kad aš jam puikiai tikčiau. Pamaniau, 
kad tai būtų visai šaunu. Labai apsi-
džiaugiau, kai netrukus paskambino 
prodiuseriai ir pasiūlė man vaidme-
nį. Tai nepaprastai ironiškas herojus. 

Man didžiulė garbė, kad vaidinti Fre-
dį jie patikėjo man”, - pasakojo Dž.
E.Heilis. Filmo kūrėjai neslėpė - pra-
dėję svarstyti, kas galėtų įkūnyti 
Fredį Kriugerį filme “Košmaras 
Guobų gatvėje”, jie iš pradžių pagal-
vojo būtent apie šį aktorių. “Jis buvo 
vienintelis pasirinkimas. Visada sim-
patizavau jo suvaidintiems herojams 
filmuose “Visa karaliaus kariauna” 
(“All the Kings Men”) ir “Maži vai-
kai” (“Little Children”), o filme 
“Stebėtojas” (“Watchmen”) jis aps-
kritai nuostabus”, - sakė filmo “Koš-
maras Guobų gatvėje” režisierius 
Samuelis Bajeris.

Dž.E.Heilis prisipažino, kad 
Fredžio Kriugerio herojus jį žavėjo 
ir buvo iššūkis. “Žiūrovams patinka 
jo gąsdinimai. Šis herojus žavingas 
ir patrauklus daugeliu atvejų. Be to, 
buvo gana įdomu sugalvoti, kaip ga-
lėčiau jį įkūnyti. Mano pirmtakas 
Robertas Englandas suvaidino Fre-
dį prieš keletą metų. Tai jis jį sukū-
rė tokį, koks jis yra: ironišką, pikta-
valį baubą, kurio žiūrovai iki šiol 
negali pamiršti. Mes taip pat sten-

gėmės nenutolti nuo dalykų, kurie 
Fredį erzina, kelia jam įniršį, palik-
ti jam būdingus atributus, paver-
čiančius Kriugerį žudančiu baubu: 
jo purviną dryžuotą megztinį, na-
guotą pirštinę. Tačiau man atrodo, 

kad mes jį pavaizdavome tamsesnį, 
rimtesnį, mažiau juokaujantį”, - kal-
bėjo aktorius.

Filmo “Košmaras Guobų gatvė-
je” režisierius S.Bajeris liko paten-
kintas aktoriaus darbu. “Džekis su-

vaidino Fredį savaip. Tai ne tik įkū-
nytas monstro portretas, bet ir he-
rojus, kuriam jausite empatiją, kuris 
jums patiks, kurio nekęsite ir kurio 
bijosite”, - tvirtino režisierius.

“Garsų pasaulio įrašų” inf.

Apie galimybę vaidinti filme aktorius išgirdo internete
“Košmaras Guobų gatvėje” 
- kino teatruose nuo 
gegužės 7 d.

n Žanras: siaubo, trileris, fantas-
tinis, JAV, 2010
n Režisierius: Samuel Bayer
n Vaidina: Jackie Earle Haley, 
Rooney Mara, Kylie Cassidy, Tho-
mas Dekker

Džekio Erlo Heilio (Jackie Earle 
Haley) Kriugeris šiurpina visus

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.
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n Teatro festivalį gegužės 
14 d. atidarys spektaklis “Poniu-
tė arba meilės negandos”. Tai ne-
patogių situacijų komedija Arka-
dijaus Averčenkos kūrinių moty-
vais. Vaidina Andrejus Černišo-
vas, Viktoras Suprunas, Jekateri-
na Striženova.

Spektaklis “Poniutė arba meilės 
negandos” pastatytas pagal rašytojo 
humoristo A.Averčenkos, dar XX 
amžiaus pradžioje gavusio titulą 
“juoko karalius”, kūrinius. Siužeto 
pagrindas - provokuojančios tezės 
apie tai, kad pavykus atrasti meilę 
vis tiek teks ja nusivilti. Anksčiau 
ar vėliau būtinai atsiras tas, kuris 
sugriaus jūsų idilę ir pagrobs jūsų 
laimę. Spektaklio herojai visomis 
jėgomis stengiasi paneigti tokį ne-
teisingą gyvenimo dėsnį, tačiau kuo 
labiau jie priešinasi tam ir nori būti 
išimtimi, tuo labiau ši taisyklė pasi-
tvirtina...

“Pačių skęstančiųjų reikalas!” 
- taip savo kūrybos meninę užduo-
tį apibūdino pats A.Averčenka, tu-
rėjęs omeny, kad šiuolaikinei visuo-
menei kyla pavojus paskęsti savo 
niūriame pesimizme. Tik aštrus ko-
mizmas, verčiantis juoktis, gali iš-
gydyti liūdesį.

n Gegužės 15 d. bus rodoma 
pjesė “Popierinė santuoka”. Scena-
rijaus autorius - Sergejus Bodrovas 
vyresnysis, vaidina: Valerijus Gar-
kalinas, Jelena Jakovleva, Ilja Bled-
nas. Iš pradžių scenarijus vadinosi 
“Slaugė”. Ir likimas šio scenarijaus 
buvo ganėtinai sklandus. Nuostabus 
režisierius S.Bodrovas yra žinomas 
savo filmais visame pasaulyje ir 
kaip daugybės nominacijų nugalė-
tojas įvairiuose prestižiniuose fes-
tivaliuose. Vaidinti pagrindinius 
vaidmenis “Slaugėje” buvo planuo-
jama kviesti amerikiečių žvaigždę 
Džordžą Malkovičių, Ingeborgą 
Dapkūnaitę ir Sergejų Bodrovą jau-
nesnįjį. Projektas buvo beveik baig-
tas, bet atsitiko kažkas baisaus, ne-
teisingo ir nepataisomo... S.Bodro-
vas jaunesnysis žuvo per savo nau-
jojo filmo filmavimą. Tęsti projektą 
tapo nebeįmanoma... 

Slinko laikas ir pats S.Bodro-
vas pasiūlė sugrįžti prie šitos is-
torijos ir parašyti pjesę. Taip buvo 
sukurta pjesė “Popierinė santuo-
ka”. Neįmanoma nusakyti šios pje-
sės žanro - karti komedija ar juo-
kinga drama? Juk pats gyvenimas 

neįspraudžiamas į jokius rėmus, 
čia susipynę ašaros, juokas, viltis 
ir nusivylimas.

O istorija paprasta. Rusų kilmės 
amerikietis Stivenas gyvena pra-
bangioje viloje prie Maskvos ir gy-
dosi nuo nežinomos ligos. O gal 
visai nesigydo, o tiesiog simuliuoja 
ligą bandydamas nors truputėlį pa-
teisinti savo šlykštų charakterį. 
Kartu su juo gyvena slaugė ir gy-
dytojas. Stivenas nepakenčiamas, 
kaprizingas ir kiekvieną dieną slau-
gė ruošiasi išeiti iš tokio pelningo, 
bet morališkai nepakeliamo darbo. 
Gydytojas kantresnis - netrukus jis 
išvyks dirbti į JAV ir pamirš savo 
paskutinį darbą gimtinėje. Žingsnis 
po žingsnio suprantame, kad visi 
trys herojai yra niekam nereikalin-
gi šiame pasaulyje ir tik šiame na-
me, kaip skęstančiame “Titanike”, 
jie dar kurį laiką gali palaikyti vie-
nas kitą...

n Gegužės 16 d. Teatro areno-
je bus rodoma Miro Gavrono kome-
dija “Mano žmonos vyras”. Vaidina: 
Olga Prokofjeva, Valerijus Garkali-
nas, Semionas Strugačiovas.

Žavingoji Dragica dirba traukinių 
palydove. Diena viename mieste, 
naktį - darbas, kita diena - kitame 
mieste. Ir taip jau daugelį metų jos 
gyvenimas priklauso nuo tolimųjų 
reisų traukinio tvarkaraščio. O kitaip 
ir negali būti, juk jos profesija paliko 
pėdsaką jos gyvenime. Kažkaip sa-
vaime nutiko, kad abiejuose mies-
tuose Dragica turi po šeimą. Viena-
me mieste ji ištekėjusi už šeimyniš-
ko Krešės, kuris su rūpesčiu ir mei-
le gamina gurmaniškus patiekalus, 
o kitame - už darbštaus Žarkeco, su 
kuriuo augina dukrą. Laimingai su-
siklostęs gyvenimas, geras darbas ir 
mylintys vyrai - apie ką dar gali sva-
joti moteris! Kad tik traukinys ne-
atsiliktų nuo tvarkaraščio...

“Laisvalaikio” inf.

Sostinės kino teatre “Pasaka” gali-
ma pamatyti garsių korupcinės te-
matikos veiksmo filmų - pirmąjį ki-
no festivalį “Drąsus žodis” (vykstantį 
gegužės 3-7 d.) rengia nevyriausy-
binės organizacijos “Transparency 
International” Lietuvos skyrius.

