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- Sakoma, kad muzikantai 
neturi vaikystės, mat nuo ma-
žens turi daug dirbti...

- Groju nuo 5 metų, bet mano vai-
kystė buvo ir labai graži, ir smagi. 
Esu dėkingas tėvams, kad mane pri-
versdavo užsiimti muzika bent po ke-
lias valandas per dieną. (Juokiasi.)

- Kaip pradėjai improvizuoti?
- Darau tai nuo 15 metų. Susi-

domėjau džiazu ir pradėjau impro-
vizuoti naktiniame Kauno klube 
“Antis”. Šiandien esu grojęs su be-
veik visais Lietuvoje dėmesio ver-
tais diskžokėjais. (Šypsosi.)

- Scenoje pasirodai su disk-
žokėjais. Koks tavo indėlis į kū-
rinį?

- Nesistengiu demonstruoti sa-
vo virtuoziškumo. Mėginu įsiterpti 
į kūrinį, jį papildyti, pagražinti ir jo 
nesugadinti. Saksofonas yra pries-
konis - kaip druska ir pipirai - kuris 
suteikia muzikai šarmo.

- Ar nenukenčia ego, jei sce-
noje tik papildai kitus?

- Kai tik subursiu gerų 
muzikantų, išleisiu savo albu-
mą. Jaučiuosi tam subrendęs.

- Ar tavo draugai, gro-
jantys simfoniniuose or-
kestruose, laiko tave rim-
tu muzikantu?

- Aš pats manau, kad saksofonas 
nėra rimtas instrumentas. Jis dar ga-
na jaunas ir labai nedaug parašyta 
simfoniniam orkestrui kūrinių, ku-
riuose būtų saksofono partija. Tokius 
kūrinius pradėjo rašyti tik prancūzų 
kompozitorius Klodas Debiusi (Clau-
de Debussy) ir dar keli. Jie įvėlė sak-
sofoną į simfoninę muziką, bet jis ten 
taip ir neprilipo.

- Kaip jautiesi grodamas nak-
tiniuose klubuose?

- Klubo prieblanda mane atpa-
laiduoja. Man patinka groti vakarė-
liuose. Ir man labai patinka, kad ma-
no atliekama muzika yra universali, 
nes džiazas gana ribota muzika, jos 
klausosi tik saujelė žmonių. Galiau-
siai tai jau yra pasenęs džiazas, žmo-
nėms reikia ko nors naujo - mes tą 
ir darome.

- Ko reikia gerai improviza-
cijai?

- Turi būti jauku ir patogu. Jau-
čiu salės, žmonių energetiką. Įė-
jęs į kambarį galiu pasakyti, ar 
man ten gerai seksis groti, ar aš 
tik dirbsiu. Ne paslaptis - muzi-
kantas darbą turi dirbti su įkvėpi-
mu, todėl jis turi būti išsimiegojęs 
ir pavalgęs. Muzikantui negali 
spausti batai.

- Ar klubas yra tinkama vie-
ta ieškoti antros pusės?

- Tai idealiausia vieta. Manau, 
didelė žmonių dalis į naktinį klubą 
ir ateina susirasti sau poros: ar sek-
sui, ar santuokai, ar būti išlaikytiniu 
ar išlaikytine...

- ..?
- Tokia yra klubų realybė. Ypač 

pas mus. Aš manau, Lietuvoje žmo-
nės dar nesubrendo iki tokio lygio, 
kad ateitų į klubą tiesiog atsipalai-
duoti be jokių kitų interesų. Tuo tar-
pu naktiniuose klubuose užsienyje 
lankosi labai daug subrendusių tie-
siog linksmintis ateinančių žmonių. 
Lietuvoje jų - mažuma.

- Kodėl?
- Nes čia visi labai nori būti rim-

ti, pasirodyti prieš kažką, pade-
monstruoti statusą.

- Ar vyras turi būti gražus?
- Taip. Skiriu tam gana daug lai-

ko. Manau, grožį kiekvienas supran-
ta savaip, bet man estetika svarbi 
visur: tiek interjere, tiek eksterjere, 
tiek automobiliuose, tiek šalies ar-
chitektūroje.

- O merginos?
- Supratau, kad išorinis grožis 

puiku, bet kur kas daugiau pamatai 
nuo jo atsiribojęs. Kai pradedi ben-

drauti su visais, atrandi dau-
giau nei tik rinkdamasis gra-
žų žmogų, nors jo vidus gali 
būti tuščias.

- Kokio stiliaus apran-
gai teiki pirmenybę?

- Man patinka 4-5-ojo dešimt-
mečių minimalizmas. Mėgstu turė-
ti mažai daiktų, bet jie turi būti patys 
geriausi, o ne kaupti milžinišką 
šlamšto garderobą.

- Ar groji gatvėje?
- Taip. Dalyvavau gatvės muzi-

kos dienoje. Kartais vestuvių proga 
groju prie bažnyčios.

- Vadinasi, nesi iš tų muzi-
kantų, kurie kratosi groti vestu-
vėse?

- Šiuo klausimu esu itin išran-
kus. Visada iš anksto pasakau savo 
repertuarą, kokią muziką groju.

- Kiek kainuoja saksofonas?
- 4-5 tūkstančius eurų.

- Ar turi konkurentų Lie-
tuvoje?

- Negalvoju apie konkurenciją. 
Manau, kiekvienas yra unikalus.

- Kaip tobulėji, jei nėra kon-
kurentų?

- Aš pats sau esu didžiausias 
konkurentas ir turiu daugiausia 
priekaištų. Beje, ir pagirti save galiu 
pats. Jaučiu, kada pagrojau gerai, o 
jei pats sau nepatikau, kitų kompli-
mentai man nesvarbu.

- Kodėl saksofonas siejamas 
su seksualumu?

- Saksofono virpesiai yra aukšti, 
manau, jie veikia erogenines žmo-
gaus zonas. Saksofonas yra idealus 
instrumentas atitinkamai atmosferai 
sukurti.

- Kiek laiko groji per dieną?
- Geram muzikantui formai pa-

laikyti pakanka poros valandų. O 
kai buvau studentas, grodavau po 
6-8 valandas per dieną. Lūpos bū-
davo kruvinos tiesiogine šių žo-
džių prasme. Manau, dėl to sakso-
fonininkai puikiai nutuokia apie 
lūpų priežiūrą ir balzamus. (Juo-
kiasi.)

- Kiek metų galima groti vie-
nu saksofonu?

- Šie instrumentai amžini ir yra 
gera investicija. Jei tai yra geras ins-
trumentas, jį visada parduosi bran-
giau, nei pirkai. Net jei nusitrintų 
lakas ar aprūdytų.

- Dėl ko gyveni?
- Patogumo, lengvumo, savo lai-

mės.

“Aš pats sau esu  
didžiausias konkurentas”

Restoranas Pietų Prancūzijoje, 
prie Monte Karlo, ieško pareigingo ir sąžiningo,
mėgstančio savo darbą virėjo.
Būtini anglų arba prancūzų kalbos pagrindai.

Atlyginimas - 1000 eurų plius maistas ir apgyvendinimas.
Sutartis gali būti sudaroma dėl sezoninio arba nuolatinio darbo.

CV siųsti lietuvių arba anglų kalba eglemm@mail.com

Esi geras virtuvės meistras? Dirbai populiariame restorane? Tada šis skelbimas - Tau.Virėjų 
dėmesiui!

S.Vichrovas: “Muzikantui negali spausti batai”

Sergejus Vichrovas mano, kad 
saksofono muzika ypač tinka 

erotiškai atmosferai kurti
Sauliaus Venckaus nuotr.

Saksofonininkas SERGEJUS 
VICHROVAS-SERŽAS (30) rado 
būdą, kaip ne kiekvieno skoniui 
įtinkantį džiazą padaryti univer-
salesnį. Naktiniuose klubuose jis 
improvizuoja kartu su plokšteles 
sukančiais diskžokėjais ir kuria 
platesnei auditorijai įtinkantį 
produktą. Profesionalus sakso-
fonininkas nesikrato ir vestuvių 
muzikanto vaidmens, tiesa, sako-
si šiuo klausimu esąs ypač išran-
kus. “Laisvalaikio” skaitytojams 
- interviu su saksofoną nerimtu, 
seksualiu, investicija ir net pries-
koniais vadinančiu muzikantu.



Pagaliau intrigos nebeliko - jau-
nąjį Tadą Blindą vaidins atlikė-
jas ManTas Jankavičius.

“Šiame filme Tado Blindos per-
sonažas visiškai kitoks, nei žmonės 
įpratę įsivaizduoti. Todėl ir aktorių 
rinkomės neįprastu būdu, - pasakoja 
filmo režisierius Donatas Ulvydas. 
- Tiesiog žiūrėjome į daugelio kan-
didatų veidus ir klausėme savęs, ar 
matome žmoguje tas vertybes, apie 
kurias norime papasakoti. Mantas 
įtikino mus visus. Esame tikri, kad 
įtikins ir žiūrovą”.

Filmo veiksmas vyksta 1861 m. 
vasarą, kai baudžiavos panaikinimą 
apraizgiusios politinės intrigos atokia-
me Žemaitijos kaime netikėtai virsta 
skerdynėmis. Pilnametystės vos su-
laukusiam Tadui tenka atsisveikinti 
su vaikystės svajonėmis ir prisiimti 
atsakomybę ne tik už savo veiksmus, 
bet ir už mylimų žmonių gyvybes.

“Filmas yra apie tai, kaip istorijos 
girnų įsuktas paprastas žmogus iš 
naujo atranda vertybes, dėl kurių ver-
ta gyventi ir mirti. Tadas nėra koks 
nors ypatingas herojus. Jis - paprastas 
kaimo vaikis, kuriam vėjai galvoje švil-
pia. Jis klysta, žiauriai išgyvena savo 
klaidas, mėgina jas taisyti ir vėl klysta, 
užtraukdamas nelaimes sau ir arti-
miems žmonėms, - apie savo perso-
nažą pasakoja Mantas. - Jau repetuo-
jant tenka įsijausti į didžiulę emocijų 
skalę, tarp jų ir tokių, kurių niekam 

nelinkiu patirti tikrovėje, - baimė, 
siaubas, netekties skausmas, didžiulė 
gėda ir savigrauža. Nesu profesionalus 
aktorius, negaliu tiesiog suvaidinti - 
bandau viską išgyventi, pasinerti į per-
sonažo jausmus ir mintis”.

Nors filmo kūrėjų sprendimas 
paskelbtas tik dabar, Mantas filmuo-
tis ruošiasi jau gerą pusmetį. “Tadas 
Blinda turi nepriekaištingai sėdėti 
balne, o ginklą valdyti natūraliai, lyg 
tai būtų pačios gamtos duota, - sakė 
filmo prodiuseris Žilvinas Naujokas. 
- Mantas negailėjo laiko ir prakaito, 
nuolat lieto žirgynuose ir kovinėse 
treniruotėse. Tikime, kad per tuos 

mėnesius surinktos mėlynės, sumu-
šimai ir nubrozdinimai padėjo jam 
dar geriau įsijausti ir į vaidmenį, ir į 
laikotarpį”.

Kino filmą vasaros pradžioje pla-
nuojama filmuoti Mažeikių, Telšių, 
Vilniaus ir Kauno rajonuose. Filma-
vimo darbai turėtų būti baigti liepos 
viduryje. Žiemą jau nufilmuotos sce-
nos iš Tado Blindos vaikystės.

Kitus pagrindinius personažus 
filme vaidins Antanas Šurna, Dainius 
Kazlauskas, Tatjana Liutajeva, Agnė 
Ditkovskytė, Andrius Kaniava, Vidas 
Petkevičius, Jokūbas Bareikis, My-
kolas Vildžiūnas ir kiti.

Radijo stotims neseniai buvo 
pristatytas naujas Stano radijo sin-
glas “Nepavyzdinga” iš jo solinio 
albumo “Delfinai 2.0”. “Kai sukū-
riau šią dainą, iš karto supratau, 
kad ji turi būti atliekama duetu. Il-
gai galvojau, kas galėtų būti ta “ne-
pavyzdinga” Lietuvos atlikėja”, - 
pasakojo Stano. Galiausiai kartu 
padainuoti pasiūlė Karinai Krysko 

iš grupės “69 danguje”. “Visi ma-
nęs klausinėjo, kodėl nepasirinkau 
tokių atlikėjų kaip Mia ar Nijolė Pa-
reigytė, apie kurių nuotykius nuo-
lat rašo žiniasklaida. Tačiau man 
gyvenime labai patinka kontrastai, 
ir Kariną pasirinkau kaip tik todėl, 
kad ji yra pati pavyzdingiausia pop-
muzikos atlikėja Lietuvoje”, - savo 
pasirinkimą komentavo Stano.
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Vaidotas Valiukevičius-
Milanno 
Atlikėjas, TV serialo “Mano 
mylimas prieše” aktorius 
1981 05 27

n Kur ir kaip švęsite gimtadienį?
- Dažniausiai mėgstu pabėgti nuo 
šventimo. Jo nesureikšminu. Be to, 
manau, tai yra ne tik mano, bet ir tėvų 
šventė, nes jie manęs laukė, užaugino 
ir turėjo daug vargo. Per šį gimtadienį 
repetuosiu su grupe - rengsimės kitos 
dienos koncertui Nidoje.
n Kokios gėlės mieliausios?
- Neturiu mėgstamiausių. Tai 
daugiau rūpi moterims, o man tinka 
ir patinka visos.
n Dovana?
- Malonu gauti dovanų, kurių 
nesitiki. Smagu gauti ne daiktų, o 
kokių nors atrakcijų. Esu gavęs skrydį 
parasparniu, bilietus į teatrą ir pan.
n Reikšmingiausias metų įvykis?
- Susibūrusi gyvai grojanti grupė, 
kurioje yra talentingi žmonės. Tai yra 
mano senos svajonės išsipildymas.
n Linkėjimai sau
- Jaučiuosi laimingas, tad linkėčiau 
sau neprarasti to jausmo ir 
nesustojant eiti pirmyn.
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stano išsirinko 
pavyzdingiausią atlikėją

Restoranas Pietų Prancūzijoje, 
prie Monte Karlo, ieško pareigingo ir sąžiningo,
mėgstančio savo darbą virėjo.
Būtini anglų arba prancūzų kalbos pagrindai.

Atlyginimas - 1000 eurų plius maistas ir apgyvendinimas.
Sutartis gali būti sudaroma dėl sezoninio arba nuolatinio darbo.
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dėmesiui!

Duetui Stano pasirinko Kariną
Stasio Žumbio nuotr. 

kiek Tado Blindos turi Mantas Jankavičius

Mantas Jankavičius 
save jau išbandė 
daugelyje sričių

Vyginto Skaraičio nuotr.
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“ Dirbame ir mėgaujamės 
Egipto teikiamais 
malonumais”,

- SMS iš Egipto rašė  
Oksana Pikul

“ Vaizdai iš pajūrio  
kurorto - nuostabūs, o kur 
dar humoras...”, 

 - viskuo džiaugėsi Oksana

“ Asmeninius dalykus norėčiau 
palikti sau”,

- nuo atsakymo, ar į Egiptą 
išvyko su Simu Jasaičiu,  

išsisuko Oksana

“ Stovėjau prie Peris Hilton, net 
prašiau nusifotografuoti, bet 
ji buvo tokia “kominė”, kad net 
nieko nematė”,

 - apie vakarėlį su Holivudo 
žvaigždėmis pasakojo Marina 

Daščenka

“ Padariau savo darbą gerai”, 
- apie fotosesiją Italijoje sakė 

Skaistė Steikūnaitė.

Karštos frazės...

n  2007 m. susikūrusi grupė “Oli-
alia pupytės” nuo pat pirmos die-
nos patraukė šalies vyriškos audi-
torijos dėmesį. Spinduliuojančios 
žavesiu dainininkės greitai tapo 
populiariomis įvairių televizijos 
šou viešniomis, o jų pasirodymai 
klubuose - publikos ypač laukiama 
atrakcija.

n Vos susikūrusią grupę ėmė globo-
ti įrašų kompanija “Melodija”, kuri 
leidžia daugelio garsiausių Lietuvos 
atlikėjų albumus.

n Skaistė Steikūnaitė ir Oksana Pi-
kul, prieš pradėdamos muzikinę 
karjerą, išgarsėjo, kai jų seksualios 
nuotraukos papuošė kiekvienais 
metais prekyboje pasirodančius 
“Vakaro žinių” kalendorius.

n Kelios įrašytos dainos tapo grupės 
veiklos pradžia, kuri įsibėgėjo prie 
Oksanos Pikul ir Skaistės Steikūnaitės 
prisidėjus Ermitai Kirdeikytei.

n  Vėliau ištekėjusią ir vaikelio su-
silaukusią Ermitą grupėje pakeitė 
Marina Daščenka.

n 2009 m. gegužės 21 d. išleidžia-
mas debiutinis “Olialia pupyčių” 
albumas “Išpildyk mano norus”. 
Jame galima rasti septyniolika dai-
nų, kurios atliekamos net keturio-
mis kalbomis (lietuvių, rusų, anglų 
ir italų).

...ir  faKtai

KUR? Oksana Pikul laiką leido Egipte, Marina DaščEnka - 
Prancūzijoje, o SkaiStė StEikūnaitė viešėjo italijoje.

KĄ VEIKĖ?  Hurgadoje Oksana PikUL kartu su Lnk filmavimo 
grupe dirbo - čia buvo filmuojama birželį vėl pradedama rodyti humoro 
laida “Oplia”. tokia oficiali kelionės į Egiptą versija. neoficiali - su Oksa-
na į Egiptą išvyko ir krepšininkas Simas Jasaitis. tad santykių nebesle-
pianti pora turėjo gerą progą praleisti kartu laiką nevaržomi paparacų.

Marina DaščEnka su pulku “Olialia” mergaičių  laiką leido kanuose 
- lietuvaites dalyvauti vakarėlyje pakvietė garsus kanų klubas “ViP room”. 
Marinai, gavusiai progą iš arti pamatyti, kaip linksminasi Holivudo žvaigž-
dės, įspūdžių netrūko. “Olialia pupytė” pasakojo, kad atsidūrusi šalia gar-
siosios vakarėlių liūtės viešbučių magnato dukrelės Peris (Paris) Hilton 
norėjo paprašyti nusifotografuoti kartu, tačiau nepavyko - ši buvo pernelyg 

padauginusi alkoholio. M.Daščenka kartu su kitomis “Olialia” merginomis 
turėjo kilnią misiją - pristatyti “Olialia” prekės ženklą, tad joms, žinoma, 
ne tik vakarėliai rūpėjo.