 “Drąsaus žodžio” peržiūrose 
buvo proga ne tik pamatyti kritikų 
įvertintus žinomų režisierių - 
Martino Skorsezės (Martin Scor-

sese), Stiveno Soderbego (Steven 
Soderbergh), Chosė Padilos (Jose 
Padilha), Tonio Džilrojaus (Tony 
Gilroy) filmus, bet ir bus mėgina-
ma aptarti kiekvieno filmo fone 
šmėžuojančias opias socialines 
problemas.

Visuose “Drąsaus žodžio” fil-
muose išryškėja, kas yra korupcija ir 
kaip ji veikia, kokios įvairios gali bū-
ti jos formos, priežastys ir pase-
kmės.

Drąsaus žodžio pavyzdžius 

kviečiama atrasti penkiuose fil-
muose: “Maiklo Kleitono sukurto-
ji tiesa”, “Infiltruoti”, “Aviatorius”, 
“Elitinis būrys” ir “Informato-
rius”.

Visi festivalio seansai - nemo-
kami. Gegužės 6 dieną po filmo 
“Elitinis būrys” peržiūros žiūrovai 
kviečiami dalyvauti diskusijoje 
“Kontrabandos ir korupcijos sąsa-
jos Lietuvoje” su kviestiniais eks-
pertais.

“Laisvalaikio” inf.

 Visi į teatrą! Kviečia “Teatro pavasaris 2010”
Jei pavargote nuo kasdienės rutinos ir posakių, kad Lietuvoje pastovi ir nesikeičianti krizė, kviečiame į ramy-
bės ir geros nuotaikos oazę. Gegužės 14-16 d. Vilniaus Ūkio banko teatro arenoje (Olimpiečių g.3) vyks šiuo-
laikinio Rusijos teatro festivalis - “Teatro pavasaris 2010”. Patys geriausi Maskvos teatrų aktoriai užlips ant Tea-
tro arenos scenos ir kiekvienas, nors truputį susidūręs su šiuolaikiniu menu, žinos jų vardus.

“Drąsus žodis” prieš korupciją 
-  tik iš kino ekrano 

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida

Spektakliai rodomi Ūkio 
banko teatro arenoje, 
Olimpiečių g.3. Spektaklių 
pradžia 19 val., spektaklių 
trukmė nuo 2,5 iki 3 val. 
Bilietus platina BILIETAI LT 
(www.bilietai.lt).

Kaimynai baltarusiai išsirinko grožio 
karalienę - grožio konkurso “Mis Baltarusija 
2010” nugalėtoja tapo Liudmila Jakimovič

EPA-Eltos nuotr.

Gražiausia 
baltarusė
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Pristatys visas Lietuvos 
teatrines mokyklas

Vos prieš trejetą metų pirmuo-
sius žingsnius žengęs debiutų fes-
tivalis kasmet įgauna vis didesnį 
pagreitį: pirmaisiais metais publika 
galėjo susipažinti su Rimo Tumino 
vadovaujamo režisierių bei aktorių 
kurso baigiamaisiais darbais, per-
nykščiame festivalyje prie Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijoje 
(LMTA) vaidybos bakalauro studi-
jas baigusių Gintaro Varno studen-
tų sėkmingai prisišliejo ir kino re-
žisūros absolventai.

Šiųmetis debiutų festivalis “Ty-
los!” pristatys visas Lietuvoje vei-
kiančias teatrines mokyklas. Žiūro-
vų dėmesio paprašys dar daugiau 
skirtingo amžiaus ir profilio teatro 
kūrėjų: pirmojo festivalio pamatus 
pakloję dabar jau magistro studijas 
baigiantys R.Tumino režisieriai ir 
aktoriai, Vlado Bagdono ir Sauliaus 
Bareikio globojamas aktorių kursas, 
teatro mėgėjams geriau žinomas 
“Trupės liūdi” pseudonimu, po ilgo 
laiko vėl LMTA dėstytojų parengtas 
ir jau keliuose teatro “Lėlė” pasta-
tymuose “apšaudytas” aktorių lėli-
ninkų kursas, žiemą studijas baigę 
Gyčio Padegimo vadovauto Klaipė-
dos universiteto Režisūros katedros 
kurso absolventai bei Šiaulių uni-
versiteto Teatro katedrą baigiantis 
Virginijos Staševičiūtės vadovauja-
mas kursas.

Jau organizuojant pirmąjį festi-
valį užsibrėžtus tikslus koncentruo-
tai reprezentuoti debiutuojančią jau-
niausią scenos menininkų kartą ir 
kurti aukšto meninio lygio spekta-
klius, suteikiančius naujų impulsų 
Lietuvos kultūriniam gyvenimui, 
“Tylos!” organizatoriai ir dalyviai 
vykdo su kaupu.

Nebeišsiteko vien Vilniaus 
scenose

Festivalio dalyvių darbai ne tik 
sėkmingai įsiliejo į sostinės teatrinį 
gyvenimą, bet papildė ir Kauno, 
Šiaulių bei Klaipėdos teatrų reper-
tuarus ir bent kiek užglaistė vieną 
didžiausių šiandienio mūsų teatro 
spragų - naujų kūrybinių jėgų, naujos 
režisūros nebuvimą, ypač skaudžiu 
tapusį daugeliui Lietuvos geografi-
nės periferijos teatrų. Todėl visiškai 
nenuostabu, kad šių metų festivalis 
jau nebeišsiteko vien Vilniaus sce-
nose: jaunųjų kūrėjų pastangomis ir 
laikinosios sostinės teatralų pagei-
davimu dalis trečiojo “Tylos!” festi-
valio spektaklių bus rodoma Kauno 
dramos ir lėlių teatruose.

Per dvejus metus festivalyje pri-
statytų darbų meninį lygį bene ge-
riausiai liudija į sales plūstantys jau-
nieji žiūrovai ir palengva, tačiau sta-
biliai augantis kritikos dėmesys. Be 
to, daugelis festivalyje pristatytų 
kūrėjų figūruoja ir kasmet Teatro 
dienos proga organizuojamų “Auk-

sinių scenos kryžių” nominantų są-
rašuose.

Šįmet įvyksiančiame festivalyje 
sostinės žiūrovai pagaliau išvys 
pernykščiuose apdovanojimuose 
trijose nominacijose pristatytą ir 
vieną jų laimėjusį (Aurelija Tamu-

lytė - už antraplanį moters vaidme-
nį) Viliaus Malinausko spektaklį 
“Bjaurusis” (KVDT), šiemet tris 
kartus “Auksiniams scenos kry-
žiams” nominuotą Artūro Areimos 
spektaklį “Laimingi” (KVDT) ir du-
syk nominacijose paminėtą (tarp jų 

- už metų debiutą) Pauliaus Ignata-
vičiaus spektaklį “Kova” (ŠDT). 
Nauja premjera festivalio svečius 
nudžiugins ir Gabrielė Tuminaitė, 
šiuo metu repetuojanti spektaklį 
pagal Karlo Goldonio (Carl Goldoni) 
pjesę “Il Campiello”.

Debiutų festivalis “Tylos!” Kaune pristato ateities aktorių kartą

11 val.

LMTA Algirdo Latėno lėlininkų 
kursas

Marsha Norman “Labanakt, 
mama!” Vienos dalies drama. Rež. 
Algirdas Latėnas 

Tavernos salė (Kęstučio g.62)

12 val. 

LMTA Vlado Bagdono kursas
James Thurber “Baltoji stirna”. 

Muzikinė veiksmo drama su kano-
pomis. Rež. Vaidas Kublinskas 

Parketinė salė (Kęstučio g.62)

14 val.

ŠŪ Virgilijos Staševičiūtės  
kursas

Oscar Wilde “Kaip svarbu bū-
ti rimtam”. 

Penktoji salė (Laisvės al.71, įė-
jimas iš Teatro kiemo)

16 val.

KU Gyčio Padegimo kursas
Alfred Jarry “Karalius Ūbas”. 

Rež. Darius Meškauskas
Parketinė salė (Kęstučio g.62)

18 val. 

LMTA Algirdo Latėno lėlininkų 
kursas

“Pagal Jurgį ir kepurė”. Spek-
taklis-žaidimas pagal Kazio Boru-
tos knygą “Jurgio Paketurio klajo-
nės...”. Rež. Joana Čižauskaitė 

Ilgoji salė (Kęstučio g.62)

19 val.

KVDT PREMJERA!
LMTA Algės Savickaitės kur-
sas (Magistro st.)

“Moderatoriai”. Dviejų dalių 
forumas. Rež. Andrius Kurienius 

Penktoji salė (Laisvės al.71, įė-
jimas iš Teatro kiemo)

DEBIUTŲ FESTIVALIS “TYLOS!” -  
KAUNO PROGRAMA  

Gegužės 16 d. Kauno valstybiniame dramos teatre

Pirmosiomis 2010-ųjų birželio savaitėmis jau trečią kartą vyksian-
tis festivalis “Tylos!”, kasmet pristatantis ryškiausių ir talentingiau-
sių teatro bei kino menininkų debiutinius darbus, per itin trumpą 
savo egzistavimo laiką tapo savotišku jaunųjų kūrybinių jėgų paki-
limo taku ir vienu laukiamiausių teatrinio sezono pabaigos kultūri-
nių įvykių Lietuvoje.

“Laisvalaikio” inf.

Klaipėdos universiteto Gyčio 
Padegimo kursą baigę aktoriai 
spektaklyje “Karalius Ūbas”

Organizatorių nuotr.

Festivalis “Tylos!” - gegužės 16 d. 11-19 val. Kauno valstybiniame 
dramos teatre.
Bilietas - 10 Lt (negalioja spektakliui “Moderatoriai”, moksleiviams, 
studentams - 5 Lt. Teatro kasa veikia kasdien 10.30-19.00 val., 
Laisvės al. 71, tel. (37) 22 40 64. www.dramosteatras.lt

Su “Laisvalaikio” kortele 
bilieto kaina

5 Lt
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Geriausiu pasaulio restoranu pripažintas Ko-
penhagoje esantis “Noma”. Jis iš aukščiausios po-
zicijos išstūmė Ispanijoje veikiantį restoraną “El 
Bulli”, praneša agentūra AFP.

Specializuotas britų žurnalas “Restaurant Ma-
gazine” kiekvienais metai renka 50 geriausių res-
toranų pasaulyje.  Prieš tai keturis kartus iš eilės 
sąraše karūnavo “El Bulli”.

32 metų pagrindinis restorano “Noma” virėjas 
Renė Redzepis (Rene Redzepi) užimtą pirmąją vie-
tą pavadino “komandinio darbo” sėkme.

Trečiojoje vietoje liko Anglijoje esantis resto-
ranas “Fat Duck”.

Aukcione JAV birželį bus par-
duodamas iki šiol neskelbtas rašy-
tojo Marko Tveno (Mark Twain) au-
tobiografinis rankraštis. Tai yra “in-
tymūs” amerikiečių rašytojo memu-
arai, pavadinti “Šeimos apybraiža” 
(“A Family Sketch”), Niujorke pra-
nešė aukcionų rūmai “Sot heby’s”, 
kuriais remiasi agentūra AFP.

Memuaruose yra M.Tveno 
jaunystės prisiminimų, pažįstamų-
jų portretų bei minčių įvairiomis 
temomis. Rašytojas juos paskyrė 
dukteriai Siuzi (Susy), kuri būda-
ma 24 metų mirė nuo meningito.

Apie aukcioną paskelbtą M.Tve-
no 100-ųjų mirties metinių dieną. 
Jame, be kita ko, bus parduodami 
autoriaus laiškų originalai, nuotrau-
kos bei kiti rankraščiai. Visa tai ver-
tinama milijonu dolerių. Vien tik 65 
puslapių rankraštis turėtų kainuoti 
iki 160 tūkst. dolerių.

1835 metais gimęs M. Tvenas, 
kurio tikrasis vardas ir pavardė yra 
Samuelis Klemensas (Samuel Cle-
mens), yra vienas mėgstamiausių 

rašytojų JAV. Tokios jo knygos, 
kaip “Tomo Sojerio nuotykiai” ar 
“Hekelberio Fino nuotykiai” su-
laukė galybės skaitytojų susido-
mėjimo ir tapo amerikiečių litera-
tūros istorijos klasika.

M. Tvenas mirė 1910 metų ba-
landžio 21-ąją. Jam buvo 74 metai.

Geriausias pasaulio 
restoranas - “Noma” 
Kopenhagoje

EPA-Eltos nuotr.

Teisėsaugos pareigūnai nuo val-
džios nuverstojo Kirgizijos preziden-
to Kurmanbeko Bakijevo namuose 
aptiko daug egzotiškų gyvūnų, skel-
bia “lenta.ru”, remdamasi Genera-
linės šalies prokuratūros praneši-
mu. Gyvūnai, kurių didžioji dalis 
įrašyta į Kirgizijos Raudonąją kny-
gą, buvo aptikti šalies prezidento 
rezidencijoje, esančioje Džalalabado 
srityje. Pareigūnai rezidencijoje ap-
tiko Afrikos strutį, erelį, du sakalus, 

keturis povus ir keturias Indijos an-
tis. Be to, jėgos struktūrų pareigū-
nai rezidencijoje rado dvi panteras, 
tris stirnas ir du lokiukus.

Skelbiama, kad gyvūnai iš re-
zidencijos bus išgabenti, tačiau 
kur, kol kas neskelbiama. Kirgizi-
jos prezidentas buvo nušalintas 
per valdžios perversmą, kuris įvy-
ko balandžio 7 dieną. Šiuo metu jis 
slapstosi Baltarusijoje.

K.Bakijevo namuose -  
mini zoologijos sodas

Aukcione parduodamas iki šiol 
neskelbtas M.Tveno rankraštis

Džordžas Armanis (Giorgio Ar-
mani) aukščiausiame pasaulio dan-
goraižyje Dubajuje atidarė prabangų 
viešbutį, praneša agentūra AP. “Ar-
mani Hotel Dubai” atidarymas 828 
metrų aukščio “Burj Chalifa” dan-
goraižyje dėl Islandijos ugnikalnio 
sutrikdytų skrydžių buvo vienai sa-
vaitei atidėtas.

Italų dizaineris per atidarymo 
ceremoniją praėjusį antradienį tei-
gė norėjęs įkurti komfortabilų ir 
elegantišką viešbutį, kuris paliktų 
neišdildomą įspūdį. “Aš norėjau su-
kurti tikrai kažką svarbaus, kažką 
- kas pralenkia dabartį”, - kalbėjo 
Dž.Armanis. 5 žvaigždučių viešbu-
tyje yra keli restoranai, SPA cen-

tras ir baseinas po atviru dangumi. 
Viena nakvynė pigiausiame iš 160 
kambarių kainuoja 560 eurų be mo-
kesčių. Viešbutis įsikūręs pirmuo-
siuose aštuoniuose bei 38 ir 39 
pastato aukštuose.

Kitą savo vardo viešbutį dizai-
neris ketina atidaryti Milane.
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Aukščiausiame pasaulio dangoraižyje - 
prabangus Dž.Armanio viešbutis

Stilinga ir 
prabangi 

“Armani Hotel 
Dubai” aplinka

“Armani Hotel Dubai” 
atidarytas 828 metrų 
aukščio dangoraižyje 

EPA-Eltos nuotr.



Kas? 
Aktorius ir komikas Džimas 

Keris (Jim Carrey). Jis - ir Kaukė, 
ir Eisas Ventūra, ir Briusas Visa-
galis, ir daugelio kitų pačių juokin-
giausių filmų (“Kaip Grinčas Kalė-
das vogė”) herojus.

Ką padarė? 
D.Keris sukūrė savo įvaizdžio 

vertą tinklalapį. Jame - visa infor-
macija apie aktorių: biografija, fil-
mografija, filmų peržiūros, net šei-
mos nuotraukos su paties Džimo 
komentarais. Tinklalapis ne tik gra-
žus. Jis įspūdingas. Animacija ir 
vaizdo efektai, vis nauji personažai 
ir garsai. Smalsumas verčia išnar-
šyti tinklalapį visą, nes jis - kaip 
geras filmas. Kiekviename žings-
nyje lankytojui pateikiamos staig-
menos, o perėjimas į naują mygtu-
ką - kaip trumpa įtempto siužeto 

scena. Biografiją perskaitysite Dži-
mo akies vyzdyje, naujienas atga-

bens dirižablis, o Džimo pasirody-
mų televizijoje įrašus rasite per 
požemius išnėrę aukštyn ir užsi-
ropštę ant palydovinės antenos.

Kodėl veikė? 
Apsilankymas svetainėje įkve-

pia žavėtis Džimo personažais. Ne-
svarbu, koks jis pats realiame gy-
venime.

Rezultatai? 
Daugiau nei 35 000 apsilanky-

mų pirmąjį tinklalapio veikimo sa-
vaitgalį. Vienas didžiausių kino in-
formacinių portalų “TotalFilm.
com” pareiškia, kad tai - “geriau-
sias tinklalapis internete”, “Wall 
Street Journal” jį nekukliai apibū-
dina kaip “įmantrų vizualinį malo-
numą”.

Apdovanojimai? 
“SXSW Web Awards” apdova-

nojimas.

Kas? 
DJ Shadow, JAV muzikos prodiu-

seris ir kompozitorius.