Skaistė StEikūnaitė, jau antrus metus iš eilės dalyvaujanti populiaraus 
estiško alaus reklamos kampanijoje, stengiasi nepraleisti nė vieno su šiuo 
alumi susijusio renginio. “teko dalyvauti kasmečiame “Superbike” turnyre, 
kuris vyko netoli Milano, Monzos mieste, - apie kelionę į italiją pasakojo 
Skaistė. - Palaikiau “Viru” kompanijos komandą, kuri užėmė antąją vietą. Po 
visų linksmybių vėliau laukė ir rimtas darbas. kartu su stilistų komanda, fo-
tografu išvykome į mažą miestelį už Milano fotografuotis naujajai alaus kam-
panijai. Fotosesija vyko fantastiškoje viloje, iki šiol jos negaliu pamiršti: dide-
lė, prabangi, su daugybe šimtų rožių ir tulpių aplink. Fotosesija nustebino tuo, 
kad buvo visiškai kitokia. Svarbiausia, kad rezultatu likome patenkinti visi”.

Skirtingi “Olialia pupyčių” maršrutai
“Olialia pupytės”, net ir nebūdamos Lietuvoje, sugeba sutraukti dėmesį į save. Informacija apie jas ir spaudoje, ir interneto portaluose 
mirgėjo kasdien, nors pačios “kaltininkės” tuo metu buvo tolokai nuo Lietuvos.

Puslapius parengė 
Jurga DRUNGILAITĖ

“ Klientai buvo be proto  
patenkinti”, 

- džiaugėsi įvertinimu modelis ir 
atlikėja S.Steikūnaitė

Marina Daščenka 
Kanuose

Gedimino Žilinsko nuotr.

Skaistės Steikūnaitės 
fotosesija Italijoje

“Melodija” nuotr.

Okasana Pikul 
nuo klausimo, 
ar laiką Egipte 
leido su 
krepšininku 
Simu Jasaičiu, 
mandagiai 
išsisuko



Viena populiariausių Kauno 
pasilinksminimo vietų kok-
teilių baras “BarBar’a” griaus-
mingu trijų šventinių vakarė-
lių maratonu paminėjo pir-
mąjį gimtadienį. Gimtadienio 
šventėje dalyvavo ir visus susi-
rinkusiuosius nuo scenos svei-
kino DJ Rikko El Gato, DJ Black 
B, Kastaneda, Viktoras Diavara 
(Diawara), Žilvinas Sabeika 
ir Mantas su grupe. Gausybė 
ištikimiausių svečių kokteilių 
barą paskatino ir kitais metais 
stengtis išlikti įdomų, nenu-
spėjamą ir visų mylimą.

“Laisvalaikis”, 2010 m. gegužės 27 d. Šventės 7

Griausmingas gimtadienio šventės maratonas

Šventiniu tortu visus vaišino “BarBar’a” direktoriaus 
pavaduotojas Eimantas Grybė (dešinėje) ir projektų 

vadovas Robertas Mulevičius
Tomo Viršilo nuotr.

Neturintys jokių tabu “BarBar’a” 
barmenai Dainius Surgėlas ir 
Edgaras Avkunas (Dima)

“BarBar’a” direktorius Rimvydas 
Rukaitis su artimaisiais - Lina 
Rukaityte ir Robertu Rukaičiu

“BarBar’a” projektų vadovas Robertas 
Mulevičius įsiamžino su Jurgita 
Kiguole ir Oksana Zlatkovaite

Linksmieji “BarBar’a” 
barmenai Robertas Janovskis ir 
Simona Žadvidaitė

Ištikimiausi “BarBar’a” lankytojai 
nepraleido progos įsiamžinti Svečius linksmino Mantas...

Gimtadienio laikraštis 
aktorės Erikos 
Martišienės rankose

Klubo “Pacha” rezidento DJ Black B 
ir grupės “Kastaneda” nario Donato 
Baumilos (Dunio) šėlionės

...Rikko El Gato Tarp svečių - Gintarė Karaliūnaitė

“Laisvalaikio” inf.



Vieni apie tai visą gyvenimą svajoja, o kiti tiesiog ima 
ir tai padaro. Mes kalbame apie garsiojo Kanų kino 
festivalio aplankymą.

Gedimino ŽILINSKO fotoreportažas (gedasstudio.lt)

Svajonė tapo tikrove visam būriui žavių blondinių - vos 
prieš porą dienų iš Kanų sugrįžo 20 “Olialia” mergaičių 
delegacija. Nepamirštami įspūdžiai, neįsivaizduojama pra-
banga, įspūdingiausių pasaulyje automobilių paradai prie 
žvaigždžių pasilinksminimo vietų ir tikras “dolce vita” 
gurkšnojant prabangiausią pasaulyje šampaną “Crystal” - 
tai ne tik savo akimis pamatė, bet ir savo kailiu patyrė “Olia-
lia”. Bendradarbiaudamas su agentūra “Be You”, “Olialia” 

projektas sparčiai žengia ir į tarptautinę areną. “Olialia” 
mergaitės važiavo į Kanus pristatyti “Olialia” projekto ir 
priėmė kvietimą dalyvauti bendrame vakarėlyje su Holivu-
do žvaigždėmis garsiajame Kanų klube “VIP Room”. Šiame 
vakarėlyje su “Olialia” komanda linksminosi ir dainininkė 
Dženifer Lopes (Jennifer Lopez), sesutės Peris (Paris) ir 
Niki (Nicky) Hilton, garsusis diskžokėjas Bobas Sinkleris 
(Bob Sinclair) ir kiti.

Visas Kanų spindesys atsiskleidžia ant garsiojo raudo-
nojo kino festivalio kilimo - juo pražygiuoti teko ir “Olia-
lia” mergaitėms. Milžiniškas blondinių būrys vienoje vie-
toje nustebino gausybę žvaigždes medžiojusių paparacų 
ir jie puolė fotografuoti tik “Olialia” komandą. Tąkart rau-
donojo kino festivalio kilimo žvaigždėmis buvo tapusios 
lietuvaitės.

Dieną gražuolės mėgavosi saule ir linksminosi iš Lie-
tuvos į Kanus atvežtame “Olialia Party”, kuris vyko ne kur 
kitur, bet vietos auksinio jaunimo pamėgtame garsiajame 
“Palm Beach”. Jame visus linksmino nuolatinės “Olialia 
Party” žvaigždės Rikko El Gato ir saksofono virtuozas Ser-
žas (Serge), o “Olialia” mergaitės šėlo su nuostabią nuotai-
ką spinduliuojančiais kino festivalio svečiais. Ne tik šėlo, 
bet ir nustebino visus jo svečius lauktuvėmis iš Lietuvos: 
“Olialia Cola” gėrimais, “Olialia Cola” saldainiais, “Vakaro 
žinių” kalendoriais bei naujaisiais “Olialia” žiebtuvėliais.

Ši kelionė į užsienį buvo pirmoji “Olialia” komandai, 
tačiau tikrai ne paskutinė - komanda jau kraunasi lagaminus 
ir skaičiuoja, kur dar šią vasarą vyks “Olialia Party”: ir vėl 
Prancūzijoje, vėliau Portugalijoje, Maroke, Moldavijoje, 
Ukrainoje, Turkijoje ir Rusijoje.
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Garsusis diskžokėjas 
Bobas Sinkleris (Bob 
Sinclair) spinduliavo 

puikia nuotaika...

...ir atminimui labai norėjo 
nusifotografuoti su “Olialia“ 
mergaitėmis

“Olialia” 
mergaitė Sandra 
Gradauskaitė

Iš Lietuvos atvežtas “Olialia Party” vyko auksinio jaunimo pamėgtame paplūdimyje “Palm Beach”, kuriame festivalio svečius ir “Olialia” gražuoles linksmino tautiečiai DJ Rikko El Gato ir Seržas
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Klubo “VIP Room” barmenai buvo 
apstulbę nuo šviesiaplaukių žavesio

Kartu su lietuvaitėmis garsiajame klube linksminosi 
ir sesutės Peris (Paris) ir Niki (Nicky) Hilton

“Olialia” produkcijos lauktuvės iš 
lietuvaičių rankų labai pradžiugino 
paplūdimio svečius

Šmaikštusis klubo 
savininkas Žanas 
Rošas (Jean Roch)

20 dailių lietuvaičių buvo 
neįmanoma nepastebėti

Prabangiausias 
pasaulyje 

šampanas “Crystal” 
liejosi laisvai...
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Kino žvaigždė Skarlet JohanSon (Scar-
lett Johansson) turės mažą sesytę. Jos motina Me-
lani Sloan (Melanie Sloan) neseniai įsivaikino mer-
gaitę iš Etiopijos, rašo žurnalas “Us Weekly”. 
M.Sloan nedalyvavo filmo “Geležinis žmogus 2” 
(“Iron Man 2”), kuriame vaidina S.Johanson, ne-
seniai vykusioje premjeroje, nes išvyko į Afriką 
savo globon perimti 19 mėnesių Fenan.

Brolį, kurį įsisūnijo jo tėvai, turi ir S.Johanson 
vyras rAJAnAS REInoldSAS (Ryan Reynolds). 
“Aš kada nors irgi ketinu įsivaikinti vaiką. Esu la-
bai dėkingas, kad turiu brolį. Aš esu didelis įsivai-
kinimo šalininkas. Yra daugybė vaikų pasaulyje, 
kuriems to reikia”, - sakė jis prieš kurį laiką.

Po tragiškos 16-mečio sūnaus 
žūties praėjusiais metais Holivudo 
žvaigždė džonAS TRAvolTA 
(John Travolta) ir jo žmona, aktorė 
kElI (Kelly) PreSton paskelbė 
apie šeimos pagausėjimą.

“neįmanoma išlaikyti paslapties, 
ypač tokios nuostabios, kaip ši, - sa-
vo interneto svetainėje rašo sutuok-
tiniai. - Mes norime būti pirmieji, 
pranešę šią nuostabią žinią, kad lau-
kiame šeimos pagausėjimo”. žinutę 

pasirašo “džonas, Keli ir Ela”.
Ela yra dešimtmetė poros duk-

tė. Sūnus džetas (Jett) netikėtai mi-
rė 2009-ųjų sausį. Per šeimos atos-
togas Bahamose 16-metis buvo ras-
tas be sąmonės vonios kambaryje ir 
mirė pakeliui į ligoninę. Berniukas 
buvo neįgalus.

daugiau detalių apie šeimos pa-
gausėjimą pora neatskleidė. “Keli 
yra trečią mėnesį nėščia”, - JAv žur-
nalas “Star” citavo vieną šaltinį.

Dėmesio centre - 
E.Hemingvėjaus proanūkė

Rašytojo Ernesto He-
mingvėjaus (Ernest He-
mingway) proanūkė mode-
lis dRY HEMInGvEI 
(dree Hemingway) Kanų 
kino festivalyje sulaukė 
itin didžiulio susidomėji-
mo - net jei nebūtum mo-
delis, pavardė Hemingvei 
pritrauktų visų dėmesį.

EPA-Eltos nuotr.

Savų vaikų dar neturintys 
Skarlet Johanson (Scarlett 

Johansson) ir Rajanas 
Reinoldsas (Ryan Reynods) yra 

įsivaikinimo šalininkai
EPA-Eltos nuotr.

Aktorė S.Johanson 
turės mažą sesytę

Džonas Travolta laukia  
šeimos pagausėjimo

Žinia apie žmonos Keli (Kelly)  
nėštumą Džonas (John) Travolta  

norėjo su visais pasidalinti
EPA-Eltos nuotr.
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Dėmesio centre - 
E.Hemingvėjaus proanūkė “Kiekvienas pralaimėjimas - tai žingsnis į naują laimėjimą”, - tokiais žo-

džiais Marijus Mikutavičius praėjusį sekmadienį guodė iškritusius “Tu gali 
šokti” dalyvius Modestą ir Daną. Iš aštuonių šokėjų liko tik šeši: Irina, Naglis, 
Gintarė, Tomas, Gaudrė ir Laurynas. Nenumaldomai artėjantis projekto fina-
las vis labiau kelia jaudulį. Nors teisėjai nuo praėjusios laidos nebeturi verti-
nimo teisės, savo komentaruose jie pabrėžia, kad kai kurių dalyvių šokyje ma-
tyti nuovargis. Nenuostabu, mat praėjusį sekmadienį kiekviena pora turėjo 
parengti po du šokius, o kiekvienas dalyvis atskirai - po solo pasirodymą. Hip-
hopas, džiazas, šiuolaikinis šokis, Brodvėjaus stiliaus spektaklis, tango - tokiais 
ritmais poros kovojo dėl išlikimo. Dalyvių likimas buvo patikėtas vien žiūro-
vams. Šį sekmadienį paaiškės, kurie dar du dalyviai paliks šou, o kurie liks 
kovoti dėl geriausio šokėjo vardo ir pagrindinio prizo - 5 tūkst. eurų.

Agnės VAITASIŪTĖS ir Sauliaus VENCKAUS fotoreportažas

“Tu gali šokti”: dalyvių mažėja, įtampa didėja
Projekte likusiai 
Gintarei teisėjai 
priekaištavo dėl 
aiškiai matomo 
merginos nuovargio

Įvairiais amplua pasirodęs 
Laurynas sugriovė nuostatą 
apie jo panašumą į šaltakraujį 
“terminatorių”

Irina ir Danas publikos 
nepapirko nei jausmingu 

hiphopu, nei aistringu tango

Nors teisėjai nesuprato 
Gaudrės ir Tomo šiuolaikinio 

šokio, žiūrovai jiems 
simpatijų negailėjo

Atsisveikinę su 
projektu Danas 
ir Modesta 
neslėpė ašarų

Nė vienos projekto 
transliacijos 
nepraleidžia 
laidų vedėja Aistė 
Paškevičiūtė



Svarbiausia - gražu ir 
patogu

“Pablogėjus šalies ekonominei si-
tuacijai, daugelis žmonių nelinkę 
pirkti daug, todėl ieško geros koky-
bės ir patogios avalynės, kurią galėtų 
dėvėti ne vieną sezoną. Dažnas pir-
kėjas, užsukęs į avalynės parduotuvę, 
pirmiausia dairosi gražių, madingų 
batų, bet pasimatavęs nusivilia, nes 
ne visi būna patogūs”, - pasakoja par-
duotuvių tinklo “Verus” avalynės 
grupės vadovė Daiva Kuzasevienė.

Daugelis avalynės parduotuvių, 
atsižvelgdamos į pablogėjusią pirkėjų 
finansinę padėtį, savo asortimente 
stengiasi pateikti pigesnių batų. Tai 
dažniausiai būna avalynė, pagaminta 
iš odos pakaitalų, tekstilės, gumos ar 
net plastiko. Tokia avalynė dažniausiai 
būna nepritaikyta mūsų klimatui. 
Tekstilė pritaikyta avėti tik sausu oru, 
odos pakaitalas verčia koją prakaituo-
ti, guma trina. Tai tik keletas iš bega-
lės nepatogumų, kurių galima išveng-
ti dėvint natūralios odos avalynę.

Svarbus ir bato vidus

Avalynės parduotuvės “Verus” visą 
savo gyvavimo laikotarpį daug dėmesio 
skyrė pirkėjams. “Mums svarbus kiek-
vienas klientas, todėl atsižvelgdami į 
pirkėjų pageidavimus bei pastabas, li-
kome ištikimi natūralios odos avaly-
nei”, - pabrėžia D.Kuzasevienė.

“Verus” avalynė atrenkama ypač 
kruopščiai. Gamintojams keliami 
aukšti kokybės reikalavimai. Daug dė-
mesio skiriama ne tik bato išvaizdai, 
dizainui, bet ir jo vidui. Viena iš svar-
biausių patogių batų sudedamųjų dalių 
yra odiniai vidpadžiai, kurie leidžia ko-
jai kvėpuoti. Užpatentuotos pakulnių 
technologijos neleidžia kojai pavargti. 
Na, o kad apsiavę batus tvirtai stovė-
tumėte ant žemės net ir su aukščiau-
siais kulnais, gamintojai daug dėmesio 
skiria bato formai.

“Verus” parduotuvėse - tik 
odinė avalynė

Klasiką ir prabangą mėgstan-
čios ponios ir panelės “Verus” ava-
lynės parduotuvėse gali įsigyti 
“Solo Femme”, “Maccioni”, “Des-
ka”, “Rylko” batelių. Šių prekės 
ženklų gamintojai ypač didelį dė-
mesį skiria naujausioms mados 
tendencijoms. Visi bateliai origi-
nalūs, madingiausių šio sezono 
spalvų ir odos faktūrų. Su jais jau-
sitės ypač stilingai.

Jau daugelio pamėgti “Rieker”, 
“Caprice” bateliai daugiau skirti 
komforto klasei. Tinka problemų 
su pėdomis turinčioms moterims. 
Kruopščiai išformuotas bato vidus, 
minkšta oda, odiniai minkšti vidpa-
džiai, padai su giliais grioveliais ne 
tik suteikia tvirtumo stovint, bet 

ir neleidžia kojoms pavargti vaikš-
tant visą dieną. Tokie batai ypač 
tinka dirbantiems stovimą darbą 
ar keliaujantiems.

Laisvalaikio ir jaunimo sporti-
niai bateliai daugiau skirti ne spor-
tui, o aktyviam laisvalaikiui. Jų 
modeliai stilingi, jaunatviški ir 
ypač patogūs. “Tamaris”, “Pollo-
nus”, “Rieker”, “Vagabond” - odi-
nių laisvalaikio batelių ženklai.

Vyrai avalynės parduotuvėse 
“Verus” taip pat gali išsirinkti tiek 
klasikinių “Arco”, “Lacuzo”, tiek 
laisvalaikio “Koma”, “Josef Sei-
bel”, “Pollonus”, “Vagabond” nau-
jos kolekcijos odinių batelių.

Patogūs batai - puiki 
savijauta

Anot avalynės žinovės D.Ku-
zasevienės, net ir blogu ekonomi-
niu laikotarpiu nereikėtų pamiršti 
savo sveikatos. Daugeliui derėtų 
susimąstyti, kokią avalynę dėvime 
ir kaip ji atsiliepia mūsų stovėse-
nai ir judėjimui. Patogūs batai labai 
svarbu gerai savijautai ir nuotaikai 
užtikrinti. Neretai nuo to priklau-
so ne tik laisvalaikio, bet ir darbo 
kokybė.

Parengė  
Giedrė SUDINTAITĖ

12 Stilius  

 “Verus batai” lieka ištikimi natūraliai odai
“Batelių niekada nebus per 
daug!” - dažna moteris atsa-
kys savo vyrui, prekybos centre 
matuodamasi jau gal dešimtą-
ją porą. Taip jau pasaulio stilis-
tų ir mados žurnalų sudėliota, 
kad kone pagrindinis moters 
aprangos akcentas yra bateliai. 
Kiekvieną sezoną besikeičian-
čios mados veja viso pasau-
lio moteris į prekybos centrus 
ieškoti madingiausių batelių. 
Tačiau nereikia pamiršti, kad 
ne tik grožis ir stilius turi įtakos 
savijautai. Net ir patys madin-
giausi bateliai privalo būti pa-
togūs. Ar įmanoma suderinti 
madą ir komfortą? Avalynės 
parduotuvių tinklui “Verus ba-
tai” šiuos dalykus derinti sekasi 
jau daug metų.

Šiuolaikiškos, madingos 
ir ypač patogios “Verus” 
avalynės rasite:    

n Vilniuje, Saltoniškių g.9  
(PC “Panorama”), Viršuliškių 
g.40 (PC “Mada” II a.), 
Ukmergės g.369 (PC “Big”), 
Žirmūnų g.2 (PC “Iki”),
n Kaune, K.Baršausko g.66A 
(PC “Molas”),
n Klaipėdoje, Taikos pr.139 
(PC “Big”),
n Šiauliuose, Tilžės g.109  
(PLC “Saulės miestas” II a.),
n Panevėžyje, Savitiškio g. 61 
(PC “Babilonas”),
n Alytuje, Naujoji g.2C  
(PC “Iki”),
n Mažeikiuose, Sedos g.18 
(PC “Iki”).

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida naujos kolekcijos prekėms

Ryškios spalvos natūrali oda 
atrodo įspūdingai

Originalu, įdomu, madinga ir 
svarbiausia patogu

“Rieker” - komforto 
klasės bateliai

“Solo Femme” bateliai - 
klasikos mėgėjoms

Natūralios odos vyriški 

batai leidžia kojai 

kvėpuoti

Gatvės stiliaus pramogas ir gy-
venimo būdą propaguojanti  
“X Club Shop” parduotuvė jau pa-
siruošė karštajam sezonui. Ant 
parduotuvės lentynų rasite nau-
jausių kolekcijų drabužių, avalynės 
ir aksesuarų. “Vežame tik tai, kas 
kokybiška ir tarp jaunimo populia-
ru”, - sakė Erikas Jaksiboga, “X 
Club Shop” parduotuvės vadovas. 
Gausiame “X Club Shop” asorti-
mente - ir naujos “Ecko Unltd” 
drabužių kolekcijos, šiam prekės 
ženklui pirmenybę teikia grupės 
“G&G Sindikatas” kolektyvas.

“X Club Shop”  
naujienos

Tarp šiųmečių “X Club Shop” 
garderobo naujovių - amerikiečių 
firmos “Nomis” drabužiai. Pritai-
kyti riedlentininkų ir banglentinin-
kų poreikiams, bet dėl išsiskirian-

čių spalvų gamų bei modelių tinka 
ir gatvei, ir paplūdimiui.

Ieškantiems avalynės siūloma 
rinktis iš “Vision”, “Etnies”, 
“Adio”, “Es”, “Circa” ir kitų firmų 
batų. “X Club Shop” prekiaujama 
avalyne vyrams ir moterims, su-
augusiesiems ir vaikams.

Aksesuarų skyriuje - naujos 
“Dakine” kuprinės. Jos patogios, 
tvarios, talpios. Akį traukia margi 
kuprinių audinių raštai, o jas ati-
daręs atrandi dar patogiau, nei ti-
kėjaisi, suskirstytą vidų. “Ir tiks-
liai taip, kaip reikia. Pavyzdžiui, 
pakietinta ir nuo drėgmės apsau-
gota kišenė fotoaparatui ar nedi-
delei filmavimo kamerai įmontuo-
ta pačiame kuprinės viršuje - kad 
būtų patogu greitai išimti ir įdėti 
atgal. Kai kuriose kuprinėse yra 
šaltkrepšiai gėrimams nešti, sky-
riai kompiuteriams”, - pasakojo 
E.Jaksiboga.

Drabužiai laisviems ir 
originaliems

Parduotuvė padalyta į vyrišką ir 
moterišką zonas, pastarojoje karaliau-
ja suomių gamintojo “Nikita” drabu-
žiai. Su tokiais išsiskirsite ir gatvėje, 
ir naktiniame klube. Artimiausiu me-
tu moteriškai aprangai ir avalynei bus 
skelbiama akcija - nuolaidos sieks iki 
60 proc. Pasinaudokite gera proga įsi-
gyti kokybiškų drabužių pigiau!

Pasak E.Jaksibogos, daugelis  
“X Club Shop” drabužių geriausiai at-
rodo apsivilkus žmogui, o ne kabėdami 
ant kabyklos, todėl dėmesį atkreipusius 
rūbus rekomenduojama matuotis. 
“Mūsų parduotuvėje esanti produkcija 
sukurta aktyviems, sportiškiems, lais-
viems ir sykiu originalumo ieškantiems 
žmonėms, todėl drabužiai, avalynė yra 
įdomaus dizaino, patogūs, pagaminti iš 
kokybiškų ir žmogui daugiausia kom-
forto teikiančių audinių. Drabužiai su 

daug visokių kišenių, skyrių”, - pasa-
kojo E.Jaksiboga. Parduotuvėje nuolat 
vyksta įvairios akcijos ir atrakcijos pir-
kėjams džiuginti, o “X Club Shop” per-
sikėlus į cokolines patalpas (Konstitu-
cijos prospekto pusėje) ir padaugėjus 
vietos, įkurta zona, kurioje eksponuo-
jami nukainoti drabužiai. Išsirinkusie-
ji iš šios zonos už drabužius sumokės 
nuo 40 iki 60 proc. pigiau.

Naujiena sporto įrangos sektoriu-
je - nuo šiol parduotuvėje galite įsigy-
ti jau sukomplektuotą riedlentę. Pirk-
dami tokią mokėsite 20-25 proc. ma-
žiau nei iš atskirų dalių ją rinktumėtės 
patys. Patogu dovanų vaikui ieškan-
tiems tėvams.

Šiuo metu ieškantiems riedlentės 
siūloma pasinaudoti “X Club Shop” ak-
cija - perkantys “Zoo York” (kaina - iki 
189 Lt), dovanų gauna kokybiško švit-
rinio popieriaus, reikalingo klijuoti ant 
riedlentės. Parduotuvėje - ypač didelis 
“Zoo York” riedlenčių asortimentas!
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Vilniuje, Konstitucijos pr.12, 
įsikūrusi ekstremalaus spor-
to ir laisvalaikio parduotuvė 
“X Club Shop” laukia bendra-
minčių. Iš vienos pastato pu-
sės į kitą persikrausčiusi, er-
dvesnėse patalpose įsikūrusi 
parduotuvė kviečia atnaujinti 
vasaros garderobą ir įsigyti 
kokybiškų riedlenčių vasaros 
pramogoms bei jų aksesuarų.

Elena NIKONOVAITĖ

“X Club Shop” kviečia atnaujinti garderobą

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida drabužiams, 
avalynei, aksesuarams

“G&G Sindikato” nariai - ištikimi 
“Ecko Unltd” drabužių gerbėjai

Tomo Kaunecko nuotr., 
fotostudija “Ciklopas”

Parduotuvėje gausu avalynės
Sauliaus Venckaus nuotr.

“X Club Shop” parduotuvėje 
- grafitams ir ne tik skirti 
“Montana” dažai

Naujovė - ryškūs “Nomis” drabužiai

Galite įsigyti jau 
sukomplektuotą riedlentę
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Drąsios dailios merginos dar ga-
li suskubti registruotis į konkursą, 
kurį organizuoja modelių agentūra 
“X-Models” ir klubas “Lithuanian 
Wild Club”. Tereikia užpildyti inter-
neto svetainėje www.x-models.lt 
skelbiamą trumputę anketą.

Pasak naktinio klubo adminis-
tratorės Jekaterinos Didenko, mo-
delio patirtis dalyvėms nebūtina. 
Eisenos ant podiumo subtilybių 
merginos bus mokomos repeticijose 
prieš konkursą.

Per tris atrankinius turus žiūro-
vams pasirodys po 7 pretendentes. 
Demonstruodamos apatinį trikotažą 
ir maudymosi kostiumėlius mergi-
nos į sceną išeis po 4 kartus. O pub-
lika vertins jų pasirodymus ir bal-
suos už verčiausias finalo - iš kiek-
vieno pusfinalio į finalą bus išrinkta 
po 3 merginas. Galiausiai dėl “Miss 
String Lietuva 2010” titulo varžysis 
9 publikai labiausiai patikusios gra-
žuolės.

Konkurso dalyvių pastangos bus 
įvertintos ne tik publikos ovacijo-
mis, bet ir gausybe prizų. Visos 
merginos bus apdovanotos soliariu-
mų studijos abonementais, soliari-
umų kūno kosmetika, natūralių kū-
no priežiūros ir kosmetikos priemo-
nių rinkiniais bei kitais prizais.

Visoms finalininkėms bus įteik-
ti firminiai “X-Models” marškinėliai 
ir kvietimai į nemokamas profesio-
nalias fotosesijas šios modelių agen-
tūros studijoje. Trys prizinių vietų 
laimėtojos gaus kvietimus į fotose-
sijas prie jūros.

“Tokie konkursai ne tik padeda 
įveikti kompleksus ir įgyti pasitikė-

jimo. Visos finalininkės patenka į 
agentūros katalogus, o tai - galimy-
bė pradėti modelio karjerą”, - sakė 
J.Didenko.

Šių metų “Miss String Lietuva 
2010” naujovė - kiekvienas žiūrovas 
dovanų gaus “Lithuanian Wild Club” 
kortelę, su kuria klube galės lankytis 
nemokamai. “Lithuanian Wild Club” 
- vienas seniausiai veikiančių ir po-
puliariausių sostinės klubų, kurio vi-
duje rasite dar vieną linksmybių vie-
tą - striptizo klubą “Wild Girls”. Klu-
bas veikia be poilsio dienų, o šalia 
diskotekos lankytojams nuolat siūlo-
ma nemokama topleso programa.

“Miss String Lietuva 2010”: birželį vilniečių laukia karščiai!
Naktinis klubas “Lithuanian Wild Club” prognozuoja: keturis birželio 
penktadienius bene karščiausia atmosfera sostinėje bus užfiksuota 
“Miss String Lietuva 2010” renginyje. Kaitrias emocijas įžiebs “Miss 
String Lietuva 2010” dalyvės, kurių svarbiausia užduotis - vilkint 
virvelinius apatinius ir maudymosi kostiumėlius grožiu, žavesiu ir 
seksualumu užburti žiūrovus. Mat būtent jie išrinks “Miss String 
Lietuva 2010” titulo verčiausią gražuolę.

Daugiau informacijos  
www.wild.lt 

Su “Laisvalaikio” kortele

tik 10Lt
įėjimas į konkurso 

renginius

Visos “Miss String Lietuva 2010” dalyvės 
bus apdovanotos vertingais prizais

“Laisvalaikio” inf.

“Miss String 
Lietuva 2010” 
galėsite stebėti 
įsigiję 20 Lt 
kainuojantį bilietą. 
Jais prekiaujama 
“Lithuanian Wild 
Club” ir “Bilietai LT” 
kasose.

“Miss String Lietuva 
2010” etapai:
I atrankinis turas -
 birželio 4 d.
II atrankinis turas -
 birželio 11 d.
III atrankinis turas -
 birželio 18 d.
Finalas - birželio 25 d.

Viena konkurso užduočių - pademonstruoti 
scenoje apatinius drabužius

“X-Models” archyvo nuotr.



Pilies sienas ir žiūrovų ausų 
būgnelius drebins žymiausios 
Lietuvos hiphopo ir alternatyvio-
sios muzikos grupės “G&G Sin-
dikatas” ir “Freaks On Floor”. 
Varžybas komentuos ir žiūrovams 
nuobodžiauti neleis ZIP FM ete-
rio chuliganai “Radistai”.

Turnyre bus žaidžiamas ne-
tradicinis gatvės krepšinis - prie 
krepšio vienu metu žais trys ko-
mandos. Bus žaidžiamas patobu-
lintas “karališkas” krepšinis, ku-
riame svarbu tiek įmesti, tiek 
apsiginti. Sėkmingai tai padarę 
lieka karaliauti aikštelėje ir turi 
šansą nugalėti.

Kiekvieną komandą sudarys 
trys žaidėjai ir gali būti regist-
ruojamas vienas atsarginis. 
Kiekvienas turnyre “Red Bull 
aikštės karaliai” dalyvaujantis 

žaidėjas gaus firminius ADI-
DAS marškinėlius su renginio 
atributika.

“Red Bull aikštės karaliai” 
- kitoks gatvės krepšinis, kur 
aikštelėje lieka karaliauti stip-
riausi. Turnyre prie vieno krep-
šio žais trys komandos - varžy-
bas dvi pradeda aikštelėje, viena 
užribyje. Prasidėjus žaidimui ta 
komanda, kuri pelno taškus, lie-
ka aikštelėje gintis. Komanda, 
praleidusi taškus, eina į užribį. 
Į aikštę ateina nauja komanda iš 
užribio, gauna kamuolį ir puola. 
Vėl prasideda žaidimas ir tęsia-
si tol, kol įmetami taškai. Įme-
tusi komanda lieka gintis, pra-
leidusi komanda eina į užribį, 
atėjusi komanda gauna kamuolį 
ir puola. Vėl prasideda žaidimas 
ir t.t. Kiekviena komanda skai-

čiuoja savo taškus. Pirma ko-
manda, surinkusi 11 taškų, laimi 
ir patenka į kitą etapą - iš trijų 
komandų tik viena laimi ir žai-
džia toliau.

Nugalėtojų komanda laimės 
kelionę į krepšinio tėvynę JAV, kur 
iš arti pamatys geriausius pasau-
lio krepšininkus NBA rungtynėse 
ir išbandys legendines aikšteles 
gatvės krepšinio mekoje Niujor-
ke. Kompaniją nugalėtojams pa-
laikys NBA čempionas Reidžonas 
Rondo (Rajon Rondo).

Kelionė numatyta 2011 m. 
pradžioje priklausomai nuo NBA 
tvarkaraščio.

Šiuo metu NBA Rytų konfe-
rencijos finale kovojantis R.Ron-
do yra pirmasis “Red Bull” atle-
tas NBA lygoje. “Boston Celti-
cs” įžaidėjas šiemet pirmąkart 
dalyvavo ir NBA visų žvaigždžių 
rungtynėse. “Įžaidėjas yra ge-
riausia pozicija NBA, o aš galvo-
ju, kad esu geriausias įžaidėjas 
lygoje”, - pasitikėjimo R.Rondo 
netrūksta. Galbūt naujieji “Red 
Bull aikštės karaliai” mes jam 
iššūkį?

Kurdami savo gatvės krep-
šinio legendą pirmąją pergalę 
įsirašysite sėkmingai užsire-
gistravę turnyre. Komandų re-
gistracija vyksta svetainėje 
www.redbullaiksteskaraliai.lt.

“Laisvalaikio” inf.

Šį savaitgalį Kauną valdys 
“Red Bull aikštės karaliai”
Paskutinį gegužės savaitgalį Kaune 
krepšinio kamuoliai ir muzikantų 
instrumentai muš tuo pačiu ritmu. 
Vyks pirmasis Lietuvos istorijoje “Red 
Bull” gatvės krepšinio renginys, per 
kurį gatvė alsuos karališko krepšinio 
ir hiphopo dvasia - “Red Bull aikštės 
karaliai” gegužės 29 d. (šeštadienį) 
18 val. karaliaus prie Kauno pilies.

Nugalėtojai pelnys kelionę į 
JAV, kur jų lauks Reidžonas 

Rondo (Rajon Rondo)
“Red Bull Photofiles” nuotr.
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Lengvosios atletikos manieže 
įsikūrusi “Ekskomisarų biuro” šau-
dykla yra visai kas kita nei tirai ar 
sporto centrų šaudyklos, mat pas-
tarosiose dažniausiai naudojami 
pneumatiniai ginklai. Jiems iššauti 
nenaudojamas parakas (jį pakeičia 
suspausto oro slėgis), atatranka bū-
na silpna, sąlyginai maži šoviniai 
neturi gilzių. Tuo tarpu “Ekskomi-
sarų biuro” šaudyklos arsenale - 
per 20 įvairių rūšių tikrų kovinių 
ginklų. Nuo mažesnio kalibro pis-
toletų, revolverių iki lygiavamzdžių 
šautuvų.

“Asmenims, kurie nėra pareigū-
nai, saugos darbuotojai, “Ekskomi-
sarų biuro” šaudykla - viena iš ne-
daugelio vietų, kuriose galima šau-
dyti tikrais koviniais ginklais”, - sa-
kė Raimunda Januškienė, “Eksko-
misarų biuro” šaudyklos mokymų 
grupės vadovė.

Naujiena - snaiperinis 
“Walther G22”

Užsisakydami šaudymo seansą 
telefonu iš anksto turėsite pasirink-
ti pageidaujamą ginklą ir šovinių 
kiekį. Atėję į šaudyklą rasite jums 
jau paruoštą amuniciją, taip pat au-
sines ir apsauginius akinius, taiki-
nius, - būsite aprūpinti viskuo, ko 
reikia šaudyti.

Pradedantiesiems - ir vyrams, ir 
moterims - siūloma rinktis mažesnio 
kalibro ginklus, jie lengvesni, ma-
žiau juntama atatranka. “Tarp reko-
menduojamųjų pradžiai - pistoletas 
“Walther P22”. Nesudėtinga ir ma-
lonu šaudyti iš pistoleto “Glok 17”, 
taip pat rekomenduoju “Makarov”, 
“Beretta”, - sakė R.Januškienė.

Praeitais metais “Ekskomisarų 
biuro” šaudykla savo ginklų arsena-
lą papildė snaiperiniu šautuvu “Walt-
her G22”. Atrodo didelis, įspūdin-
gas, bet mažo kalibro ir su optika, 

ypač gerai valdomas: lengva laikyti, 
lengvai šaudo. Didesnių ginklų mė-
gėjai galės rinktis “Winchester”, 
“Kalashnikov” modifikaciją.

Išsirinkti ginklą tinkamai padės 
šaudymo instruktorius. Jis paaiš-
kins, kaip ginklu naudotis.

“Ekskomisarų biuro” šaudykla 
stengiasi išsklaidyti įsitvirtinusią 
nuomonę, kad ginklai - tik vyriškas 
užsiėmimas. “Tinkamai pasirinku-
sios ginklą moterys šaudykloje pa-
tiria didžiulį malonumą. Jums reikė-
tų pasiklausyti, kaip krykštauja 
mergvakarius švenčiančios mergi-
nos”, - pasakojo R.Januškienė.

Šaudykloje lankytis leidžiama ir 
nepilnamečiams, tik tuomet šalia 
šaudymo instruktoriaus turi būti 
vienas iš tėvų.

Į šaudyklą - išsikrauti

Šaudykla daugeliui yra ne tik pra-
moga, bet ir puikus būdas įtampai, 
stresui pašalinti. “Kai kurie klientai 
juokiasi pas mus ateinantys iššaudyti 
rūpesčių, - pasakojo R.Januškienė. - 
Taip yra todėl, kad šaudymas reika-
lauja maksimaliai sutelkti dėmesį - 
jokių pašalinių minčių neturi likti”.