Ką padarė? 
Trejus metus kurto tinklalapio 

išskirtinumas - itin paprastas dizai-
nas ir gausybė aktualios informaci-
jos. Čia rasite DJ Shadow radiją, 
krūvą videoklipų, nuotraukų, straips-
nių, vaizdo tinklaraštį, pasirodymų 
tvarkaraščius ir taip toliau. Tinkla-
lapio internetinėje parduotuvėje - 
nuo marškinėlių, suvenyrų ir dova-
nų kuponų iki muzikos visais įma-

nomais formatais - nuo mp3 iki vi-
nilinių plokštelių.

Kodėl veikia? 
Nepretenzingas, “švarus” ir labai 

aiškus dizainas. Tai - intelektualią DJ 
Shadow muziką vertinančio jaunimo 
stilius. Operatyvus lyg lietuviškasis 
“Delfi” DJ Shadow nuolat pateikia 
apie save naujausią informaciją. Atro-
do, jam patinka bendrauti su savo ger-
bėjais. Ir jie tai jaučia. Žinodamas sa-
vo tikslinę auditoriją, DJ Shadow tai-
ko tiesiai į dešimtuką - kalba nuošir-
džiai, trumpai ir informatyviai.

Kas? 
Golfo žaidėjas Janas Pulteris 

(Ian Poulter).

Ką padarė? 
Sukūrė interaktyvų tinklalapį. 

Čia pasijusi taip, lyg su Janu ben-
drautum per internetinę kamerą. 
“Sveiki visi, atvykę į mano svetai-
nę. Čia rasite viską - nuo mano gol-
fo žaidimo iki mano sportinių rūbų 
kolekcijos ir laisvalaikio”, - sako 
jis, nerūpestingai žaisdamas golfo 
kamuoliuku. Šias tris pagrindines 
temas kompiuterio ekrane įkūnija 
trys interaktyvios Jano figūros. Pa-
sirink sudominusią ir sportininkas 
pats tau viską aprodys.

Kodėl veikia? 
Tinklalapis personalizuotas ir 

interaktyvus. Lankytoją pasitinka 

pats šeimininkas, jis ir vedžioja po 
savo valdas. Informacija pateikia-
ma struktūriškai, aiškiai, draugiš-
kai ir asmeniškai. “Sveiki, apžiū-
rėkite mano automobilius”, - kvie-
čia Janas. Ir žiūri, nes pats Janas 
pakvietė!

Rezultatai? 
J.Pulteris yra vienas popu-

liariausių sportininkų “Twitter.
com” svetainėje, ten jis turi 
daugiau kaip 470 000 gerbėjų. 
“Naujasis tinklalapis diktuoja 
naujus interaktyvumo ir turinio 
standartus sporto pasaulyje”, 
- teigia tinklalapį kūrusios 
agentūros “MGX Lab” prezi-
dentas.

Apdovanojimai? 
Sidabras “Davey Awards 

2009”. 

El. reklama: 3 oficialūs žvaigždžių namai internete
Rubriką  
pristato “Gaumina”

n  Darius Bagdžiūnas, 
“Gaumina” direktorius

Internete slepiasi daugiau gerbėjų nei didžiausiame pasaulio stadione. 
Todėl pasaulinės žvaigždės savo tinklalapiais rūpinasi kasdien - juk krūva 
internautų juos nuolat stebi pro didinamąjį stiklą. Trys pavyzdžiai, iš kurių 
pasimokyti gali visi, svajojantys apie būrį gerbėjų.

Tinklalapis - tai aš, skelbia geriausi žvaigždžių tinklalapiai. Pasaulio žvaigždėms jie svarbūs ne mažiau nei makiažas ar dalyvavimas TV laidose.  
Asmeniniai, interaktyvūs ir informatyvūs žvaigždžių tinklalapiai sumaniai spendžia spąstus, į kuriuos malonu patekti.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

n www.jimcarrey.com

Kompanijoms vietoj išvadų

DJ Shadow šią sekundę!
n www.djshadow.com
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Ką mato Džimas Keris?

Golfas iš pirmų lūpų
n www.ianpoulter.com

Stilingų vilniečių pamėgta parduotuvė “Palermo” ištikimiausius 
klientus pakvietė į prabangų restoraną, kuriame “Olialia models” 
manekenės pristatė naująją “Palermo” pavasario-vasaros kolekciją. 
Šešiasdešimtuosius primenančios suknelės ir fone grojanti itališka 
muzika žiūrovus nukėlė į prabangų kurortą ant Viduržemio jūros 
kranto. Manekenės priminė - atostogos jau ne už kalnų, todėl da-
bar pats metas atnaujinti savo garderobą. Galerijoje - keletas aki-
mirkų iš kolekcijos pristatymo.

Laimėkite naujuosius 
“Escada” kvepalus

Vasara - 
tai karščiu al-
suo janč ios 
dienos, šalti 
kokteiliai ir 
nesibaigian-
tys vakarėliai 
paplūdimyje. 
Įsivaizduok, 
kad tu ką tik 
gavai specialų 
kvietimą į va-
karėlį, kurį 
rengia ESCADA, ir įsitaisei me-
diniame nuostabaus laivo denyje. 
O gal turi geresnių idėjų?

www.olialia.lt lankytojams 
skelbia svajones pakurstantį kon-
kursą. Sukurk savo vasaros va-
karėlio svajonių scenarijų ir lai-
mėk vieną iš trijų ESCADA prizų 
- naujųjų vasara kvepiančių “Ma-
rine Groove” kvepalų buteliukų. 
Jie atiteks įspūdingiausių ir įdo-
miausių scenarijų autoriams. O 
gal net kitame OLIALIA PARTY 
mes linksminsimės pagal tavo 
sugalvotą scenarijų!

Skaistė iškeliauja į Italiją

Tapusi populiaraus estiško 
alaus “Viru” reklamos veidu, 
“Olialia pupytė” Skaistė Steikū-
naitė gavo ir įsipareigojimų: jos 
darbas yra dalyvauti visuose su 
šiuo alumi susijusiuose rengi-
niuose ir žmonėms įrodyti, kad 
angelas iš alaus reklamos yra tik-
ras. Dabar Skaistė ruošiasi kelio-
nei į Italiją, ten dalyvaus sportinių 
automobilių bei motociklų festi-
valyje. Savaitgalį prie Milano 
esančiame Monzos mieste vyks 
kasmetinis festivalis, kurio rėmė-
jas ir yra estiškasis “Viru” alus. 
“Žmonės jau tikisi mane pamaty-
ti renginiuose. Linksma pamaty-
ti jų reakcijas, nes kažkodėl daug 
kas netiki, kad veidas iš reklamos 
gali būti tikras. Jie galvoja, kad 
reklamoje šypsosi kokia nors 
“Photoshopu” sukurta gražuolė”, 
- sakė Skaistė, “Viru” alui atsto-
vaujanti jau dvejus metus. Ji pri-
sipažino, kad dvejus metus iš ei-
lės būti to paties ženklo reklamos 
veidu yra didelis įvertinimas.

SAVAITĖS prISTATymAS TrumpAI

Nori tapti modeliu? Tau 14-24 metai? Esi aukštesnė nei 1,70 m?  

Užsuk į www.olialiamodels.lt pildyk registracijos anketą ir galbūt tau bus suteikta galimybė įsilieti į išsvajotą modelių pasaulį

SAVAITĖS mODELIS

Daugiau Skaistės įspūdžių - 

www.olialia.lt

Parengė Aušra PRASAUSKAITĖ

Taisyklių ieškokite  

www.olialia.lt

n Ūgis 172 cm
n Krūtinė 83
n Liemuo 62
n Klubai 89
n Batai 38
n Plaukai šviesūs
n Akys žalios

Fotografė - Oksana Točickaja (www.okto.lt) 
Makiažas - “Make up Store”

“Olialia Models” pristato - 
Roberta Cirtautaitė

Vasariška “Palermo” 
kolekcija kviečia atsinaujinti

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Kinai išmoko padirbinėti net 
vištų kiaušinius. Tokie “kiaušiniai” 
yra pigesni ir atsiranda greičiau nei 
natūralūs.

Padirbti kiaušiniai labai pana-
šūs į natūralius: jie turi lukštą, 
trynį ir baltymą, tačiau iš ko pa-
gaminti dirbtiniai kiaušiniai ge-
riau jau nežinoti: sodos benzoato, 
laktono, karboksimetilceliuliozės, 
kalcio karbido, lizino ir kitų me-
džiagų.

Sveikatai pavojingi dirbtiniai 

kiaušiniai pasižymi didesniu lukš-
to trapumu ir chemikalų kvapu 
verdant tokius kiaušinius. Be to, 
kepant cheminius kiaušinius su-
sidaro daugiau pūslių, nei kepant 
natūralius kiaušinius.

Išmoko kinai pagaminti ir 
triufelius, dar vadinamus tru-
mais. Dirbtiniai kinų sukurti 
grybai yra bespalviai, tačiau iš-
radingi verslininkai juos dažo 
juodai. Galima aptikti ir gana ge-
rų klastočių, kurias nuo prancū-

ziškų originalų atskirs tik tikras 
žinovas.