Pageidaujantieji šaudyklos tei-
kiamas pramogas suderinti su šven-
timu gali naudotis šaudyklos sale, 
kurioje telpa iki 40 žmonių. Tiesa, 
dėl griežtų saugumo taisyklių švęs-
ti galėsite tik po šaudymo.

Nuolat šaudykloje šaudymo įgū-
džius lavinantiems asmenims, turin-
tiems savo ginklus, siūloma naujovė 
- abonementas lankytis šaudykloje. 
Jį įsigijusieji už vietą šaudykloje mo-
kės mažiau.

“Ekskomisarų biuro” šaudyklo-
je laukiami ir planuojantieji įsigyti 
šaunamąjį ginklą - rengiami kursai 
norintiems įsigyti, laikyti, nešioti ir 
naudotis šaunamuoju ginklu savigy-
nos tikslais, taip pat apsaugos dar-
buotojo mokymo kursai. Mokymus 
sudaro teorinė ir praktinė dalys. Tai-
gi ir besimokant teks pašaudyti.
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“Ekskomisarų biuro” šaudyklos pramoga - ginklo teikiamas adrenalinas
Ekstremalių pojūčių mėgėjai kviečiami išmėginti pramoginį  
šaudymą koviniais ginklais. Vilniuje, Žemaitės g.6, įsikūrusioje 
“Ekskomisarų biuro” šaudykloje galite patirti, ką reiškia laikyti  
rankose tikrą pistoletą, revolverį ar šautuvą ir išmokti juo naudotis. 
Pramoginis šaudymas siūlomas švenčiantiems mergvakarius,  
bernvakarius ir kitas šventes. Pasak šaudyklos darbuotojų,  
ypač daug emocijų ši atrakcija teikia merginoms.

Šaudymo instruktorius  
Rimas Chvainickas (kairėje) 

pamokys, kaip naudotis ginklu 
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida šaudymo 

sesijai ir abonementui

Daugiau informacijos  
www.saudykla.lt

Šaudymas iš kovinių ginklų “Ekskomisarų 
biuro” šaudykloje - pramoga 

mergvakariams ir bernvakariams
Stasio Žumbio nuotr.

“Walther PPS”

Snaiperinis šautuvas 
“Walther G22”

“Sig Sauer P226”
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- “Language Academy” kalbų 
mokykla veikia jau daugiau kaip 
13 metų, joje dirbantys dėstyto-
jai sukaupę solidžią patirtį, žino, 
ko klientams labiausiai reikia, 
ko jie iš kursų tikisi. Papasako-
kite, kuo esate pranašesni už ki-
tas kalbų mokyklas, kuo jūsų 
rengiami kursai patrauklūs klau-
sytojams? - kreipėmės į “Language 
Academy” generalinę direktorę Ingą 
PUSTELNIKOVAITĘ.

- “Language Academy” savo veik-
lą pradėjo 1997 metais (anksčiau va-
dinomės “EF English First”). Taiko-
me naujausius mokymo metodus, 
esame subūrę aukščiausios kvalifika-
cijos dėstytojų komandą, atsižvelgda-
mi į klientų poreikius bei pasiruošimo 

lygį, paruošėme dešimt skirtingų mo-
kymosi programų ir kuriame naujas.

Turintiems specifinių poreikių 
parengiame individualią mokymosi 
programą. Mums kiekvienas klien-
tas vienodai svarbus - ar šnekamo-
sios kalbos norintis išmokti privatus 
asmuo, ar specifinių poreikių turįs 
solidžios tarptautinės kompanijos 
atstovas. Trumpai tariant, siūlome 
aukščiausio lygio, šiuolaikiškus, ne-
nuobodžius, o kartu ir labai efekty-
vius kalbų kursus.

- Apsisprendusieji gerai iš-
mokti užsienio kalbų nelabai ži-
no, į ką atkreipti dėmesį, kad 
vėliau netektų gailėtis veltui 
praleisto laiko.

- Svarstantiems, kokius kursus 
pasirinkti, mūsų darbuotojai pasiruo-
šę padėti, patarti, pakonsultuoti. Įver-
tinamas žinių lygis raštu ir žodžiu, 
atliekama poreikių analizė ir pasiūlo-
mas optimalus, maksimaliai kliento 
lūkesčius atitinkantis sprendimas.

- Mokote ir šnekamosios, ir 
specializuotos anglų kalbos sub-
tilybių. Verslo kalba ypač reika-
linga bendraujant su partneriais 
užsienyje, bendroji kalba turi ki-
tų savitumų...

- Verslo kalbos kursuose išmo-
kome lengvai bendrauti gyvąja už-
sienio kalba. Įgytas teorines žinias 
padeda įtvirtinti daugybė diskusijų, 
dialogų ir prezentacijų, kurios mūsų 
pamokose rengiamos labai dažnai. 
Bendrinės anglų kalbos kursus daž-
nai renkasi ir moksleiviai bei stu-
dentai, siekiantys pagilinti jau turi-
mas žinias, pakelti kalbos mokėjimo 
lygį ir intelektą. Kiekvienos mūsų 
užduoties tikslas - išmokyti vartoti 
kalbą, kryptingai ir nuosekliai for-
muoti bei įtvirtinti gautas žinias.

Pamokose, kurios vyksta tik an-
glų kalba, siekiama kuo daugiau 
bendrauti modeliuojant realias kal-

bines situacijas, mažiau dėmesio 
kreipiant į kalbos sandaros ypatu-
mus. Nuolatinis kalbėjimas ir skai-
tymas - štai greičiausias būdas iš-
mokti užsienio kalbą!

- Artėja vasara, atostogų me-
tas. Neabejojame, kad atsiras 
daug norinčių laisvu laiku pasi-
naudoti galimybe išmokti anglų 
kalbos ar ją pagilinti. Ką jiems 
galite pasiūlyti?

- “Language Academy” jau pra-
dėjo išankstinę registraciją į vasaros 
kursus. Todėl visi, kurie nori greitų 

ir sėkmingų rezultatų tiek mokantis 
anglų kalbos pradmenų, tiek siekiant 
aukštesnio lygio ar perprantant vers-
lo kalbos subtilybes, mielai kviečiami 
prisidėti. Juolab kad šiems kursams 
esame parengę puikių pasiūlymų, 
taikome įvairias nuolaidas.

- Visiems, baigusiems “Langu-
age Academy” kalbos kursus, iš-
duodami sertifikatai, kuriuos pri-
pažįsta įvairių sričių darbdaviai. 
Toks aukštas įvertinimas tarsi 
įpareigoja dar labiau stengtis, to-
bulėti, nesustoti vietoje, ar ne?

- Iš tiesų visi mūsų dėstytojai - 
savo srities profesionalai. Jie sten-
giasi ne tik išmokyti, bet ir sudo-
minti kursų lankytojus, suteikti 
jiems kiek įmanoma daugiau žinių, 
patirties, kalbėjimo įgūdžių. Visada 
labai malonu išgirsti puikius “Lan-
guage Academy” kalbos kursus bai-
gusių klientų atsiliepimus.

Kalbėjosi  
Virginija GRIGALIŪNIENĖ

Užsienio kalbos išmokys “Language Academy”

Šiandien sunku įsivaizduoti 
darbą, komercines ar turistines 
keliones ir net laisvalaikį, kur 
pavyktų išsiversti be populia-
riausios tarptautinės anglų kal-
bos. Ją mokėti svarbu ir vartant 
užsienio spaudą, internete ieš-
kant reikiamos informacijos ar 
naujausių pranešimų, padedant 
geriau pasiruošti pamokoms 
savo moksleiviams vaikams. Ne 
vienas buvome sau iškėlę tikslą 
anglų kalbą išmokti savarankiš-
kai, bet gana greitai nuleidome 
rankas. Mat patiems prisiversti 
mokytis yra be galo sunku, gal 
net neįmanoma. Kas kita - aukš-
čiausios kokybės mokymo kursai 
pripažintoje kalbų mokykloje.

Generalinė direktorė 
Inga Pustelnikovaitė 
(kairėje) sako, jog 
“Language Academy” 
dėstytojai - savo srities 
profesionalai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 15% nuolaida kalbų kursams Lietuvoje

50% nuolaida registracijai kursams 
užsienyje

Su 
“Laisvalaikio” 
kortele



Tomas Kauneckas - 
reklamos ir mados 
fotografijos guru Lietuvoje.

1.Kada supratai, kad fotogra-
fija tau ne hobis, o profesija?

- Fotografuoju nuo 10 metų, 15 
metų gavau pirmą atlygį už pada-
rytą darbą - tada pagalvojau, kad 
galiu tuo ne tik mėgautis, bet ir už-
sidirbti.

2.Kokias savybes privalo 
turėti geras fotografas?

- Tas pačias, kaip ir kitų profe-
sijų žmonės. Kadangi aš dirbu su 
žmonėmis, man labiausiai praver-
čia komunikabilumas.

3.Kas tave įkvepia?
- Fetišas, filmai, kelionės trauki-

niu, įdomios asmenybės, Rusija...
4.Kokios yra vyraujančios 

šiuolaikinės fotografijos ten-
dencijos?

- Fotografijoje, kaip ir visame me-
ne, ryškios vienos tendencijos šiuo 

metu nėra arba jos greitai kinta.
5.Ką galėtum paaukoti dėl 

tobulo kadro?
- Hm... Jau paaukojau plaukus, 

dar galėčiau pridėti naujus akinius. 
O jei rimtai, viskas priklauso nuo 
situacijos ir svarbiausia ne aukoti, 
o apsišarvuoti kantrybe.

6.Ką patartum žmonėms, 
kurie laisvalaikį leidžia su fo-
toaparatu rankose?

- Fotografija šiandien pati priei-
namiausia saviraiškos forma, te-
reikia kelių šimtų litų ir turi gali-
mybę kabinti savo įrėmintas nuot-
raukas ant sienos. Puiku, kad su-
sidomėjimas fotografija išaugęs, 
tai padeda mums, fotografams, ju-
dėti pirmyn. O svarbiausias pata-
rimas norintiems kokybiškai įam-
žinti savo gyvenimą - daug foto-
grafuoti ir analizuoti savo darbus, 
žiūrėti profesionalių fotografų dar-
bus ir atrasti, kas patinka.

7.Ką veiksi fotokonferenci-
joje “Snap”?

- Skaitysiu pranešimą ir per-
žiūrėsiu vadinamuosius portfolio 
- profesionalių nuotraukų aplan-
kus. “Portfolio” turi sudaryti iki 30 
nuotraukų, geriausia vienos arba 
panašios temos. Mano pranešimas 
bus apie portreto fotografavimo 
praktiką. 

7 klausimai “Snap” pranešėjams ir “portfolio” kritikams

Endriu (Andrew) Mikšys - 
fotomenininkas, lietuvių 
kilmės amerikietis.

1.Kada supratai, kad fotogra-
fija tau ne hobis, o profesija?

- Daugiausiai kuriu meninę fo-
tografiją ir tai man daugiau gyve-
nimo būdas nei darbas.

2.Kokias savybes privalo 
turėti geras fotografas?

- Smalsumas ir nenumaldomas 
noras viską padaryti iki galo. Di-
deli fotografijos projektai užima 
daug laiko... Labai svarbu nenusto-
ti domėtis žmonėmis ar vietomis, 
kurias fotografuoji.

3.Kas tave įkvepia?
- Fotografai, kaip ir visi meni-

ninkai, išlieka pasiaukoję savo dar-
bui visą gyvenimą. Fotografijoje 
nutinka ir blogų, ir gerų dalykų. 
Svarbu eiti toliau ir kurti tai, kas 
turi išliekamąją vertę.

4.Kokios yra vyraujančios 
šiuolaikinės fotografijos ten-
dencijos?

- Kai aplinkui tiek daug fotografų 
ir galimybių, itin svarbu susikurti uni-
kalią ir subjektyvią viziją, savo braižą, 
išskiriantį jus iš daugybės kitų.

5.Ką galėtum paaukoti dėl 
tobulo kadro?

- Dažnai sakau, kad nenusimin-
čiau net jei pavogtų visus mano 
fotoaparatus, kad tik paliktų juos-
tą, kurioje užfiksuotas idealus kad-
ras. Prarastą fotoaparatą galima 
pakeisti kitu, o nuotraukų - ne.

6.Ką patartum žmonėms, 
kurie laisvalaikį leidžia su fo-
toaparatu rankose?

- Geras kadras gali atsirasti 
praktiškai bet kur. Daugybė geriau-
sių meninės fotografijos specialis-
tų niekada nesimokė fotografijos, 
tačiau jie buvo labai pasiaukoję fo-
tografijai ir susitelkę ties savo vi-
zija. Padaryti gerą nuotrauką yra 
nepaprastai sudėtinga ir nesvarbu, 
esate profesionalas ar tik mėgėjas, 
reikia įdėti labai daug darbo. 

7.Ką veiksi fotokonferenci-
joje “Snap”?

- Kiekvienam fotografui svar-
biausia atrasti savo braižą. Esu 
įsitikinęs, kad to pasiekti galima 
ne pasitelkus brangiausias tech-
nologijas, o vadovaujantis savo 
intuicija. Tai pailiustruosiu keliais 
meninės fotografijos atstovų dar-
bais ir aptarsiu savo paties pro-
jektus.

Algimantas 
Aleksandravičius - 
fotoportreto guru 
Lietuvoje.

1.Kada supratai, kad fotogra-
fija tau ne hobis, o profesija?

- Prieš dešimt metų supratau, 

kad tai darau geriau nei bet ką 
kita.

2.Kokias savybes privalo tu-
rėti geras fotografas?

- Atskirčiau šias savybes: 
komunikabilumas, smalsumas, 
prigimtinis kompozicijos pojū-
tis, gebėjimas atsirinkti savo 
darbus.

3.Kas tave įkvepia?
- Grožinė literatūra, geri filmai.
4.Kokios yra vyraujančios 

šiuolaikinės fotografijos ten-
dencijos?

- Susitapatinimas su išoriniu 
pasauliu.

5.Ką galėtum paaukoti dėl 
tobulo kadro?

- Prieš tai padarytą prastesnį 
kadrą.

6.Ką patartum žmonėms, 
kurie laisvalaikį leidžia su foto-
aparatu rankose?

- Džiaugtis tuo, ką daro, nes tai 
geras būdas “užmušti” laisvą laiką.

7.Ką veiksi fotokonferenci-
joje “Snap”?

- Pasidalysiu savo patirtimi 
ir, žinoma daugiausiai kalbėsiu 
apie portreto fotografavimą, nes 
tokia yra ir šios konferencijos 
tema. Fotografui svarbiausia sa-
vo veido turėjimas, gebėjimas 
atsirinkti darbus, temos ar seri-
jos užbaigtumas, nuolatinis mąs-
tymas.

Ramūnas Danisevičius - 
vienas geriausių Lietuvos 
spaudos fotografų.

1.Kada supratai, kad fotogra-
fija tau ne hobis, o profesija?

- Iki šiol ši veikla man yra ir 
hobis, ir profesija.

2.Kokias savybes privalo tu-
rėti geras fotografas?

- Visas žmogiškąsias.
3.Kas tave įkvepia?
- Micius.
4.Kokios yra vyraujančios 

šiuolaikinės fotografijos ten-
dencijos?

- Greitai.

5.Ką galėtum paaukoti dėl 
tobulo kadro?

- Nebeaukočiau nieko. Jau pa-
aukojau... batai buvo fiksažuoti.

6.Ką patartum žmonėms, 
kurie laisvalaikį leidžia su foto-
aparatu rankose?

- Nesusirgti.
7.Ką veiksi fotokonferenci-

joje “Snap”?
- Bendrausiu. Žmogaus maty-

mas yra svarbiausia, gera technika 
dar ne viskas.

Jonas Staselis - Lietuvos 
fotomenininkų sąjungos 
vadovas.

1.Kada supratai, kad fotogra-
fija tau ne hobis, o profesija?

- Manau, kad fotografija visų 
pirma yra gyvenimo būdas. Profe-
sijos suvokimas atsiranda, kai už 
šį darbą gauni pinigus ir gali iš to 
pragyventi. Kalbant apie profesiją, 
pirma reikėtų kalbėti apie profesio-
nalumą, o tai yra daugiareikšmis 
dalykas. Tai fotografo kūrybos ir 

įvertinimo visuma, jo suvokimas 
ką, kam ir kodėl jis daro.

2.Kokias savybes privalo tu-
rėti geras fotografas?

- Pirmiausia jis turi suvokti, 
kad fotoaparatas yra tik priemonė. 
Pagrindiniai jo “ginklai” yra idėja, 
pastabumas, įvykio nuspėjimas, 
įvairiapusis pasaulio matymas, psi-
chologo įgūdžiai, suvokimas, ką jis 
fotografija nori pasakyti.

3.Kas tave įkvepia?
- Įkvepia viskas - supantis pa-

saulis, žmonės, ryto saulė ir gera 
nuotaika.

4.Kokios yra vyraujančios 
šiuolaikinės fotografijos ten-
dencijos?

- Fotografija yra gyvas, besikei-
čiantis daugialypis pasaulis, todėl ne-
galėčiau išskirti atskirų tendencijų.

5.Ką galėtum paaukoti dėl 
tobulo kadro?

- Nieko nereikia aukoti, reikia 
jo siekti ir jį kurti.

6.Ką gali patarti žmonėms, 
kurie laisvalaikį leidžia su foto-
aparatu rankose?

- Jei žmogus fotografuoja, ma-
nau, jis turi ką pasakyti ir turi idė-
jų, susijusių ne vien su tiesioginiu 
darbu ar pareigomis. Telieka palin-
kėti nenustoti fotografuoti, nes tai 
puikus saviraiškos būdas ir tam tik-
ra gyvenimo filosofija.

7.Ką veiksi fotokonferenci-
joje “Snap”?

- Ieškosiu naujų talentų vertin-
damas “portfolio”. “Portfolio” pa-
rodo, ar žmogus suvokia visą savo 
fotografijos eigą ir kryptį, ar jis tik 
gyvena atsitiktiniu kadru. “Portfo-
lio” nebūtinai turi sudaryti fotogra-
finiai pasakojimai ar istorijos, bet jį 
vertinant turi būti jaučiamas auto-
riaus braižas.

Andrejus Lenkevičius - 
fotožurnalistas, eksponavęs 
savo darbus daugiau nei 30 
parodų Europoje ir JAV.

1.Kada supratai, kad fotogra-
fija tau ne hobis, o profesija?

- Tada, kai laikraščiui pardaviau 
pirmąją nuotrauką.

2.Kokios savybės būdingos 
tikram fotografui?

- Įvairios, atsižvelgiant į tai, ko-
kio tipo fotografu norima būti. Ta-
čiau fotografas privalo būti šimtu 
procentų užtikrintas dėl to, ką da-
ro.

3.Kas tave įkvepia?
- Žmonės, suvokimas, kokie 

skirtingi jų pasauliai.
4.Kokios yra vyraujančios 

šiuolaikinės fotografijos tenden-
cijos?

- Multimedija.
5.Ką paaukotum dėl idealaus 

kadro?
- Galėčiau daug paaukoti, tik ne 

šeimą ar artimus žmones ir laiką, 
kurį galiu su jais praleisti.

6.Ką patartum žmonėms, 
kurie laisvalaikį leidžia su foto-
aparatu rankose?

- Eksperimentuoti ir domėtis.
7.Ką veiksi fotokonferenci-

joje “Snap”?
- Vertinsiu “portfolio” - mano 

supratimu, fotografo “portfolio” 
yra jo mąstymo būdo atspindys.

Fotokonferencija “Snap” - visiems fotografijos mėgėjams birželio 6 d. 
“Reval Hotel Lietuva”. Daugiau informacijos - www.snap.lt
Kaina nuo 49 Lt



- Tokią stovyklą organizuojate pirmą 
kartą. Kodėl pasirinkote būtent Kauno 
klubą “Entry”? - pasiteiravome LPF vadovo 
Tomo Brikmanio.

- Ketinimų surengti tokią stovyklą turė-
jome jau seniai, tačiau įgyvendinti parengtus 
planus vis sutrukdydavo kilusios vienokios 
ar kitokios problemos. Šiemet tą pagaliau 
pavyko padaryti. Tikimės, kad stovykla bus 
organizuojama kiekvieną vasarą. Na, o “En-
try” klubą pasirinkome neatsitiktinai - jis ati-
tinka visus tokio aukšto lygio renginiui ke-
liamus reikalavimus. Žaidimo įranga yra iš-

skirtinai aukštos kokybės, atitinkanti pasau-
linius standartus; veikia moderni kondicio-
navimo sistema; patalpos - erdvios, taigi yra 
galimybė užsiėmimus vesti daugiau lankyto-
jų; patogi vieta ir t.t. Naudodamasis proga 
noriu padėkoti “Entry” klubo vadovams už 
skirtą finansinę paramą ir suteiktą galimybę 
priimti stovyklos dalyvius.

- Kokios naudos gali tikėtis į šią sto-
vyklą spėję užsiregistruoti amerikietiš-
kojo biliardo gerbėjai?

- Pagrindinis mūsų tikslas - jaunus ame-
rikietiškojo biliardo žaidėjus supažindinti su 

treniruočių metodika, kad jie galėtų treniruo-
tis patys, lengviau pasiruoštų naujajam sezo-
nui. Mat amerikietiškasis biliardas - jaunėjan-
ti sporto šaka, idealus aktyvaus laisvalaikio 
praleidimo būdas, o pamėgusieji jį toli gražu 
negali pasigirti turimais įgūdžiais. Ne visi žino, 
į ką atkreipti dėmesį, norint pasiekti kuo aukš-
tesnių rezultatų, įgyvendinti sau iškeltus tiks-
lus. Su vasaros stovyklos dalyviais patirtimi 
dalysis garsus šios sporto šakos žinovas, iš 
Švedijos kilęs ir šiuo metu Norvegijos nacio-
nalinei amerikietiškojo biliardo rinktinei va-
dovaujantis Jorgenas Sandmanas.

- Kaip pavyko jį prikalbinti atvykti į 
Lietuvą?

- Šį puikų trenerį pažįstu jau daug metų. 
Jis Kaune lankėsi 2000-aisiais ir 2005-aisiais, 
tuomet mokė amerikietiškojo biliardo trene-
rius. Tai išties aukštos kvalifikacijos specia-
listas, amerikietiškojo biliardo žinovas, labai 
įdomus žmogus, todėl neabejojame, kad bus 
pageidaujančiųjų su juo susitikti ir pabendrau-
ti, pasisemti žaidybinės patirties ir žinių. Be-
je, toks susitikimas su ponu Jorgenu - puiki 
proga organizuojamos vasaros stovyklos da-
lyviams pasitobulinti ir įgyti amerikietiškojo 
biliardo trenerio kvalifikacinį pažymėjimą.

- Lietuvos pulo federacija įsikūrė visai 
neseniai, atsiskyrusi nuo Lietuvos biliar-
do federacijos, ir tapo nepriklausoma, sa-
varankiška organizacija. Kokios priežas-
tys lėmė tokį sprendimą?

- Anksčiau priklausėme Lietuvos biliardo 
federacijos pulo sekcijai, bet turimu statusu 
patenkinti nebuvome. Šiais metais amerikie-
tiškojo biliardo sekcijos atstovų pastangomis 
buvo išleistas naujas amerikietiškojo biliardo 
varžybų sportinis reglamentas, peržiūrėtos 
taisyklės, pagerinta varžybų kokybė. Todėl 
nusprendėme žengti ir kitą žingsnį - atsiskir-
ti nuo Lietuvos biliardo federacijos ir tapti 
visiškai nepriklausoma, savarankiška orga-
nizacija - Lietuvos pulo federacija. Jos pagrin-
diniai tikslai ir siekiai - augti, tobulėti, plėto-
ti amerikietiškąjį biliardą tiek sportinėje, tiek 
rekreacinėje terpėje, populiarinti jį tarp vai-
kų ir jaunimo, atstovauti Lietuvai tarptauti-
nėse varžybose ir, be abejo, visokeriopai rū-
pintis žaidėjais.

Kalbėjosi Virginija GRIGALIŪNIENĖ

“Entry” klubo vasaros stovykloje - garsus 
amerikietiškojo biliardo treneris iš Švedijos

Naujienos 23
Su “Laisvalaikio” kortele biliardo klube “Entry”

20%
nuolaida žaidimui

Viktoro Purio nuotr.

Tomas Brikmanis dėkoja 
“Entry” klubui už 
pagalbą  
organizuojant  
vasaros  
stovyklą

Birželio 21-27 dienomis Kauno biliardo klube “Entry” šešiolika pulo, arba amerikietiškojo biliardo, mėgėjų iš įvairių Lietuvos mies-
tų dalyvaus Lietuvos pulo federacijos (LPF) organizuojamoje vasaros stovykloje, kurioje užsiėmimus ves ir turima solidžia patirti-
mi dalysis garsus amerikietiškojo biliardo treneris iš Švedijos Jorgenas Sandmanas (Jorgen Sandman), per savo karjerą išugdęs ne 
vieną šios sporto šakos pasaulio čempionatų prizininką.
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Unikali degtinė “Sobieski Platinum” sukurta  
asmenybei, kuri jau atrado, ko nori -  
grynumo, švelnumo ir kokybės derinio.  
Pagaminta iš kruopščiai atrinktų Aukštaitijoje 
užaugintų rugių etilo alkoholio ir tyro van-
dens, perleista per platinos filtrus “Sobieski 
Platinum” dovanoja gryną skonį, gimusį iš 
modernumo ir tradicijos.

Degtinė asmenybei, kuri jau žino, ko nori

“Sobieski Platinum” - noro sukurti moder-
naus vartotojo lūkesčius išpildančią degtinę re-
zultatas. Pasitelkus pažangiausias technologijas 
ir geriausias “Vilniaus degtinės” puoselėjamas 
gamybos tradicijas, “Sobieski Platinum” recep-
tūra buvo kuriama kone metus.

“Sobieski Platinum” skirta pasitikinčiai savimi 
asmenybei, kuri sukaupusi tam tikros gyvenimiškos 
patirties, supranta tikrų dalykų vertę, tad puikiai žino, 
ko nori ir ką verta rinktis. Tai produktas tiems, kurie 
renkasi kokybę, tačiau nesivaiko trumpalaikės mados 
ikonų”, - tvirtina Juozas Daunys, AB “Vilniaus degti-
nė” Rinkodaros skyriaus vadovas.

Platinos filtrai suteikia išskirtinį skonio 
švelnumą

“Sobieski Platinum” - tikras grynuolis ir 
išskirtinai lietuviškas produktas. Ši degtinė ga-

minama be priedų. Jos sudėtyje - tik iš Lie-
tuvoje užaugintų grūdų Obelių spirito varyk-
loje specialiai šiai degtinei gaminamas etilo 
alkoholis ir keturis kartus filtruotas tyriau-
sias vanduo. Be to, “Sobieski Platinum” deg-
tinė filtruota per platinos filtrus, todėl ji to-
bulo švelnumo ir vos juntamo subtilaus aro-
mato.

Tikrasis skonis - atšaldžius ir 
neskiedus

Specialistai rekomenduoja degtinę gerti 
iš taurelių ar mažų stikliukų, kurių talpa - 
nuo 20 iki 50 ml. Norint pajusti tikrąjį šio 

alkoholinio gėrimo skonį reikėtų jį atšaldyti. 
Netinka degtinės skiesti vandeniu. Galima su degtine 
gaminti kokteilius. “Kokybiškos grynos ir švelnios 
degtinės gerbėjų ratas plečiasi. Manau, kad netrukus 
vis dažniau prabilsime apie degtinės gėrimo kultūrą”, 
- tvirtina rinkodaros vadovas Juozas Daunys.

Užs.1040

Žaliasis animacinio filmo hero-
jus Šrekas gavo savo žvaigždę Ho-
livudo šlovės alėjoje. Jo žvaigždės 
garsiajame Holivudo bulvare nume-
ris yra 2408. Šreko žvaigždė ati-
dengta likus dienai iki ketvirtosios 
ir paskutiniosios filmo dalies “Šre-
kas 4” premjeros JAV kino teatruo-
se. Ceremonijoje kartu su Šreku 

dalyvavo savo balsą filmo herojui 
paskolinęs aktorius Maikas Mejer-
sas (Mike Myers).

Holivudo šlovės alėjoje jau yra 
įamžintos tokios animacinių filmų 
žvaigždės, kaip peliukas Mikis, an-
čiukas Donaldas, Snieguolė ir 
Simpsonai.

“Sobieski Platinum” - grynas skonis, 
gimęs iš modernumo ir tradicijos

Šrekas gavo žvaigždę  
Holivudo šlovės alėjoje

Šrekas - ne pirmas 
animacinio filmo 
herojus, įamžintas 
Holivude

EPA-Eltos nuotr.
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Dar nuo senų senovės šie mine-
ralai buvo itin vertinami Tolimuo-
siuose Rytuose ir naudojami kaip 
natūrali priemonė, užtikrinanti gai-
vų kūno kvapą.

Natūralus sprendimas

THAI kristaluose nėra kenks-
mingų cheminių medžiagų, aliejų, 
emulgatorių, kvepiklių, dažiklių ar 
alkoholio. Dėl šių priežasčių juos 
vertina asmenys, pirmenybę tei-
kiantys natūralumui. Mineralai be-
kvapiai, tad patiks ir įnoringiau-

siam vartotojui. Juos gali naudoti 
visa šeima.

Paprasta naudoti

THAI mineralus labai paprasta 
naudoti: kristalą reikia suvilgyti 
vandeniu ir paprasčiausiai patepti 
juo švariai nuplautas labiausiai pra-
kaituojančias kūno vietas. Dezodo-
ruojamasis mineralas ant odos pa-
viršiaus palieka nematomą apsau-
ginį sluoksnį, kuris stabdo prakaito 
kvapą sukeliančių bakterijų atsira-
dimą.

Natūralus ir ekonomiškas 
sprendimas

THAI mineralai - tai natūrali, ta-
čiau itin efektyvi dezodoruojanti 
priemonė. Jie net 3 kartus efekty-
vesni už nenatūralios kilmės dezo-
dorantus. Naudoti dezodoruojančius 
mineralus taip pat ir itin ekonomiška 
- švelniai nušlifuoto mineralo gaba-
lėlio užtenka visiems metams. THAI 
mineralo (dezodoruojančios lazdelės) 
kaina prekybos vietose - 19,99 Lt. 
Šią dezodoruojančią priemonę taip 
pat galima įsigyti ir ekstrakto pavi-
dalu. Purškiamo THAI dezodoranto 
kaina prekybos vietose - 15,99 Lt.

“Laisvalaikio” inf.

Natūralus dezodorantas - mineralai THAI

Daugiau informacijos:  
www.biok.lt

Mineralai THAI - tai natūralių mineralinių druskų, amonio alūno 
kristalai, susiformavę gamtoje. Mineralų paskirtis - dezodoruo-
ti, užkertant kelią atsirasti nemalonų kūno kvapą sukeliančioms 
bakterijoms.

Paplūdimio mados
Sidnėjuje pristatytos naujausios dizainerių Rupos Pemaraju (Roopa Pemmaraju) ir Karen Neilson 
(Karen Neilson) maudymosi kostiumėlių kolekcijos.

EPA-Eltos nuotr.
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Kada paskutinį kartą maistas jums 
buvo ne “degalai”, kuriuo paskubomis 
pildėte energijos išteklius, o malonus 
ritualas, kai valgoma neskubant, o mais-
tas yra puikiai paruoštas, nekaloringas, 
itin sveikas ir maistingas? Deja, laiko 
tokiam maistui paruošti turime vis ma-
žiau ir mažiau...

Japoniško maisto restoranai “Tokyo” 
palaiko japonų filosofiją ir kviečia Jus pa-
simėgauti geros kokybės ir skaniu maistu 
jaukioje aplinkoje. Manantiesiems, kad 
toks maistas labai brangus, taip pat verta 
apsilankyti “Tokyo” ir įsitikinti, kad mais-
tingas, šviežias ir gerai paruoštas maistas, 
kaip ir laisva valandėlė sau, yra prieinami 
ne tik turtingiausiems. Dienos pietūs, ku-
riuos “Tokyo” restoranuose galima pasi-
rinkti net iš kelių variantų, kainuoja vos 
nuo 10 Lt, o su “Draugų” kortele paval-
gyti galima net iki 30 proc. pigiau.

Yra ir dar kai kas, ko už pinigus nenu-
sipirksi, - tai jauki aplinka ir erdvios “Tokyo” 
lauko terasos. Laisvalaikio centre GCW, 
A.Vienuolio g. 4, įsikūręs restoranas kvie-
čia svečius prisėsti antrame aukšte esan-
čiame balkone, o Konstitucijos pr. 26, 
verslo, pramogų ir sporto centro “Forum 
Palace” pirmame aukšte įsikūręs “Tokyo” 
siūlo staliukus jaukioje pievelėje.

Jauki aplinka ir gardūs kvapai žadina 
norą paragauti visko po truputį. “Tokyo” 
tai žino ir siūlo daugybę įvairių patiekalų. 
Ko iš valgiaraščio norėtumėte šiandien 
- japoniškos sriubos, kurių yra net sep-
tynių rūšių, ar įvairių sušio ritinėlių? O 
gal ko nors, ko nė nemanėte rasti japonų 
restorane, - grilyje kepto jautienos keps-
nio su specialiu padažu ir daržovėmis ar 
ko nors desertui, pavyzdžiui, žaliosios ar-
batos ledų?

“Laisvalaikio” inf.

Japonų filosofija moko atsipūsti bent pietų metu - skirdami valandėlę pietų pertraukėlei ar puode-
liui su draugais ne tik pailsime, bet ir pasisemiame teigiamų emocijų. Psichologai sako, kad pavasa-
rį, šviečiant saulei ir esant maloniai šilumai, dauguma žmonių pasijunta ypač vieniši, jiems trūksta 
bendravimo. Taigi pats laikas stabtelėti ir skirti laiko sau ir bendravimui su mielais žmonėmis.

“Tokyo” - tikras maisto skonis atsiskleidžia tik malonioje aplinkoje
Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida

“Tokyo” nuotr.

Virginija GRIGALIŪNIENĖ

Norvegijos kulinarijos institute 
stažavęsis restorano “Diverso” vir-
tuvės gamybos vadovas Tomas Ri-
mydis atkreipė dėmesį į pastaruoju 
metu pasaulyje ypač populiarėjančių 
skandinaviškų patiekalų ypatumus.

“Pasaulio virtuvėje šiuo metu 
madas diktuoja skandinavai, o šiau-
rietiški patiekalai pasižymi daugy-
be pranašumų, - kalbėjo jis. - Jiems 
paruošti naudojami tik namuose 
užauginti ekologiški ir švieži pro-
duktai, pristatomi iš tolimiausių 
pasaulio šalių; paruošti patiekalai 
yra labai malonaus skonio, vertin-
gi išsaugotomis maistinėmis me-
džiagomis, nes apdorojami žemoje 
temperatūroje. Visi patiekalai pa-
tiekiami skirtingų būsenų, ruošia-
mi pakopomis, o tai padeda išlaiky-
ti tikrąjį jų skonį. Dar vienas labai 

svarbus akcentas - valgiams pagar-
dinti ir suteikti jiems ypatingo, iš-
skirtinio skonio naudojamos tik 
natūralios šviežios žolelės - jokių 
“sintetinių” maisto priedų ar sko-
nio stipriklių”.

Kad tai - ne tušti žodžiai, T.Rimy-
dis, talkinant restorano virtuvės dar-
buotojams, pasiūlė paragauti ir įver-
tinti ką tik paruoštų skandinaviškų 
patiekalų, kurie restorano lankyto-
jams jau siūlomi nuo pavasario.

Degustuotojus ypač sužavėjo 
burnoje tiesiog tirpte tirpstančios 
lengvos, gaivios, traškios šviežių 
špinatų ir gražgarsčių salotos su ita-
lišku pelėsiniu ožkos sūriu ir šviežių 
aviečių balzamo padažu. Aukščiausio 
įvertinimo sulaukė ir pagal originalų 
receptą gaminamos “Cezario” salo-
tos, šviežių špinatų kreminė sriuba 
su ropelėmis ir migdolais bei medu-

mi paskanintos antytės užkandis su 
šviežių daržovių puokšte. Įdomu tai, 
kad antiena, kepama tik 80 laipsnių 
temperatūroje ir vos 8 minutes, iš-
kepė puikiai, buvo sultinga ir minkš-
tutė!

Skandinavijos virtuvėje, aišku, 
neapsieinama ir be žuvies ar kitų jū-
ros gėrybių patiekalų. Šviežios dora-
dos ar parūkytos lašišos kepsneliai, 
anot virtuvės šefo T.Rimydžio, - tik-
ras skandinavų pasididžiavimas.

Restorano “Diverso” kulinarai 
ir konditeriai nepamiršo ir vegeta-
rų bei smaližių. Visi naujieji patie-
kalai iš pavasario ir vasaros valgia-
raščio yra ne tik puikaus skonio, 
viliojantys kvapais, dvelkiantys va-
sariška žaluma, bet ir patrauklūs 
estetiškai. Būtinai užsukite į Kau-
no restoraną “Diverso” ir patys tuo 
įsitikinsite.