“Sujungus šiuolaikinio pasau-
lio galimybes ir žmogaus išradin-
gumą galima padirbti bet ką, net 
tai, kas iš pirko žvilgsnio yra ne-
padirbama, - naujieną apie kinų 
išradimus pakomentavo kompani-
jos “Aventa-Info” direktorius Ser-
gejus Murašovas. - Deja, tokių 
prekių gamintojams didžiulė fi-
nansinė nauda yra svarbesnė nei 
žmonių sveikata ir gyvybė”.

Kovodamas su vaikų antsvo-
riu, vienas JAV Kalifornijos vals-
tijos regionas uždraus dovanas-
žaislus greitojo maisto restora-
nuose. Taip siekiama neleisti res-
toranams “papirkinėti” vaikų, kad 
jie valgytų nesveiką maistą, pra-
neša agentūra AFP.

Vietos sveikatos atstovai pa-
brėžia, kad greitasis maistas yra 
viena pagrindinių vaikų ir jauni-
mo antsvorio priežasčių.

Draudimas turėtų įsigalioti po 
90 dienų, kad greitojo maisto tin-
klai iki tada galėtų pakeisti savo 
asortimentą. Dabar dažnai vaikiš-
ki meniu derinami su žaislais-do-
vanomis. “McDonald’s” kritikuo-
ja, kad šis draudimas neišspręs 
problemos, nes vaikai tunka ir to-
dėl, kad per ilgai sėdi prie kom-
piuterio ar televizoriaus.

Greitasis maistas dažnai yra 
sūrus ir riebus, o kartu siūlomas 
limonadas - su dideliu kiekiu cuk-
raus. Sveikatos ekspertų vertini-
mu, toks maistas smegenyse su-
kelia priklausomybės procesus.

Didelėse biuro patalpose dir-
bantys asmenys serga dažniau 
nei tie, kurių darbo vieta yra ma-
ži biurai. Be to, mažesnėse patal-
pose dirbama produktyviau nei 
didelėse, parodė Šveicarijoje at-
liktas tyrimas. Apklausta 1 tūkst. 
230 16-65 metų amžiaus asmenų 
iš 125 įmonių, 56 proc. jų - vyrai, 
rašo “Global Press”.

Didelėse biuro patalpose yra 
tam tikrų veiksnių, kuriuos dar-
buotojai vadina trikdančiais. Daž-
niausiai tai yra triukšmas (dėl 
bendradarbių pokalbių, pokalbių 
telefonu ar įrangos), sausas arba 
blogas, arba troškus oras. Dauge-
liui kyla problemų ir dėl tempe-
ratūros (per karšta, per šalta) bei 
nepakankamos šviesos biure.

Dažniausi su darbo vieta su-
siję sveikatos nusiskundimai yra 
perštinčios akys, sunkumas su-
sikoncentruoti, “sunki galva”, 
galvos skausmas bei nuovargis.

Šie simptomai, anot tyrimo, 
mažesniuose biuruose pasireiškia 
rečiau nei dideliuose.

Kinai jau išmoko padirbinėti vištų kiaušinius ir triufelius

Uždraus žaislus 
greitojo maisto 
restoranuose

Dirbantieji 
didesniuose biuruose 
serga dažniau

Teisingai išsprendę kryžiažodį galite laimėti bilietus į 
Europos atrakcionų parką

Atsakymą į kryžiažodį iki gegužės 11 d. siųskite SMS žinute, numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. Žinutės kaina - 1 Lt.

Praeito kryžiažodžio laimėtoja - REda ZaREmbiEnė iš Kauno. Jai bus įteiktas “Pizza 
Jazz” dovanų kuponas.

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

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Čaplinas. Ave. Med. Optika. Afta. Esminiai. Alis. Atsisės. Drėgnuma.  

Valas. Sniegena. Ribas. Juzė. Liesa. Nacistas. Stasė.

Horizontaliai: Atmosfera. Tarantulas. Pseudonimas. Išgverėlis. 
 Tvanas. Nagi. Ist. Filė. ULEB. Eta. Tais. Manausas. Negalais. Kasas. Asė.

Pažymėtuose langeliuose: VERmuTas.

Prognoz∂ savaitei
2010 05 06 - 05 12

aVinas. Darbo savaitės pabaigoje 
palanku būti viešumoje, bendrauti, gali-
ma išbandyti laimę loterijose. Savaitgalį 
venkite svaigalų, nekonfliktuokite. 
Darbo savaitės pradžia palanki aktyviai 
veiklai. Trečiadienį skirkite praktiškiems 
darbams.

JauTis. Darbo savaitės pabai-
goje būkite diplomatiškesni tarnyboje. 
Savaitgalį tinka susitikti su reikalingais 
žmonėmis, nevenkite improvizuoti. 
Darbo savaitės pradžioje nepalanku 
rizikuoti, konfliktuoti. Trečiadienį tinka 
aktyvi veikla.

dVYniai. Darbo savaitės pabaigoje 
palanku mokytis, bendrauti, galima 
išbandyti laimę loterijose. Savaitgalis 
pareikalaus kantrybės, venkite svaigalų. 
Darbo savaitės pradžia aktyvi, būkite 
viešumoje, reklamuokitės. Trečiadienį 
venkite konfliktų.

VėŽYs. Darbo savaitės pabai-
goje nerizikuokite pinigais. Savaitgalis 
palankus iškylauti, įgyti naujos naudin-
gos patirties. Darbo savaitės pradžia 
pareikalaus kantrybės, diplomatiškumo. 
Trečiadienį tinka bendrauti, būti 
viešumoje.

LiŪTas. Darbo savaitės pabaigoje 
nepalanku tvarkyti juridinius reikalus, 
nereikėtų aštrinti santykių su partneriu. 
Savaitgalį venkite svaigalų, nerizikuokite 
pinigais. Darbo savaitės pradžia aktyvi 
- siekite žinių, bendraukite. Trečiadienį 
būkite diplomatiškesni tarnyboje.

mERGELė. Darbo savaitės pabaigoje 
patausokite sveikatą. Savaitgalį venkite 
svaigalų, nesiaiškinkite santykių su 
partneriu. Darbo savaitės pradžioje 
venkite impulsyvių sprendimų, 
nerizikuokite pinigais. Trečiadienį  
palanku mokytis, bendrauti.

sVaRsTYKLės. Darbo savaitės pabaiga 
palanki meilei, kūrybai, galima išbandyti 
fortūną loterijose. Savaitgalį gerai 
pailsėkite, venkite svaigalų. Darbo savaitės 
pradžioje nepalanku spręsti juridinius 
reikalus, venkite konfliktinių situacijų. 
Trečiadienį nerizikuokite pinigais.

sKORPiOnas. Darbo savaitės pabai-
goje daugiau dėmesio skirkite šeimai. 
Savaitgalis palankus meilei, netikėtoms 
pažintims, aktyviai pramogauti su 
vaikais. Darbo savaitės pradžioje gali 
padidėti krūvis, būkite tam pasiruošę. 
Trečiadienį venkite konfliktų su part-
neriu.

ŠauLYs. Darbo savaitės pabaigoje 
palanku bendrauti, mokytis, vykti į 
keliones. Savaitgalį daugiau dėmesio 
skirkite šeimai. Darbo savaitės pradžia 
palanki meilei, kūrybai. Trečiadienį 
patausokite sveikatą.

OŽiaRaGis. Darbo savaitės pabaigoje 
neišlaidaukite, išleisite nemažą sumą 
pinigų vaikų poreikiams. Savaitgalis 
palankus iškylauti, bendrauti, susitikti 
su naujais žmonėmis. Darbo savaitės 
pradžioje daugiau dėmesio skirkite 
šeimai. Trečiadienis palankus meilei.

VandEnis. Darbo savaitės pabaiga 
sėkminga, galima išbandyti laimę loteri-
jose. Savaitgalį neišlaidaukite, venkite 
svaigalų. Darbo savaitės pradžia aktyvi - 
mokykitės, bendraukite, tvarkykite doku-
mentus. Trečiadienį daugiau dėmesio 
skirkite šeimai.

ŽuVYs. Darbo savaitės pabai-
goje venkite konfliktų, nesivelkite į 
avantiūras. Savaitgalį tinka aktyviai 
pailsėti. Darbo savaitės pradžioje būkite 
praktiškesni. Trečiadienį tinka mokytis, 
vykti į keliones, bendrauti.