“Diverso” restorane - šiaurietiški kulinarijos šedevrai
Kauno viešbutyje “Reval Hotel Neris” įsikūręs restoranas “Diverso” 
pristatė pavasario ir vasaros valgiaraščio naujienas. Šie patiekalai 
ypač populiarūs Skandinavijos šalyse. Neabejojama, kad jie bus 
puikiai įvertinti ir šiaurietiškame Lietuvos krašte.

Su “Laisvalaikio” kortele  
restorane “Diverso”

13%
nuolaida sąskaitai

Su “Maestro Olialia” kortele

10%
nuolaida sąskaitai

Anties 
krūtinėlė su 
medumi

“Diverso” nuotr.

Šviežių braškių ir 
aviečių kremas

Naminės 
vištienos 

suktiniai su 
brokoliais

Šviežių špinatų 
sriuba

Šviežių špinatų 
ir gražgarščių 

salotos  
(spėjama, kad 

bus populiarios)
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“Bėganti su vilkais”

Gegužės 27 d. teatras pratęs 
akciją, per kurią kiekvieno mėnesio 
pabaigoje žiūrovams suteikiama ga-
limybė pamatyti geriausius spekta-
klius už simbolinę dešimties litų 
kainą. Šį kartą pakvies neeilinės es-
tetikos ir plastikos spektaklis suau-
gusiems “Bėganti su vilkais” (pagal 
suomių rašytojos Martos Tikanen 
(Tikkanen) romaną “Raudonkepu-
raitė”). Tai bendras Lietuvos rusų 

dramos teatro, Telšių Žemaitės dra-
mos teatro jaunimo studijos “Aglija” 
ir Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos projektas, po kurio premjeros 
buvo prabilta apie Rusų dramos teat
ro atgimimą. Režisierė Laima Ado-
maitienė visiškai naujai ir netikėtai 
atskleidžia klasikinę Raudonkepu-
raitės ir vilko istoriją. Tai  intriguo-
jantis vaidinimas suaugusiesiems 
apie amžiną vyro ir moters konflik-
tą. Kupiname metaforų, simbolių ir 
prasmių spektaklyje “Bėganti su 
vilkais” stulbinančios jėgos Inos Pe-
trakovos choreografija, įvertinta 
“Auksiniu scenos kryžiumi”, nurun-
gia minimalų jo tekstą.

“Prakeikta meilė”

Gegužės 28 d. žiūrovai pama-
tys vieną įdomiausių sezono spek-
taklių  “Prakeikta meilė” pagal 
daug triukšmo Rusijoje sukėlusį P.
Sanajevo apsakymą “Palaidokite 
mane už grindjuostės”, skirtą rašy-
tojo patėviui  garsiam aktoriui ir 
režisieriui Rolanui Bykovui. Pagal jį 
Rusijoje yra pastatyta spektaklių ir 
sukurtas kontroversiškai kritikų bei 
žiūrovų vertinamas filmas. Lietuviš-
kąjį spektaklį režisavo Jono Vaitkaus 
mokinys Agnius Jankevičius. Pasa-
kojimą apie desperatišką ir despo-
tišką močiutės meilę anūkui jis per-
teikia nebuitiškai ir originaliai  ak-
toriai bendrauja tiesiogiai tik su žiū-
rovais, beveik išvengdami tarpusa-
vio kontakto scenoje. Spektaklis 
apnuogina subtilią ir gilią temą, kaip 
žmonės vienas kitą žeidžia, kokie 
jie abejingi vienas kitam, kad tik 
meilė, atlaidumas, pagarba ir supra-
timas formuoja žmogaus vidinę kul-
tūrą ir gali jį išvesti iš aklavietės, 
kurioje dažnas užstringa.

Proga atsiplėšti nuo 
kasdienybės

Gegužės 29 d. Lietuvos rusų 
dramos teatre bus parodyti repertu-
aro “senbuviai”  “Trys paršiukai” 
mažiesiems ir “Audra vandens stikli-
nėje” suaugusiesiems. Na, o pabaigs 
64ąjį teatro sezoną premjerinis 
spektaklis “Kvailių vakarienė”, jį re-
žisavo Paryžiuje gyvenantis režisie-
rius ir vertėjas Michailas Poliščiukas. 
Tai jau trečias jo pastatymas Lietu-
vos rusų dramos teatre, pelnęs di-
džiulį publikos prielankumą. Gal to-
dėl, kad režisierius savo spektakliuo-
se suteikia progą atsiplėšti nuo kas-
dienio gyvenimo problemų ir kviečia 
praleisti vakarą su neblėstančia šyp-
sena lūpose. “Kvailių vakarienė”  tai 
psichologinė situacijų komedija, pa-
remta istorija, šmaikščiais dialogais 
ir išsiskirianti puikia aktorių vaidyba. 
Spektaklyje tiesiog žaižaruoja pa-
grindiniai teatro aktoriai  Dmitrijus 
Denisiukas, Aleksandras Agarkovas, 
Anžela Bizunovič, Michailas Maka-
rovas. Visi jie kuria ryškius, savitus, 
atpažįstamus ir šiuolaikiškus perso-
nažus, kurie spektaklio pradžioje gal 
ir atrodo kvailoki, tačiau finale tampa 
žmogiški ir artimi savo gyvenimo 
dramomis.

Lietuvos rusų dramos teatro inf.

Sezono pabaigai - geriausių 
spektaklių puokštė

Šią savaitę Lietuvos rusų dramos teatras grįžo iš Kaliningrado, kur 
pristatė net penkis ryškiausius repertuaro spektaklius. Tačiau sėk-
mingą sezoną teatras užbaigs namuose savo žiūrovams dovanoda-
mas daugybę spektaklių ir akcijų.

Spektaklyje “Prakeikta meilė” pagrindinį 
senelės vaidmenį kuria išskirtinio braižo 
ir temperamento aktorė Inga Maškarina

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

30%
nuolaida 2 bilietams
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Dovanojo ir draugę, ir šlovę

Tai dabar ji žinoma ir populiari, ir 
be jos neįsivaizduojamas filmas “Sek-
sas ir miestas”. Bet kadaise Sara 
Džesika Parker (Sarah Jessica Par-
ker) savo amerikietišką svajonę tu-
rėjo susikurti pati sunkiu darbu. Pri-
reikė beveik 10 metų, kol ji gavo pir-
mą rimtą vaidmenį kine - filme “Los 
Andželo istorija” prieš kameras dirbo 
drauge su Stivu Martinu (Steve Mar-
tin). Paskui gavo kvietimą vaidinti 
Timo Bartono (Tim Burton) filme 
“Edas Vudas”. Po vaidmens filme 
“Marsas atakuoja!” aktorė vis rečiau 
dalyvaudavo TV projektuose, visas 
jėgas skyrė kinui (“Medaus mėnuo 
Las Vegase”, “Majamio rapsodija”, 
“Pirmųjų žmonų klubas”).

Pasiūlymą vaidinti TV seriale 
“Seksas ir miestas” S.Dž.Parker pri-
ėmė nenumanydama, kad būtent šis 
kūrinys jai iškovos pasaulinę šlovę: 
1998-2004 metais - 8 “Auksinio gau-
blio” nominacijos ir 4 apdovanojimai. 
Serialas buvo rodomas 7 metus, 
2008-aisiais sukurtas pilnametražis 
filmas “Seksas ir miestas”, o rytoj 
Lietuvos kino teatruose pradedama 
rodyti jau antrasis pilnametražis dar-
bas “Seksas ir miestas 2”. Beje, ir 
geriausią draugę Driu Berimor 
(Drew Barrymore) padovanojo “Sek-

sas ir miestas”: Driu buvo didžiulė 
“Sekso ir miesto” gerbėja ir viena-
me Niujorko vakarėlyje paprašė Sa-
ros autografo. Tai buvo bičiulystės, 
o paskui - ir kaimynystės pradžia.

Jaunystėje aktyviai šoko

S.Dž.Parker priklauso Holivudo 
moterų politiniam komitetui, yra 
UNICEF geros valios ambasadorė, 
turi savo vardo kvepalų kolekciją 
(kvepalai “Twilight”, “Endless” ir 
“Dawn”), kuriai buteliukų dizainą kū-
rė pati, padedama Jono Dinapolio. Ak-
torė sulaukė dar vieno rimto pasiūly-
mo - JAV prabangių drabužių “Hals-
ton” gamintojas pakvietė ją tapti kū-
rybine konsultante. Sara prisipažino, 
kad yra vienas dalykas, kuris ją žavi 
labiau negu aktorystė. Tai - baletas, 
kuris jos aistra yra jau daugelį metų. 
Jaunystėje ji net lankė Niujorko bale-
to mokyklą ir aktyviai šoko. 

S.Parker, seriale “Seksas ir mies-
tas” suvaidinusi sekso ekspertę iš 
žurnalo redakcijos, buvo apstulbusi, 
kad amerikiečiai nesupranta, kad tai 
buvo literatūrinis personažas, o ji - tik 
aktorė, bet ne sekso guru. Sara prisi-
mena, kaip visiškai nepažįstami žmo-
nės tiesiog medžiodavo ją gatvėje, 
prašydavo patarimų. 

“Garsų pasaulio įrašų” inf.

Savo amerikietišką svajonę “Seksas ir 
miestas” žvaigždė kūrė 10 metų

“Seksas ir miestas 2” - kino 
teatruose nuo gegužės 28 d.

n Žanras: romantinė komedija 
JAV, 2010 
n Režisierius: Michael Patrick 
King
n Vaidina: Sarah Jessica Parker, 
Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynt-
hia Nixon, Chris Noth

Sarai Džesikai 
Parker filmas 
“Seksas ir 
miestas” 
dovanojo ne 
tik pasaulinę 
šlovę, bet ir 
draugę

“Garsų pasaulio 
įrašų” nuotr.

“Rolling Stones” lyderis Mikas Džageris (Mick 
Jagger) Kanų kino festivalyje pristatė dokumentinę 
juostą apie klasika tapusio albumo “Exile on Main 
Street” atsiradimą.

Režisieriaus Stiveno Kižako (Stephen Kijak) filme 
“Stones in Exile” panaudoti originalūs 1971 metų 
įrašai, kai grupė Pietų Prancūzijoje įrašinėjo albumą. 
Kad nereikėtų mokėti mokesčių Didžiojoje Britani-
joje, grupė tada įsirengė studiją gitaristo Keito Ri-
čardso (Keith Richards) vilos rūsyje. Filme yra ir 
scenų, kaip atlikėjai, įrašinėdami albumą “Exile on 
Main Street”, vartoja narkotikus.

M.Džageris Kanuose  
pristatė filmą apie “Rolling Stones”

EPA-Eltos nuotr.



„Domino“ teatro dovana Rodo Stiuarto gerbėjams!
Ateik su Rodo Stiuarto bilietu į bet kurią BILIETAI LT kasą ir gauk 15 % nuolaidą dviems bilietams į 
bet kurį „Domino“ teatro vasaros repertuaro spektaklį. Pasiūlymas galioja iki liepos 1 d.

30 Scena  www.dominoteatras.lt
“Laisvalaikis”, 2010 m. gegužės 27 d.
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Šviežiausia intriga: „Radijo ereliuose“ nauja „Skamp“ daina, 
muzikiniai numeriai ir juokingiausios scenos. To dar nebuvo!

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Geriausiu 2009 spektakliu pripažinta 
„Domino“ teatro komedija „Radijo ere-
liai“ Lietuvos žiūrovams prasidedančios 
vasaros proga paruošė išskirtinę dova-
ną. Netrukus startuos atnaujinta ir pa-
pildyta skambiausio spektaklio versija. 
Jos premjera – jau gegužės 31 d.!

Vaiva PrancuLytė 

„Radijo erelių“ komanda, su gas-
trolėmis apvažiavusi visą Lietuvą, pa-
matė, kas labiausiai patinka jų žiūro-
vams, kokių lūkesčių kupini jie atveria 
teatro duris. Spektaklio kūrėjai suži-
nojo, kas labiausiai prajuokina žiūro-
vus ir suteikia geriausią emociją. Tai-
gi gegužės 31 d. „Domino“ teatro ger-
bėjai pamatys iki šiol Lietuvos teatrų 
istorijoje beprecedentį, unikalų reiš-
kinį – naujomis scenomis, humoro, 
dainų ir šokių kūriniais papildytą spek-
taklį, kurį vainikuos visiškai nauja po-
puliariosios muzikos grupės „Skamp“ 
staigmena.

Nauja grupės „Skamp“ 
daina – specialiai „Radijo 
ereliams“!

Didžiausia ir labiausiai laukiama 
naujos spektaklio versijos „vinis“ – 
populiariosios grupės „Skamp“ siur-

prizas. Specialiai komedijai kuriama 
nauja „Skamp“ daina, kurią grupė at-
liks kartu su visa „Radijo erelių“ ko-
manda. Puse lūpų kalbama, kad tai 
bus nepakartojama vienos iš žino-
miausių dainų  interpretacija, su-
skambėsianti netikėtu stiliumi! Mu-
ziką ir dainos tekstą specialiai „Radi-
jo ereliams“ kuria patys grupės 
„Skamp“ nariai, į pagalbą pasitelkę 
kitus žinomus Lietuvos muzikantus. 
„Ereliai“, scenoje dirbantys radijo 
stotyje „Tipo M-1“, labai laimingi – 
tokio dėmesio pavydėtų net pats ti-
kriausias gyvas eteris!

Rusijos ir Lenkijos patirtis 
Lietuvos scenoje

„Radijo ereliai“ bus papildyti 
ne tik grupės „Skamp“, bet ir ki-
tomis lietuviškomis dainomis. Be 
to, spektaklio humoro arsenalas 
bus atnaujintas numeriais, kurie 
labiausiai pasiteisino ir sužavėjo 

žiūrovus užsienyje – Rusijoje ir 
Lenkijoje. „Lenkiška mokykla“ la-
biausiai apsidžiaugė „Radijo ere-
lių“ sekretorė Božena (akt. Edita 
Užaitė), kuri be konkurencijos iš-
sikovojo galimybę sužibėti spek-
taklyje dainininkės amplua. Žvaigž-
džių valanda išmušė! Božena už-
dainuos gimtąja lenkų kalba!

Naujas ir netikėtas 
spektaklio finalas!

Nuo gegužės 31 d. startuosianti 
atnaujinta „Radijo erelių“ versija 
žiūrovus nustebins ir pasikeitusia 
viso spektaklio atomazga… Ir tai 
dar ne viskas! „Ereliukai“ ruošia ir 
naują vienos juokingiausių komedi-
jos dainų „Pesnia pro zaicav“ aran-
žuotę, kuri sugriaudės net trimis 
skirtingais stiliais – nuo country iki 
metalo! Naujieji „Radijo ereliai“ 
startuoja! „Domino“ teatro vasara 
prasideda!
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Davidas Geringas ir jo violončelė - neatsiejami
Uostamiestyje laukiama dar vienos pasaulio 
garsenybės - įžymiojo violončelininko ir diri-
gento Davido Geringo. Dvi savaites viešėda-
mas Klaipėdos valstybiniame muzikiniame 
teatre maestro ves meistriškumo pamokas 
orkestrui, surengs P.Čaikovskio kūrinių stygi-
nių orkestrui koncertą. Vienas tituluočiausių 
mūsų laikų muzikų šiame koncerte džiugins 
ne tik nuostabiu violončelės solo, bet ir savo, 
kaip dirigento, kūrinių interpretacijomis.

Pasirodys nauju amplua

D.Geringo viešnagė taps svarbiu 
įvykiu ne vien Klaipėdai, bet ir Palan-
gai, Telšiams, Tauragei. Šiuose mies-
tuose drauge su pianistu Janu Fontai-
nu (Ian Fuontain) iš Didžiosios Bri-
tanijos D.Geringas surengs R.Šuma-
no ir F.Šopeno kūrinių rečitalius, o 
beveik dviejų savaičių darbą užbaigs 
maestro diriguojama P.Čaikovskio 
opera “Eugenijus Oneginas”, pagrin-
dines partijas atliks solistai - Loreta 
Ramelienė (Tatjana), Lina Urniežiū-
tė-Volfienė (Olga), Ramūnas Urbietis 
(Oneginas), Edmundas Seilius (Lens-
kis) ir Vladimiras Prudnikovas (Gre-
minas). Diriguodamas operą maestro 
publikai pasirodys pirmą kartą.

D.Geringas - vienas įvairiapusiš-
kiausių muzikų, patenkantis į pasau-
lio violončelininkų penketuką, išsi-
skiriantis itin plačiu repertuaru - nuo 
ankstyvojo baroko iki šiuolaikinės 
muzikos. Violončelininkas ir dirigen-
tas gimė Vilniuje. Lietuvoje, kaip ir 
kitose pasaulio šalyse, jis mylimas ir 
laukiamas. Maestro visada pabrėžia, 
kad jo pavardė turi lietuvišką galūnę 
“-as”. O Vokietijoje, kurioje gyvena, 
jis tiesiog dievinamas.

Išskirtinė jausmų puota

Į kiekvieną D.Geringo koncertą ga-
lima eiti jau iš anksto pasirengus išskir-
tinei jausmų puotai. Jis griežia nepa-
prastai lengvai, nuostabų minkštą ak-
sominį violončelės tembrą demons-
truoja net ir atlikdamas sudėtingiausius 
kūrinius. Maestro ir jo senasis italų 
meistrų Gvadaninių šeimos instrumen-
tas - tiesiog neatsiejami. 

1963-1973 m. D.Geringas studija-
vo legendinio violončelininko Mstis-
lavo Rostropovičiaus klasėje Maskvos 
konservatorijoje. 1970 m. tarptautinia-
me P.Čaikovskio konkurse pelnė pir-
mąją premiją ir aukso medalį. Iki šiol 

kaip solistas su simfoniniais orkestrais 
koncertuoja garsiausiose pasaulio sce-
nose, rengia rečitalius, diriguoja.

Sykį paklaustas, kas lengviau: pa-
čiam groti ar diriguoti, D.Geringas aiš-
kino, esą diriguoti nėra labai lengva. 
Ne vienus metus griežęs orkestre, ma-
estro prisiminė, kaip Herbertas fon 
Karajanas kartą Zalcburgo festivalyje 
diriguodamas Vagnerio “Lohengriną” 
netiksliai parodė partijos pradžią ir vie-
toj violončelių suskambo... tyla. Po ke-
lerių metų Hamburge nutiko panaši 
istorija. Dirigentas neparodė partijos 
pradžios ir niekas nepradėjo groti. “Ta-
čiau čia pat vienas drąsuolis pašmaikš-
tavo: matote, maestro, - taip skamba 
dirigentas. Taigi tą tylą prisimindamas 
aš žinau, kad būti dirigentu tikrai ne-
lengva”, - neslepia maestro.

Apdovanotas už muzikos 
sklaidą

D.Geringas pirmasis Vakarų Eu-
ropoje pagriežė daugelį rusiškojo 
avangardo kūrinių, dauguma jų dedi-
kuoti arba parašyti jam. Profesorius 
skatina ir lietuvių kompozitorius kur-
ti violončelei, sėkmingai atlieka jų kū-
rinius pasaulio scenose. 1999 m. už 
lietuviškos muzikos sklaidą pasaulyje 
D.Geringas buvo apdovanotas aukš-
čiausiu valstybiniu apdovanojimu - 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedi-
mino 4-ojo laipsnio ordinu. 2002 m. 
D.Geringas pelnė Lietuvos naciona-
linę kultūros ir meno premiją.

Rengdamasis pasaulinio garso 
įžymybės viešnagei Klaipėdos valsty-
binis muzikinis teatras jau įrodė, kad 
yra vertas turėti naują pastatą su ge-
ros akustikos sale. Visiškai neseniai 
uostamiestyje svečiavosi ir koncertą 
surengė operos primadona Violeta 
Urmanavičiūtė-Urmana, dabar laukia-
ma ir Davido Geringo. Jo viešnagė 
numatyta birželio 1-12 dienomis.

Parengė Valentina Žigienė

Davidas Geringas 
patenka į pasaulio 
violončelininkų 
penketuką

Scena iš “Eugenijaus Onegino”
Organizatorių nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

30%
nuolaida 2 bilietams

Kartu su orkestru dainuos dau-
gelyje įspūdingų projektų pasirodę 
solistai Evelina Sašenko, Rosita Či-
vilytė, Rafailas Karpis, Jeronimas 
Milius, Donatas Montvydas. Jaus-
mingų tango programą atliks Ieva 
Prudnikovaitė. Trečiasis ciklo kon-
certas pristato ypatingą staigmeną: 
pirmą kartą su Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestru pasirodys dai-
nininkas Sasha Song. Specialiai šiam 
debiutui rengiamos dešimties Džor-
džo Maiklo (George Michael) popu-

liariausių dainų aranžuotės. Visus 
tris koncertus diriguos maestro 
Gintaras Rinkevičius.

Birželio 5 dieną vyks pirmasis 
koncertas “Can you feel the love 
tonight?” (“Ar jauti mano meilę?..”). 
Taip klausia legendinis dainininkas 
seras Eltonas Džonas (Elton John) 
savo dainoje, sukurtoje “Disney” 
kompanijos filmui. Šie žodžiai iš kar-
to nuteikia šiltos romantikos gū-
siams, o puikiausių Lietuvos voka-
listų grupė kartu su LVSO po atviru 
dangumi žada malonų klasikinių es-
trados dainų vakarą. Skambės aran-
žuotos V.Hjuston (W.Houston),  
F.Merkurio (F.Mercurry), S. Vonde-
rio (S.Wonder), L.Vėberio (L.Web-
ber), S.Dion (C.Dion), E.Kleptono 
(E.Clapton), R.Stiuarto (R.Stewart), 
E.Džono dainos. Žinomos dainos 
įgis kitą - taurų ir galingą - simfoni-
nio orkestro skambesį.

Nuostabu, kad LVSO suteikia pro-
gą klausytis lengvesnio žanro muzi-
kos, kaip tai daro ne vienas garsus 
pasaulio orkestras. LVSO puoselėja 
įdomios ir žinomos roko ir popmuzikos 
atlikimo tradicijas - nepaprasto popu-
liarumo sulaukė “Pasaulinės klasikos 
metamorfozės”, “Roko klasikos me-
tamorfozės”, “Queen Symphony”, 
“Symphonic Pink Floyd” ir kiti kon-
certiniai projektai, įvairiausi netra-
diciniai koncertai - su D.Pulausko 
džiazo grupe ar į jokius rėmus ne-
telpančiu “world” muzikos ansam-
bliu “Terem”.

Koncerte “Can you feel the love 
tonight?..” dalyvaus: Rosita Čivily-
tė, Rafailas Karpis, Jeronimas Mi-
lius, Donatas Montvydas, Evelina 
Sašenko. Kiekvieno iš šių neprilygs-
tamų Lietuvos vokalistų balsai - sa-
viti ir nepaprastai skirtingi, tad va-
karo dainų nuotaikas atspindės tik 
joms skirtas tembras. Visi vakaro 
dainininkai yra savaip prisilietę prie 
klasikinės muzikos, gebantys lanks-
čiai ir prasmingai atlikti įvairius mu-
zikos žanrus.

Įdomu bus išgirsti jaunuosius 
dainininkus - gražaus tembro E.Sa-
šenko, šiemetinėje “Eurovizijos” 
konkurso atrankoje laimėjusią tre-

čiąją vietą, ir jos bendraamžį  
D.Montvydą, teigiantį, kad vienas iš 
vakaro muzikos autorių - Fredis 
Merkuris - yra jo autoritetas muzi-
koje. Neretai paties D.Montvydo 
pasirodymai primena F.Merkurio 
dainavimo stilių. Tuo tarpu E.Sašen-
ko, LMTA studijuojanti džiazo vo-
kalą, dalyvauja keliuose muzikiniuo-
se projektuose - “Meilės istorijos 
pagal Edith Piaf”, “Chopin Jazz 
Inn”, LVSO koncertmeisterio Zbi-
gnevo Levickio projekte “Alicija Vil-
niaus šalyje”.

Kiti vakaro solistai jau ne kartą 
bendradarbiavę su LVSO: R.Čivily-
tė yra dalyvavusi “Metamorfozių” 
projektuose, 2009 m. dainavo  
L.Bernštaino “Mišias” (jose dalyva-
vo ir J.Milius, D.Montvydas, R.Kar-
pis, E.Sašenko) ir kt. J.Milius, atliko 
Antonio vaidmenį miuzikle “Svynis 
Todas”, jis yra bendradarbiavęs su 
V.Prudnikovu, V.Juozapaičiu, kon-
certavęs ne tik su LVSO, bet ir su 
Kauno simfoniniu, M.Finbergo kon-
certiniu orkestrais. Vienintelis kla-
sikinės krypties birželio 5 dienos 
koncerto solistas - tenoras Rafailas 
Karpis, 2007 m. LMTA baigęs vo-
kalo magistro studijas prof. V.Norei-
kos klasėje, “bohemietis”, dalyva-
vęs daugybėje LVSO projektų, ta-
čiau dažnai koncertuojantis ir estra-
dos scenoje. 

Tad garsiausios roko ir popmuzi-
kos dainos, jaukų birželio vakarą 
atliekamos visuose žanruose save iš-
bandžiusių dainininkų, Lietuvos vals-
tybinio simfoninio orkestro ir maes-
tro Gintaro Rinkevičiaus turėtų kelti 
romantikos, amžinų jausmų, vokalo 
magijos ir  prisiminimų virpulį.

“Laisvalaikio” inf.
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Įspūdingi LVSO vasaros koncertai prasideda:  
populiarioji muzika klasikiniu stiliumi

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pirmą kartą kviečia į įspūdingą trijų vasaros koncertų  
ciklą po atviru dangumi. Vilniaus senamiesčio širdyje, puikia akustika pasižyminčiame Lietuvos 
dailės muziejaus Paveikslų galerijos kieme, šeštadieniais - birželio 5, 12 ir 19 dienomis sostinės 
gyventojus ir svečius džiugins trys populiarios muzikos, romantika, jausmais ir vasaros lengvumu 
dvelkiantys simfoniniai koncertai.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Bilietus parduoda  
Kongresų rūmai ir BILIETAI.LT  
Bilietų kainos 25-75 Lt.  
Vieną valandą prieš koncertą 
veiks mobili kasa. www.lvso.lt

Valstybinio simfoninio orkestro 
meno vadovas ir vyr.dirigentas 

Gintaras Rinkevičius diriguos 
visus tris koncertus

Kartu su orkestru dainuos Jeronimas Milius...,   Evelina Sašenko....                                                      Ieva Prudnikovaitė....,                                               Donatas Montvydas
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Restoranas Pietų Prancūzijoje, 
prie Monte Karlo, ieško pareigingo ir sąžiningo,
mėgstančio savo darbą virėjo.
Būtini anglų arba prancūzų kalbos pagrindai.

Atlyginimas - 1000 eurų plius maistas ir apgyvendinimas.
Sutartis gali būti sudaroma dėl sezoninio arba nuolatinio darbo.

CV siųsti lietuvių arba anglų kalba eglemm@mail.com

Esi geras virtuvės meistras? Dirbai populiariame restorane? Tada šis skelbimas - Tau.Virėjų 
dėmesiui!

Kinija nelaisvėje gimusias didžią-
sias pandas ruoš gyvenimui laukinėje 
gamtoje. Tam Sečvanio provincijoje 
bus įsteigtas specialus centras, pra-
neša naujienų agentūra “Xinhua”.

60 mln. juanių (7,1 mln. eurų) at-
sieisiantis centras turėtų pradėti 
veikti 2015-aisiais. Pandos, kurioms 
gresia išnykimas, per 15 metų turėtų 
būti atpratintos nuo gyvenimo nelais-
vėje ir pripratintos gyventi laisvėje.

Jau 2003-aisiais Kinija inicijavo 
panašų projektą. Tada pandos pati-
nas po trejus metus trukusio pa-
rengiamojo laikotarpio buvo paleis-
tas į laisvę, tačiau po metų rastas 
negyvas.

Didžiosios pandos yra viena 
gyvūnų rūšių, kurioms labiausiai 
gresia išnykimas.Tik 1 tūkst. 600 
pandų gyvena laisvėje. Daugiau 
kaip 300 šių mielų gyvūnėlių die-
nas leidžia aptvaruose Kinijoje.

13-metis amerikietis Džordanas Ro-
meras (Jordan Romero) iš Kalifornijos 
valstijos tapo jauniausiu alpinistu, už-
kopusiu į 8850 metrų aukščio Everesto 
viršukalnę, praneša naujienų agentūra 
BBC.

Dž.Romeras paskambino savo ma-
mai nuo aukščiausio pasaulio kalno. 
“Mama, aš skambinu tau iš aukščiausio 

Madrido “Atleti-
co” futbolo klubo 
gerbėjai žaidėjo 
Chosė Manuelio 
Churado (Jose Ma-
nuel Jurado) garbei 
Tolede pagamino 
255 metrų ilgio su-
muštinį. “Atletico” 
saugas įmušė pir-
mąjį savo komandos 
2009-2010 metų se-
zono įvartį.

Pagerbė 
rekordiniu 
sumuštiniu

EPA-Eltos nuotr.

Ruoš pandas gyvenimui laisvėje

Trylikametis - jauniausias 
alpinistas, užko pęs į Everestą

Šunų  
čempionatas
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Lenkijos Fromborko miesto ka-
tedroje iškilmingai perlaidoti astro-
nomo Mikalojaus Koperniko (Miko-
laj Kopernik) palaikai. Iškilmingai 
ceremonijai vadovavo Gniezno ar-
kivyskupas Jozefas Kovalčikas (Jo-
zef Kowalczyk).

M.Koperniko palaikai From-
borko katedroje buvo aptikti 2005 
metais. Po trejų metų buvo pa-
baigta genetinė analizė, kurios re-
zultatai patvirtino, kad rasti kaulai 
tikrai yra garsiojo astronomo. Pa-
lyginimui buvo panaudotas plau-

kas, rastas vienoje iš M.Koperni-
ko knygų.

M.Kopernikas ypač domėjosi as-
tronomija. Po ilgų dangaus kūnų ste-
bėjimų ir skaičiavimų jis padarė iš-
vadą, kad Žemė sukasi aplink savo 
ašį, Mėnulis sukasi aplink Žemę, o 

Žemė ir kitos planetos kartu su sa-
vo palydovais sukasi aplink Saulę.

Knygoje “Apie dangaus sferų su-
kimąsi” astronomas paneigė buvusią 
teoriją, kad Žemė yra Visatos cen-
tras. Knygoje, dedikuotoje popiežiui, 
jis detaliai aprašė savo teoriją ir pa-
grindė ją pavyzdžiais. 1616 metais 
knyga bažnyčios buvo įtraukta į Va-
tikano draudžiamų knygų sąrašą.

M.Kopernikas atsisakęs Ptole-
majo teorijų, sukūrė naują sistemą, 
kuria pasiūlė atsisakyti iki tol buvu-
sios geocentrinės sistemos (pagal 
ją Žemė buvo nejudantis Visatos 
centras) ir ją pakeisti heliocentrine. 
Saulei suteikiama vieta Visatos cen-
tre ir tai buvo visuotinio mokslo 
perversmo pradžia.

 Lenkijoje perlaidoti M. Koperniko palaikai

Trylikametis - jauniausias 
alpinistas, užko pęs į Everestą

pasaulio taško”, - berniuko žodžius ci-
tavo jo mama. Jaunasis alpinistas į Eve-
restą kopė kartu su tėvu ir dar trimis 
vedliais.

Iki tol jauniausias Everesto viršu-
kalnę pasiekęs alpinistas buvo 16-metis 
Nepalo gyventojas šerpas Temba Tšeris 
(Temba Tsheri).

Šiemet Kaliforni-
joje vykusiame šunų 
banglentininkų čem-
pionate dalyvavo 
apie 60 keturkojų.

EPA-Eltos nuotr.



Parnidžio kopa - vienas iš la-
biausiai lankomų gamtos objek-
tų Lietuvoje - kviečia vasarą 
pamiklinti kojas ir beveik du 
kilometrus pėsčiomis nukeliauti 
grožintis įspūdingais didžiųjų 
Nidos kopų, Kuršių marių ir švy-
turio vaizdais, unikaliu pamario 
augalų ir gyvūnų pasauliu.

Neskubrus keliautojas tikrai pa-
matys šokuojančią nebaikščią rus-
vauodegę voveraitę, savo “kalvėje” 
ant kalnapušės kamieno kankorėžį 
išradingai snapu dorojantį genį, ne-
retas galės pasigrožėti ir smalsia 
šernų šeimynėle ar vienu iš trijų 
šimtų Kuršių nerijoje sutinkamų iš-
didžių briedžių.

Pustoma Parnidžio smėlio kopa 
iškilusi net 52 metrus virš jūros lygio. 
Ant kopos viršūnės įrengta apžvalgos 
aikštelė, nuo kurios atsiveria plati Ni-
dos panorama: daugiau nei 130 metų 
jūra ir mariomis plaukiantiems žve-
jams kelią rodantis senasis švyturys, 
plačiausia Kuršių nerijos vieta - Bul-
vikio ragas, vis gražėjanti Nidos gy-
venvietė, Kuršių marios ir Grobšto 
ragas, ties kuriuo baigiasi lietuviško-
ji ir prasideda rusiškoji Kuršių nerijos 
dalis. Geru oru nuo kopos galima pa-
matyti ir kitoje Kuršių marių pusėje 
esantį Ventės ragą.

Ant Parnidžio kopos kiekvienas 
apeis ir dramatiško likimo granitinį 
Saulės laikrodį, pastatytą 1996 me-
tais, bet netrukus sugriautą - didžiu-
lius granito luitus lyg žaislines trin-
keles išvartė 1999 m. per pajūrį pra-
ūžęs uraganas Anatolijus.

Įdomi yra Parnidžio kopos pava-
dinimo interpretacija - vietiniai gy-
ventojai mano, kad pavadinimas ki-
lęs nuo frazės “perėjusi per Nidą”, 
mat ši pustoma kopa vėjui pustant 
net kelis kartus “perkeliavo” per 
Nidos gyvenvietę.

Parnidžio pažintinis takas kraš-
tovaizdžio draustinyje įrengtas prieš 
aštuonerius metus, o pernai papil-
dytas devyniomis dailiomis vėtrun-
gių stiliaus informacinėmis rodyklė-
mis, kurios padeda lengviau rasti 
kelią Parnidžio kopos link. Iš viso 
take yra keturiolika informacinių 
stendų, prie kurių verta stabtelėti ir 
paskaityti apie Kuršių nerijos auga-
lus ir gyvūnus, geologiją ir istoriją.

Pustomos kopos, pasak nidiškių, 
ypač jautriai reaguoja į žmonių lan-
kymąsi. Mokslininkų skaičiavimais, 
kiekvienas žmogus lipdamas ar leis-
damasis stačiais kopų šlaitais, išju-
dina kelias tonas smėlio. Todėl ke-
liautojai prašomi eiti tiksliai nužy-
mėtu Parnidžio pažintiniu taku, ne-
laipioti ir nečiuožinėti smėlingais 
kopos šlaitais.

Pasak Kuršių nerijos nacionali-
nio parko direktoriaus pavaduotojos 
gamtos ir kultūros paveldui Linos 
Dikšaitės, Parnidžio pažintinio tako 
nesirengiama dengti medinių lente-
lių taku - patogiam vaikščiojimui esą 
visiškai pakanka žvyro ir molio mi-
šinio. 

Parnidžio pažintinis takas įtrauk-
tas į vietinį turizmą skatinančio pro-
jekto “Didysis žygis po Baltijos ša-
lis” maršrutą Lietuvoje. Projekto 
metu Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
keliautojams siūloma iki rugsėjo 30 
dienos aplankyti 30 daugelio dar ne-
atrastų lankymui patrauklių objektų 
- iš kiekvienos šalies po 10. Akty-
viausieji turistai turės progos laimė-
ti vertingų prizų.
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Pustomos Parnidžio kopos takas  
veda per Kuršių nerijos pasaulį

Redakcijos archyvo nuotr.

Elena NIKONOVAITĖ

Savaitgalio kelionę į Prancūzijos Rivjerą 
R.Jankevičiūtė laimėjo besiruošdama gimtadie-
nio šventei. “Esu gimusi balandį, laukiau svečių, 
todėl nusprendžiau papildyti gėrimų atsargas 
martiniu”, - pasakojo R.Jankevičiūtė. Moteris 
sakė laimėti nesitikėjusi. “Tiesiog užpildžiau 

anketą internetu ir pamiršau. O po kelių savai-
čių man paskambino ir pranešė apie laimėjimą. 
Pasijutau labai smagiai, nes retai dalyvauju lo-
terijose ir dar rečiau jose ką nors laimiu. O čia 
- beveik gimtadienio dovana”, - džiūgavo R.Jan-
kevičiūtė. Ji laimėjo kelionę dviem asmenims, 
todėl kompanijai palaikyti pasikvietė sūnėną.

Šiauliuose biuro administratore dirbanti 

R.Jankevičiūtė - aktyvaus gyvenimo būdo šali-
ninkė. Moteris keliauja, vasarą su draugais plau-
kia baidarėmis, yra motokroso ir “Formulės-1” 
gerbėja. Pasirodo, nuvykti į “Formulės-1” var-
žybas buvo viena iš jos svajonių. “Man labai 
patiko visa Prancūzijos Rivjera ir jos gamta, 
tačiau bene didžiausią įspūdį paliko lenktynės. 
Stebėjau jas iš viešbučio balkono - trasa drie-
kėsi tiesiog po mumis. Bolidų vairuotojai prieš 
lenktynes apvažiavo garbės ratą - pasirodė 
žiūrovams. Gyvai stebimų lenktynių įspūdis 
fantastiškas - buvau išversta iš klumpių”, - 
įspūdžiais dalijosi R.Jankevičiūtė.