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

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 6 d. 20.30. 7-13 d. 10.45, 13.15, 15.45, 
18.15, 20.45.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 7-13 d. 11, 13.30, 16, 
18.30, 21.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 13 d. 22.
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
6 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30. 7-13 d. 
11.15, 13.45, 16.30, 19, 21.30 (11.15 val. 
seansas vyks 8-9 d.).
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 6 d. 10.45, 13.15, 15.30, 18.  
7-13 d. 10.30, 13, 15.20, 17.45.
“Veronika ryžtasi mirti”  (melodrama, JAV) 
- 6 d. 16, 18.15. 7-12 d. 20.20.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir nuotykių 
f., JAV) - 6 d. 10.15, 13, 15.45, 18.30, 21.15. 
7-13 d. 11.30, 15, 18, 21.15.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
- 6 d. 10, 13.30, 17, 20.45. 7-13 d. 12.15, 
16.15, 20.
“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)”  (drama, Lietuva) - 6 d. 17.15, 
19.30. 7-13 d. 12.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo 
f., JAV, D.Britanija) - 6 d. 14.15, 16.45, 19.15, 
22. 7-13 d. 14.30, 16.45, 19.15, 21.40.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) -  
6 d. 10.30, 13.45, 15.15. 7-13 d. 10.15, 
12.30, 14.45, 17 (10.15 val. seansas vyks 
8-9 d.).
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 6 d. 14.30, 21.45. 7-13 d. 19.30.
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 6 d. 20.15.  
7-13 d. 21.50.
“Gyvasis vandenynas”  (dokumentinis f., 
Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Monakas) -  
6 d. 17.45.
“Bepročiai”  (veiksmo trileris, JAV, 
Jungtiniai Arabų Emyratai) - 6 d. 13.45, 21.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija, Rusija, 
3D) - 7-13 d. 11, 14, 17.
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 6 d. 21.20. 7-13 d. 11.20, 13.45, 16, 
18.30, 21.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 7-13 d. 12.20, 14.45, 
17, 19.30, 22.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 13 d. 22.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis  
veiksmo f., JAV, D.Britanija, 3D) - 6 d. 12, 15, 
18.30, 22. 7-13 d. 20.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 6 d. 11.40, 14.15, 17.15, 20. 
7-13 d. 12, 15, 17.50, 20.10 (11 d. 17.50 val. 
seansas nevyks).
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 6 d. 11.20, 13.50, 16.30, 
19.15, 22. 7-13 d. 11, 13.30, 16.15, 19, 21.45 
(11 d. 19 val. seansas nevyks).
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) -  
6 d. 11.20, 14.45, 17.40. 7-13 d. 11.40, 14.30, 
17.30.
“Įsikūnijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 6 d. 20.45. 7-12 d. 20.30.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 6 d. 
14.10, 16.40. 7-13 d. 12, 14.20, 16.40 (12 val. 
seansas vyks 8-9 d.).
“Veronika ryžtasi mirti”  (melodrama, JAV) 
- 6 d. 16, 18.15, 21. 7-13 d. 19.10, 21.30.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 6 d. 15.30.  
8-9 d. 11.20.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
- 6 d. 11, 14.30, 18, 21.30. 7-13 d. 13.40, 
17.20, 21.
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
6 d. 12.30, 15.20, 18.15, 21.10. 7-13 d. 13, 
15.40, 18.15, 20.40 (13 val. seansas vyks  
8-9 d.; 13 d. 20.40 val. seansas nevyks).
“Gyvasis vandenynas”  (dokumentinis f., 
Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Monakas) -  
6 d. 15.15, 17.45, 20.15. 7-13 d. 12.30, 17.30 
(12.30 val. seansas vyks 8-9 d.).

“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 6 d. 19.10, 21.40. 7-13 d. 15, 20.
“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)”  (drama, Lietuva) - 6 d. 16.20, 
18.50. 7-13 d. 12.45, 18 (12.45 val. seansas 
vyks 8-9 d.).
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 6 d. 18, 20.30.  
7-13 d. 15.15, 20.15.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Iki pasimatymo, vaikai”  (drama, 
Prancūzija, Vokietija) - 6 d. 17.
“Uždaras seansas”  (Lietuva) - 6 d. 19.
“Netikėtai, praėjusią žiemą”  (dokumenti-
nis f., Italija) - 7 d. 16.30.
“I.Š.P.R.O.T.Ė.J.Ę.S”  (drama, Kanada) 
- 7 d. 19.
“Už rožinės užsklandos”  (dokumentika, 
D.Britanija) - 7 d. 21.30.
“Vaikinų namas”  (drama, Vokietija) -  
7 d. 23.
“Princesė ir varlius”  (animacinis f., JAV) 
- 8, 9 d. 13.
“Kur dingo Vinkės arkliukas?”  (drama, 
Nyderlandai) - 8 d. 15.
“Miestas sienų apsupty”  (dokumentinis f., 
JAV) - 8 d. 16.40.
“Prakeikta pievelė”  (komedija, Prancūzija) 
- 8 d. 18.
“Vandens lelijos”  (drama, Prancūzija) -  
8 d. 20.
“Tėvystės svajos”  (dokumentika, Kanada) 
- 8 d. 21.50.
“Bjaurusis ančiukas ir aš”  (animacija, 
Danija) - 9 d. 15.
“Ji - vaikinas, kurį pažinojau”  (doku-
mentika, Kanada) - 9 d. 17.
“Raudonas be mėlynos”  (dokumentika, 
JAV) - 9 d. 18.30.
“Liudininkai”  (drama, Prancūzija) - 9 d. 20.
“Keista Bendžamino Batono istorija”  
(fantastinė drama, JAV) - 10 d. 14.30. 13 d. 
19.30.
“Skaidrusis Lama”  (dokumentika, Rusija) 
- 10 d. 17.30.
“Kapitonas Ahabas”  (drama, Prancūzija) 
- 10 d. 18.50.
“Talentingasis misteris Riplis”  
(kriminalinė drama, JAV) - 10 d. 20.45.
“Senovės Tibeto beieškant”  (dokumen-
tika, Vokietija) - 11 d. 17.

“Kamino”  (drama, Ispanija) - 11 d. 18.30.
“Manęs čia nėra”  (biografinė drama, JAV, 
Vokietija) - 11 d. 21.
“Keliautojai ir magai”  (nuotykinė drama, 
Butanas) - 12 d. 16.50.
“Trys beždžionės”  (psichologinė drama, 
Turkija, Prancūzija, Italija) - 12 d. 19.
“Elžbieta”  (istorinė drama, Indija, 
D.Britanija) - 12 d. 21.10.
“Benamių rinktinė”  (komedija, Lenkija) 
- 13 d. 17.10.

OZO KINO SALĖ
“Faktas”  (drama, Lietuva) - 6, 12 d. 18.
“Skrydis per Atlantą”  (drama, Lietuva) -  
7 d. 18.
“Mažasis princas”  (filmas vaikams, 
Lietuva) - 8 d. 16.
“Ave vita!”  (drama, Lietuva) - 10 d. 18.
“Vienos dienos kronika”  (drama, Lietuva) 
- 11 d. 18.
“Pabudimas”  (drama, Lietuva) - 13 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 6 d. 20.30. 7-13 d. 11.15, 13.30, 16, 
18.30, 21. 7-8 d. 23.45.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija, Rusija, 
3D) - 6 d. 23.44. 7-13 d. 10.15, 12.30, 15, 
17.45.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 7-13 d. 14, 16.15, 
18.45, 21.15. 7-8 d. 23.30.
“Kloja”  (drama, JAV, Kanada, Prancūzija) 
- 7-8 d. 22.30.
“Edith Piaf: rožinis gyvenimas”  
(biografinė muzikinė drama, Prancūzija) - 11 d. 
18.10 (Kitokio kino klubas).
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 13 d. 22.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis  
veiksmo f., JAV, D.Britanija, 3D) - 6 d. 18.30, 
21.15. 7-12 d. 20.30.
“Įsikūnijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 7-8 d. 22.50.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 6 d. 10.45, 13.30, 15.45, 18.  
7-13 d. 10.30, 12.45, 15.15, 17.30 (11 d. 
17.30 val. seansas nevyks).

“Veronika ryžtasi mirti”  (melodrama, JAV) 
- 6 d. 14, 20.45. 7-12 d. 20.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir nuotykių 
f., JAV) - 6 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30. 
7-13 d. 11, 13.45, 16.30, 19.15, 21.50.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 8-9 d. 11.30.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) - 6 d. 
10.15, 13, 15.30. 7-13 d. 10.45, 13, 15.30.
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
6 d. 14.15, 16.30, 19, 21.45. 7-13 d. 18.15, 
20.45 (11 d. 18.15 val. seansas nevyks).  
7-8 d. 23.15.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 6 d. 14.30, 19.15. 7-13 d. 11.45, 18 
(11.45 val. seansas vyks 8-9 d.).
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) -  
6 d. 13.45, 17.15, 21. 7-13 d. 14.15, 20.15.
“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)”  (drama, Lietuva) - 6 d. 11.30, 
18.15.
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 6 d. 16.15.
“Bepročiai”  (veiksmo trileris, JAV, 
Jungtiniai Arabų Emyratai) - 6 d. 17, 22.

CINAMON
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 6 d. 18.45. 7-13 d. 12.15, 14.30, 16.45, 
19, 21.15.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 7-13 d. 13.30, 15.45, 
18, 20.05, 22.15.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 6 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15, 
20.30. 7-13 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV) - 6 d. 11.15, 14, 16.30, 19, 21.30. 7-13 
d. 11.30, 14.15, 16.40, 19.15, 21.45.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 6 d. 14.30, 19.15. 7-13 d. 19.30.
“Švytinti žvaigždė”  (drama, Jungtinė 
Karalystė, Australija) - 6 d. 13.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis  
veiksmo f., D.Britanija, JAV) - 6 d. 15.15, 
17.30, 19.45, 22. 7-13 d. 21.50.
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 6 d. 11, 21.20.  
7-13 d. 11.15.
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“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 6 d. 
10.45, 12.45, 14.45, 16.45. 7-13 d. 11, 13, 
15.15, 17.30.
“Prisimink mane”  (romantinė drama, JAV) 
- 6 d. 17, 21.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 6 d. 12.15.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 6 d. 20.30. 7-13 d. 10.50, 13.15, 16, 
18.30, 21.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija, Rusija, 
3D) - 7-13 d. 10.10, 12.30, 15.15, 17.45.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 13 d. 22.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo 
f., D.Britanija, JAV, 3D) - 6 d. 18.30, 21.30. 
7-13 d. 20.30.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 6 d. 
13.30, 18. 7-13 d. 11.05, 13.30, 15.45, 18.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) -  
6 d. 10.10, 12.45, 15.45.
“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)”  (drama, Lietuva) - 6 d. 14, 18.45. 
7-13 d. 20.15.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV) - 6 d. 10.50, 13.45, 16.30, 19.15, 22. 
7-13 d. 10.30, 13.45, 16.30, 19, 21.45 (10.30 
val. seansas vyks 8-9 d.).
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 6 d. 16.  
7-13 d. 11.20, 16.30, 21.15 (11.20 val. 
seansas vyks 8-9 d.; 13 d. 21.15 val. seansas 
nevyks).
“Gyvasis vandenynas”  (dokumentinis f., 
Ispanija, Monakas, Prancūzija, Šveicarija) -  
6 d. 13, 18.15. 7-13 d. 14, 18.45.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 6 d. 16.15, 21.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 6 d. 15.30.
“Prisimink mane”  (romantinė drama, JAV) 
- 6 d. 20.45.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D salė

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

I salė
“Žalioji zona”  (veiksmo trileris,  
D.Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) - 6 d. 
11, 17.25.
“Tamsos pakraštys”  (trileris, D.Britanija, 
JAV) - 6 d. 15.15, 21.40.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantinė 
veiksmo komedija, JAV) - 6 d. 13.10, 19.35. 

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
6 d. 18.30 val. - K.A.Porterio “Bučiuok 
mane, Keit”. 2 v. muzikinė komedija. Dir. 
J.Geniušas (Kauno valstybinio muzikinio 
teatro gastrolės).
7 d. 18.30 - J.Štrauso “Šikšnosparnis”. 3 v. 
operetė. Dir. J.Geniušas (Kauno valstybinio 
muzikinio teatro gastrolės).
8 d. 18.30 val. - Europos operos dienai. 
F.Leharo “Linksmoji našlė”. 3 v. operetė 
lietuvių k. Dir. J.Geniušas.
9 d. 12 val. - Europos operos dienai. 
J.Tamulionio “Bruknelė”. 2 v. opera vaikams 
lietuvių k. Dir. R.Šervenikas.

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė

12 d. 18 val. - A.Schnitzleris “10 dialogų apie 
meilę”. Rež. J.Ros.
13 d. 18 val. - Moljero “Šykštuolis”.  
Rež. I.Bučienė.

Mažoji salė
11 d. 18 val. - R.Granausko “Duburys”.  
Rež. S.Račkys.
12 d. 18 val. - Premjera! A.Maleškos 
“Jasekas”. Rež. J.Vaitkus.
13 d. 18 val. - I.Vilkvisto “Helverio naktis”. 
Rež. J.Vaitkus.

Vilniaus mažasis teatras
6 d. 18.30 val. - Doloresos Kazragytės 
kūrybos vakaras ir knygos “Ramybės neri-
mas” pristatymas.
8 d. 18.30 val. - T.Letso “Vestonai”.  
Rež. V.Malinauskas.
9 d. 12 val. - “Mano batai buvo du”. Idėjos 
autorė ir rež. G.Latvėnaitė.
11 d. 18.30 val. - “Belaukiant Godo”.  
Rež. R.Tuminas.
12 d. 18.30 val. - “Trys aukštos moterys”. 
Rež. R.Kudzmanaitė.

Valstybinis jaunimo teatras
Salė 99

8 d. 12 val. - V.V.Landsbergio “Arklio 
Dominyko meilė”. Rež. A.Vidžiūnas.
Rusų dramos teatras
6 d. 18 val. - Ž.Ž.Brikero, M.Lasegė “Didysis 
zebras”. Rež. A.Girba (Maskva).
7 d. 18 val. - Ingos Krukauskienės (Inga Dream) 
kūrybos vakaras “Mano knyga ir Aš - tau!”  
8 d. 18 val. - G.Gorino “Juokdarys 
Balakirevas”. Rež. A.Latėnas.
8 d. 12 val. - J.Švarco “Pelenė”.  
Rež. J.Popovas.
9 d. 12.00 val. - S.Prokofjevos, G.Sapgiro 
“Batuotas katinas”. Rež. J.Popovas.
9 d. 18 val. - F.Sagan “Viskas tau, mano 
meile!” Rež. E.Murašovas.
13, 15 d. 19 val. - Premjera! G.F.Haendelio 
“Xerxes”. Rež. J.Vaitkus.

Vilniaus teatras “Lėlė”  
Didžioji salė

17 d. 12 val. - A.A.Jonyno, V.Mazūro “Cirkas 
yra cirkas”. Rež. ir dail. V.Mazūras.

9 d. 12 val. - J.Mačiukevičiaus “Bitė Maja” 
(V.Bonzelso knygos “Bitė Maja ir jos nuoty-
kiai” motyvais). Rež. V.Mazūras.

Mažoji salė
8 d. 12 ir 14 val. - V.Palčinskaitės “Bjaurusis 
ančiukas” (H.K.Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. A.Pociūnas.
8 d. 19 val. - Vytauto V.Landsbergio “Vilis”. 
Rež. Vytautas V.Landsbergis.
9 d. 14 val. - “Raudonkepurė” (pasakų apie 
Raudonkepuraitę mnotyvais). Rež. V.Mazūras.
Keistuolių teatras
6 d. 19 val. - S.Šaltenio “Škac, mirtie, visados 
škac...” Rež. A.Latėnas.
9 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams 
“Geltonų Plytų kelias” L.F.Baumo pasakos 
“Ozo šalies burtininkas” motyvais.  
Rež. A.Giniotis.
13 d. 19 val. - Tragikomiškas triptikas 
suaugusiesiems pagal V.Šekspyro kūrybą 
“Juokdario mirtis, arba Kas nužudė Šekspyrą”. 
Rež. A.Giniotis.

“Domino” teatras
6 d. 19 val. - “Mano žmonos vyras”.  
Rež. K.Smoriginas.
9 d. 19 val. - “Striptizo ereliai”.  
Rež. A.Jakubikas.
11 d. 19 val. - Premjera! “Nuodėmių miestas”. 
Rež. O.Šapošnikovas.
OKT/Vilniaus miesto teatras
6 d. 19 val. Teatro arenoje - A.Čechovo “Dėdė 
Vania”. Rež. E.Lacascade.
7 d. 19 val. Teatro arenoje - Brolių 
Presniakovų “Vaidinant auką”.  
Rež. O.Koršunovas.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
6, 7 d. 18 val. Ilgojoje salėje - A.Čechovo 
“Palata”. Inscenizacijos aut. ir rež. R.Kazlas.
7 d. 18 val. Didžiosios salės fojė - Koncertas 
ir paroda Vytautui Kernagiui atminti (Vytauto 
Kernagio fondas ir Dainuojamosios poezijos 
palėpė).
8 d. 19 val. Mažojoje scenoje - E.E.Šmito 
“Smulkūs vedybiniai nusikaltimai”.  
Rež. R.Banionis.
9 d. 15 val. Tavernos salėje - J.Smuul 
“Svečiuose pas pulkininko našlę”.  
Rež. D.Juronytė.
9 d. 17 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytės 
“Liūdnas Dievas”. Rež. I.Paliulytė.
12, 13 d. 18 val. Ilgojoje salėje - A.Čechovo 
“Palata”. Inscenizacijos aut. ir rež. R.Kazlas.

Kauno muzikinis teatras
8 d. 18 val. - Premjera! L.Falio “Madam 
Pompadur”. 2 d. operetė. Dir. J.Janulevičius.
9 d. 18 val. - K.Porterio “Bučiuok mane, Keit”. 
2 d. miuziklas. Dir. J.Geniušas.
13 d. 18 val. - F.Lou “Mano puikioji ledi”.  
3 d. miuziklas. Dir. J.Janulevičius.

Kauno kamerinis teatras
6 d. 17 val. - N.Gogolio “Pamišėlio užrašai” 
(spektaklis rusų k.). 20 val. - “Odė meilei” 
(spektaklis suomių k. su angliškais subti-
trais). T.Vasama (Suomija).

7 d. 17 val. - P.Utton, E.Onapuu “Adolfas” 
(spektaklis estų k. su lietuviškais subtitrais). 
I.Taalmaa (Estija). 19 val. - N.Mazur “Ledi 
Kapuleti” (spektaklis rusų k.). K.Kletniece 
(Latvija). 20 val. - “Nulūžę nagai. Marlene 
Dietrich” (spektaklis anglų k.). A.Skubik 
(Lenkija).
8 d. 16 val. - “Komiška tragedija” (spektaklis 
švedų k. su angliškais subtitrais). R.Vestberg 
(Švedija). 18.30 val. - K.Hensel “Klamo 
karas” (spektaklis vengrų k. su lietuviškais 
subtitrais). P.Scherer (Vengrija). 20 val. 
- J.Stolarski (Lenkija) “Kodas” (plastikos 
spektaklis).
9 d. 16 val. - “Fedros sapnai” (spektaklis 
vokiečių k.). G.Schelle (Vokietija). 18.30 
val. - A.Puškino “Goriuchino kaimo istorija” 
(spektaklis rusų k.). S.Barkovskij (Rusija).  
21 val. - Festivalio uždarymas.

Kauno mažasis teatras
7 d. 19 val. - Premjera! L.de Weck 
“Mylimiausi”. Rež. V.Balsys.
8 d. 18 val. - A.Dilytės “Lauros kosmosas”. 
Rež. A.Dilytė.
13 d. 19 val. - “Mokėk - duosiu” (pagal 
G.Gugevičiūtės pjesę “Labas gyvenimas”). 
Rež. V.Balsys.

KLAIPĖDA

Klaipėdos muzikinis teatras
6 d. 18.30 val. - Dž.F.Hendelio “Rodelinda”. 
3 v. opera.
7 d. 18.30 val. - Dž.F.Hendelio “Alčina”.  
3 v. opera.
8, 14 d. 18.30 val.; 9 d. 17 val. - Premjera! 
K.Montaverdžio “Popėjos karūnavimas”. 2 v. 
muzikinė drama.

ŠIAULIAI

Šiaulių dramos teatras
7 d. 18 val. - “Kova” (pagal F.Kafkos kūrybą). 
Rež. P.Ignatavičius.
8 d. 18 val. - I.Vyrypajevo “Valentinų diena”. 
Rež. L.Vaskova.
9 d. 12 val. - “Kukučio kelionė” (pagal 
M.Martinaičio “Kukučio balades”).  
Rež. I.Norkutė.
11 d. 18 val. - I.Menchelio “Kapinių  
klubas”. Rež. A.Latėnas (Valstybinis jaunimo 
teatras).
13 d. 18 val. - Moljero “Šykštuolis”.  
Rež. R.Teresas.

PANEVĖŽYS

J.Miltinio dramos  
teatras

7 d. 18 val. Mažojoje salėje - “Kas šitą 
vėją pavadino likimu...” Idėjos aut. ir rež. 
G.Storpirštis (Nacionalinio dramos teatro 
gastrolės).
8 d. 18 val.- A.Schnitzer “10 dialogų apie 
meilę”. Rež. J.Ros.
9 d. 18 val. - Ž.Puare “Beprotiškas savaitga-
lis”. Rež. A.Kėleris (Vilniaus mažojo teatro 
gastrolės).

Koncertai
VILNIUS

Lietuvos nacionalinė filharmonija
8 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Orkestro 
muzikos koncertas. Sezono pabaigai. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas 
Ilian Garnet (smuikas, Moldova).  
Dir. J.Domarkas.
9 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Visai šeimai. 
“Kai skamba “Trimitas”. Ilgamečio orkestro 
vadovo ir vyr. dirigento Ramučio Balčiūno 
(1934-2009) atminimui. Lietuvos valstybinis 
pučiamųjų instrumentų orkestras “Trimitas”.  
Solistas J.Varburton (bosinis trombonas, 
D.Britanija). Dir. U.Vaiginis.
9 d. 19 val. Didžiojoje salėje - XII tarptautinio 
rusų sakralinės muzikos festivalio pradžios 
koncertas. Marijos teatro choras (Sankt 
Peterburgas, Rusija). Meno vad. ir vyr. dir. 
A.Petrenko (Rusija).
12 d. 19 val. Didžiojoje salėje - XII muzikos 
festivalis “Sugrįžimai”. E.Navickaitė-Majstor 
(sopranas), K.Alšauskis (tenoras),  
D.Staponkus (baritonas), A.Motuzienė  
(fortepijonas).

Taikomosios dailės muziejus
9 d. 16 val. - Vokalo rečitalis. Programa “Iš 
moterų kompozitorių kūrybos”. Judita Leitaitė 
(mecosopranas). Akompanuoja N.Ralytė 
(fortepijonas). Dalyvauja R.Beinaris (obojus).

Šv.Kazimiero bažnyčia
9 d. 13 val. - Religinės muzikos ir susikaupi-
mo valandos.

Kongresų rūmai
8 d. 18 val. - Kamerinis koncertas “Melodija 
ir ritmas. Pavasario kontrastai”. Z.Levicki 
(smuikas), P.Jacunskas (violončelė), 
P.Giunter (mušamieji), ansamblis “Giunter 
Percussion”.
Lietuvos muzikos ir teatro akademija

8 d. 17 val. - Kompozitoriaus Vytauto Laurušo 
kūrybos vakaras, skirtas jo 80-mečio jubi-
liejui.

KAUNAS

Kauno menininkų namai
6 d. 19 val. - “Katinas, kuris žiūri į saulę”. 
Dalyvauja Domantas Razauskas ir Saulius 
Petreikis-Dėdė Semas.

KLAIPĖDA

Koncertų salė
6 d. 18 val. - Kamerinis koncertas “Melodija 
ir ritmas. Pavasario kontrastai”. Z.Levicki 
(smuikas), P.Jacunskas (violončelė), 
P.Giunter (mušamieji), ansamblis “Giunter 
Percussion”.
8 d. 17 val. Klaipėdos laikrodžių muziejaus 
kiemelyje - Karilionininko Stanislovo Žilevičiaus 
kūrybinės veiklos 25-mečio koncertas.
12 d. 18 val. KKS I a. fojė - LT projektas. 
“XVI-XVII amžių prisilietimai”. Giedrė Zeicaitė 
(sopranas), Andrejus Kalinovas (tenoras).



Jau ketvirtą kartą Lietuvos miestuose ir miesteliuose šur-
muliavo Gatvės muzikos diena. Žavinti muzikos instrumentų 
įvairove ir įvairiausiais stiliais. Muzikavo ne tik žinomi scenos 
žmonės, bet ir praeiviai.

Gatvės muzika

Gabrielius Liaudanskas-Svaras į 
šventę atėjo su sūneliu

Šaunios šventės 
iniciatorius - Andrius 
Mamontovas

Žmonės pamėgo  
Gatvės muzikos šventę

Muzika sklido iš visur
Stasio Žumbio nuotr.
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ŠALMAS. Ispanija. Gineso pasaulio rekor-
dų teisėjas (kairėje) Ralfas Hanahas (Ralph 
Hannah) įteikė pažymėjimą Agustinui 
Galanui (Agustin Galan), Huelvos darbo 
mokslų koledžo dekanui, už didžiausio 
pasaulyje saugos šalmo, pagaminto iš per-
dirbtų šalmų, sukūrimą. Šalmas yra 5 m 
aukščio ir 7 m pločio.

Šios savaitės pretendentė yra alytiškė Nijolė Tamošiūnaitė. Iš šios merginos visi galėtumėme pasimo-
kyti optimizmo, ji kiekvienoje situacijoje moka įžvelgti ką nors gera.

 PUOTA.  
Šimpanzės 

puotauja  
safario  

parke  
Hilvaren- 

beke  
Nyderlan-

duose.

EPA-Eltos nuotr.

PAVASARIS. Štutgarto mieste stipriau papūtus pavasariniam vėjui 
miesto gyventojo automobilį apklojo medžių žiedlapiai.

VESTUVĖS. Kinijos 
Čingdao mieste vienu 
metu amžiną meilę 
prisiekė 20 porų.

Fotografė:  
Oksana Točickaja  

(OKTO.LT),  
operatorius:  

Petras SK,  
vizažas:  

Karolina Taraškevič,  
plaukai:  

YURY salon.