Nuo penktadienio iki pirmadienio “Marti-
ni®” surengtu savaitgaliu mėgavusis moteris 
aplankė legendinius Kanus, važiavo į nykštu-

kinę Monako kunigaikštystę, grožėjosi Nica 
- vienu garsiausių Prancūzijos pajūrio kurortų. 
Prancūzijos Rivjeroje ji lankėsi pirmą kartą.

“Kelionė ir dienotvarkė buvo suorganizuo-
ta puikiai. Esu labai dėkinga man šią kelionę 
padovanojusiam “Martini®”, - sakė R.Janke-
vičiūtė. Visą savaitgalį ji gyveno “Le Meri-
dien” viešbutyje Nicoje, ant Viduržemio jūros 
kranto, lankėsi restoranuose ir įvairiuose ren-
giniuose, pavyzdžiui, Monake vykusiame ma-
dų pristatyme “Amber Fashion Show”, kuria-
me drabužius demonstravo garsiausi pasaulio 
modeliai ir “Formulės-1” lenktynininkai.

“Patyriau nepamirštamą savaitgalį. Ma-
nau, tai viena geriausių mano gyvenimo ke-
lionių”, - sakė R.Jankevičiūtė.
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Nepamirštama “Martini®” dovana -
istorinės “F-1” lenktynės Monake

Neseniai vykusio “Martini®” konkurso laimėtoja RASA JANKEVIČIŪTĖ (45) atsiėmė 
savo įspūdingą prizą - vieną gegužės savaitgalių ji praleido viešėdama ant Vidurže-
mio jūros kranto įsikūrusioje Prancūzijos Rivjeroje. “Formulės-1” gerbėja sakė, kad 
daugiausiai įspūdžių jai suteikė “Martini®” dovanota galimybė stebėti istorines Mo-
nako “Grand Prix” lenktynes.

Prancūzijos Rivjeroje praleistas 
savaitgalis Rasai Jankevičiūtei - viena 

gražiausių gyvenimo kelionių
Asmeninio albumo nuotr.

Neseniai vykusios “Martini®” loterijos 
dovana - galimybė stebėti istorines 
Monako “Grand Prix” lenktynes



Kas? 
Siuzan (Susan), 39-erių rinkoda-

ros specialistė.

Kokia situacija? 
Siuzan suprato, kad rasti gerą dar-

bą nelengva. Į norimą darbo vietą kar-
tu su ja pretenduoja dar kokie 300 
žmonių, o geriausios darbo pozicijos 
apskritai retai plačiai viešinamos. Žo-
džiu, ne situacija, o ašarų pakalnė.

Ką padarė? 
Sukūrė savo taisykles. Asmeni-

niame tinklalapyje paskelbė konkur-
są savo būsimam “bosui”. Reikala-
vimai potencialiam vadovui gana 
griežti. Vadovas turi turėti gerą hu-
moro jausmą, neprivalo būti labai kū-
rybiškas, bet turėtų vertinti Siuzan 
kūrybiškumą, taip pat jis privalo my-
lėti šunis. Tinklalapyje taip pat gali-
ma susipažinti su Siuzan požiūriu į 
gyvenimą ir rinkodarą. Visa informa-

cija išdėstyta argumentuotai, trum-
pai, o kūrybiška darbo paieška neke-
lia abejonių - Siuzan į situaciją gali 
pažiūrėti kitu kampu.

Kodėl veikė? 
Siuzan padarė atvirkščiai - ne ieš-

kojo, kas ją įdarbintų, o rinkosi tą, ku-
ris tiktų jai į vadovus. Akiplėša? Da-
lykiški ir kūrybiški akiplėšos - gei-
džiami darbuotojai. Galiausiai vadovas 
- taip pat žmogus, jis irgi pasiduoda 
netikėtoms provokacijoms ir... apim-
tas azarto pildo motyvacinį laišką sa-
vo potencialiai darbuotojai.

Rezultatai? 
Apie jos pasiūlymą dūzgė tinkla-

raštininkai, interneto dienraščiai, laik-
raščiai. Gauta apie 30 darbo pasiūly-
mų. Galiausiai ji vadovą rinkosi iš tri-
jų darbdavių. Dar ji tapo garsi ir jau 
turbūt niekada nebepildys tradicinės 
gyvenimo aprašymo anketos.

Kas? 
Alekas Braunšteinas (Alec 

Brownstein), 28-erių reklamos kū-
rybininkas.

Kokia situacija? 
Alekas pradėjo ieškotis naujo 

darbo nedarbui JAV siekiant 10 pro-
centų. O kam dabar lengva?

Ką padarė? 
Surizikavo žinodamas mažą 

žmonių silpnybę - kartkartėmis pa-
žiūrėti, kaip atrodai “Google” 
paieškos rezultatuose. “Guglinda-
mas” žymių reklamos kūrybos di-
rektorių pavardes jis atkreipė dė-
mesį, kad šalia gaunamų rezultatų 
nėra jokių užsakomųjų reklamų. Ir 

užsakė savo reklamą šalia geidžia-
mų darbdavių pavardžių.

Kodėl veikė? 
“Labas, Janai Reichentali! “Gu-

glinti” save yra smagu. Mane įdar-
binti tau taip pat patiks” - tokį pir-
mąjį rezultatą pamatė savo pavardę 
į “Google” paieškos sistemą įvedęs 
reklamos agentūros “Y&R New 
York” kūrybos direktorius Janas Rei-
chentalis. “Labai neįprasta ir papras-
ta idėja. Būtent tokių mums ir rei-
kia”, - pagalvojo kūrybos direktorius 
ir tučtuojau paskambino Alekui.

Rezultatas? 
Analogiškas reklamas Alekas 

užsakė šalia 5 kūrybos direktorių 

pavardžių. Dalyvavo 4 darbo pokal-
biuose. Gavo 2 darbo pasiūlymus. 
Išsirinko geriausią. Už reklamą 
“Google” sumokėjo 6 dolerius. Ne-
reikia nė sakyti, kad tapo reklamos 
žvaigžde.

Kas? 
Loren Luk (Lauren Luke), ki-

taip - “Panacea81”, 29-erių profe-
sinio išsilavinimo neturinti vieni-
ša mama.

Kokia situacija? 
Pinigų nėra, išsilavini-

mo nėra, nėra ir sutuokti-
nio. Užtat yra mažas sūnus 
ir nekenčiamas naktinis dar-
bas taksi įmonėje. Taip Lo-
ren gyveno prieš 4 metus.

Ką padarė? 
Neapsikentusi metė ne-

mėgstamą darbą ir vieną 
dieną atsisėdusi ant savo 
miegamojo grindų prieš 
mėgėjišką vaizdo kamerą 
įrašė trumpą makiažo pa-
mokėlę. Apšvietimas buvo 
prastas, trukdė šalia šmiri-
nėjantis šuo, bet įrašą ji įdė-

jo į “Youtube” portalą. Savo įra-
šuose ji rodė, kaip namų sąlygo-
mis pasidaryti Britni Spirs (Bri-
tney Spears), Emės Vainhaus 
(Amy Winehouse) ir kitų žvaigž-
džių makiažą bei įvairias praktiš-
kas grožio gudrybes.

Kodėl veikė? 
Loren darė tai, kas jai tikrai 

rūpėjo, ir dalijosi su žmonėmis. Ji 
buvo 100 procentų nuoširdi - ne-
slėpė prastų namudinių sąlygų, 
leido sau ir kitiems klysti ir iki šiol 
neredaguoja savo vaizdo įrašų.

Rezultatai? 
Jos makiažo pamokėlių įrašai 

“Youtube” peržiūrėti daugiau nei 
75 mln. kartų. Šiuo metu ji turi 
savaitinę rubriką “The Guardian” 
dienraštyje, yra išleidusi savo kny-
gą ir turi asmeninę kosmetikos li-
niją “By Lauren Luke”, kuri plati-
nama 135-iose “Sephora” tinklo 
parduotuvėse Amerikoje ir Kana-
doje. Tokios jau tos pelenės.

El. reklama: kaip rasti darbą internetu?
Rubriką  
pristato “Gaumina”

n  Darius Bagdžiūnas, 
“Gaumina” direktorius

Ieškai darbo? Pildai, siunti, važiuoji, kalbi ir vėl pildai? Taip gali nu-
tikti net ir patiems geriausiems. Būtent todėl patys geriausi randa būdų, 
kaip padaryti paprasčiau. 3 sėkmingi būdai, kaip rasti darbą į pagalbą pa-
sitelkus internetą.

Kad esi nuostabus, žino tavo mama, šuo ir dienoraštis. Bet iš kur tai gali žinoti tavo svajonių darbdavys?  
Galbūt jis taip pat nemiega naktimis laukdamas būtent tavęs? Telieka sugalvoti, kaip pranešti apie save. Paskleisti žinutę internete beveik nieko nekainuoja.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Darbo ieškantiesiems vietoj išvadų

“Google” eksperimentas
n www.alecbrownstein.com
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Makiažo 
karalienė
n www.laurenluke.com

Konkursas darbdaviui
n www.susanhiresaboss.com

Tapk modelių skautu!

Sparčiai auganti modelių agen-
tūra “Olialia Models” ieško naujų 
komandos narių - modelių skautų. 
Taip vadinami žmonės, ieškantys 
naujų ir perspektyvių modelių. Mo-
delių skautų ieškoma visoje Lietu-
voje, jų laukia glaudus bendradar-
biavimas su “Olialia Models” agen-
tūra ir darbas laisvu grafiku.

Reikalavimai? Yra du svar-
biausi:

1) domėtis mados verslu ir 
nusimanyti, koks modelis gali tu-
rėti pasisekimą;

2) gebėti ir norėti dirbti sa-
varankiškai.

Atlyginimas? Bus tokio dy-
džio, kokio bus pirmasis jūsų at-
rasto modelio honoraras.

Rašykite el. paštu info@oli-
aliamodels.lt

Jei visi sako, kad esi 
gražiausia pasaulyje...

...gal jie nemeluoja? Ir jeigu 
jūs svajojate, kad apie jūsų grožį 
sužinotų visas pasaulis, kad jums 
atsivertų naujos ir neribotos ga-
limybės, jeigu tiesiog trokštate 
savo gyvenimą nuspalvinti nau-
jomis spalvomis - skaitykite ati-
džiai. Ištekėjusias moteris, augi-
nančias vaikus, kviečiame daly-
vauti atrankoje į konkursus “Mrs 
World” ir “Mrs Universe”!

“OLiaLia” darbO  birža

Parengė Aušra PRASAUSKAITĖ

Tikslesnės informacijos 
ieškokite www.olialia.lt
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- Vaida, papasakok, ką slepia 
mistiškas “promo” komandos 
pavadinimas?

- Sudarysime dvi nuolatines 
“Olialia” produkciją reklamuojan-
čias komandas, viena iš jų dirbs Pa-

langoje, kita - Vilniuje. Šios koman-
dos dirbs per įvairius renginius, 
rengs pasirodymus, todėl toks dar-

bas būtų labai patogus merginoms, 
jau turinčioms kitų įsipareigojimų, 
darbų ar studijuojančioms. Tai pa-
pildomas darbas, tačiau ilgalaikis, ne 
tik vasaros sezonui. Atrinktos mer-
ginos taps “Olialia” žvaigždėmis, 
lips į sceną ir joje rodys šou progra-
mą. Merginoms suteiksime nemo-
kamų choreografo pamokų, taip pat 
viską, ko reikia šiam darbui atlikti.

- Kokia būtų ideali kandidatė?
- Graži ir plačiai besišypsanti, 

nuoširdžiai mylinti “Olialia” ir de-
ganti dideliu noru dirbti su mūsų ko-
manda. Pašėlusi, komunikabili, cha-
rizmatiška ir nebijanti scenos. Atsa-
kinga ir turinti gerų organizacinių 
įgūdžių. O svarbiausia - asmenybė. 
Šios merginos turės galimybę tapti 
originaliausios reklamos dalimi, ir 
ieškome ne kokių beveidžių gražuo-
lių, galinčių pastovėti prie stendo ir 
pasišypsoti. Ne, esame nusiteikę į 
šias merginas investuoti, skirti daug 
laiko ir dėmesio joms pačioms kaip 
asmenybėms populiarinti. Todėl 
mums išties svarbu, kad tai būtų drą-
sios ir įdomios panelės, kurios dirb-
damos su “Olialia” galės ne tik ne-
pamirštamų įspūdžių patirti, bet ir 
papildomų pinigų užsidirbti.

- Kiek iš viso merginų gali 
tikėtis prisidėti prie šios “Olia-
lia” svajonių komandos?

- Kiekvienoje komandoje turėtų 
būti maždaug apie 12 merginų.

“Olialia” darbo birža: tapk “Olialia” svajonių komandos nare!

n Ūgis 177 cm
n Krūtinė 83 cm
n Liemuo 63 cm
n Klubai 91 cm
n Batai 39
n Plaukai rudi
n Akys mėlynos

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

Puikus darbo pasiūlymas žavioms ir patrauklioms, komunikabilioms ir charizmatiškoms merginoms. 
Dirbti Vilniuje ir Palangoje sudaromos dvi nuolatinės “Olialia” “promo” merginų komandos. Plačiau 
apie darbo pasiūlymą pasakoja “Olialia” “promo” komandos organizatorė VaiDa Kisieliūtė. Jeigu susidomėjote, laišką  

apie save ir kelias nuotraukas 
siųskite el. paštu  

karjera@olialiacola.lt

“Olialia Models” pristato - 
Gintarė Kančauskaitė

“Pernai atranką organizuojanti 
VŠĮ “Pramogų akademija” į “Mis 
Visata” konkursą siuntė Vaidą 
Ragėnaitę. Ji į Lietuvą parvežė 
gražiausios pasaulios moters 
titulą. Gal šiemet tai būsi tu?”

Vaida Kisieliūė (antra iš dešinės) žino, kad darbas 
su “Olialia” komanda - visada labai smagus
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Teisingai išsprendę kryžiažodį galite laimėti “Pizza Jazz” dovanų kuponą.
Atsakymą į kryžiažodį iki birželio 1 d. siųskite SMS žinute, numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. Žinutės kaina - 1 Lt.

Praeito kryžiažodžio laimėtoja - Meilutė Alksnienė iš Jonavos. 
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: Sukaks. Šaukštis. “Nemylimi”. Oras. Nuostata. AAK.  

Periodo. Mokyklos. Brika. Gimiau. Nutas. Sėdėsena. Rai. Nei. Vėžiai.

Horizontaliai: Dešinėn. Seulas. Užpuolikė. Stuomuo. Sargybinė.  
Kašalotai. Kraus. Irako. Liuteronai. Kaipmat. Duok. Ana. Isako. Sausainiai.

Pažymėtuose langeliuose: MundurAs.

Prognoz∂ savaitei
2010 05 27 - 06 02

AVInAs. Ketvirtadienio pilnatis gali 
provokuoti neatsargų elgesį su pinigais. 
Penktadienį, šeštadienį tinka mokytis, 
susitikti su senais draugais. Sekmadienį, 
pirmadienį būkite diplomatiškesni. 
Antradienį, trečiadienį palanku būti 
viešumoje, reklamuotis.

JAuTIs. Ketvirtadienį venkite konfliktų 
su partneriu, šeštadienį nerizikuokite 
pinigais. Sekmadienį, pirmadienį palanku 
mokytis, iškylauti. Antradienį, trečiadienį 
būkite diplomatiškesni tarnyboje.

dVYnIAI. Ketvirtadienį patausokite 
sveikatą. Penktadienį, šeštadienį venkite 
ginčų su partneriu, drausmingai vairuo-
kite. Sekmadienį, pirmadienį nerizikuokite 
pinigais. Antradienį, trečiadienį 
mokykitės, bendraukite, išbandykite  
laimę loterijose.

VĖŽYs. Ketvirtadienis palankus meilei. 
Penktadienį, šeštadienį patausokite 

sveikatą. Sekmadienį, pirmadienį  
venkite ginčų su partneriu, viršininkais, 
teisėsauga. Antradienį, trečiadienį  
nerizikuokite pinigais.

LIŪTAs. Ketvirtadienio pilnatis gali pro-
vokuoti sunkiai valdomus pykčio priepuo-
lius, nepasitenkinimą tarnyba, viršininkais 
- valdykitės! Penktadienis, šeštadienis 
tinkami meilei, kūrybai, aktyviai ilsėtis 
gamtoje. Sekmadienį, pirmadienį patau-
sokite sveikatą. Antradienis, trečiadienis 
- vėl konfliktiškos dienos.

MErGELĖ. Ketvirtadienį palanku  
tvarkyti dokumentus, mokesčių, drau- 
dimo reikalus. Penktadienį, šeštadienį 
susitikite su giminėmis užsienyje. 
Sekmadienis, pirmadienis puikios dienos 
meilei, kūrybai. Antradienį, trečiadienį 
patausokite sveikatą.

sVArsTYKLĖs. Ketvirtadienį nesi-
vadovaukite emocijomis, tai gali 

atnešti nuostolių - Mėnulio pilnatis. 
Penktadienį, šeštadienį tinka iškylauti, 
bendrauti. Sekmadienį, pirmadienį  
daugiau dėmesio skirkite šeimai. 
Antradienį, trečiadienį mėgaukitės 
gyvenimo malonumais. Trečiadienį 
galima išbandyti laimę loterijose.

sKOrPIOnAs. Ketvirtadienis - 
jūsų diena. Penktadienį, šeštadienį 
neišlaidaukite. Sekmadienį, pirmadienį 
palanku mokytis, vykti į komandiruotes. 
Antradienį, trečiadienį daugiau dėmesio 
skirkite šeimai.

ŠAuLYs. Ketvirtadienį venkite konfliktų 
- Mėnulio pilnatis vyks Skorpiono 
ženkle, o tai jums itin nepalanki pozicija. 
Penktadienis, šeštadienis - sėkmingos, 
aktyvios dienos. Sekmadienį, pirmadienį 
neišlaidaukite. Antradienį, trečiadienį 
tinka mokytis, bendrauti, galima išbandyti 
laimę loterijose.

OŽIArAGIs. Ketvirtadienio pilnatis 
nepalanki būti viešumoje. Penktadienį, 
šeštadienį venkite konfliktų. Sekmadienis, 
pirmadienis - aktyvios dienos. Antradienį, 
trečiadienį neišlaidaukite.

VAndEnIs. Ketvirtadienio pilantis 
gali provokuoti konfliktus tarnyboje. 
Penktadienį, šeštadienį tinka bendrauti, 
keliauti, būti viešumoje. Sekmadienį, 
pirmadienį taip pat galimi konfliktai, 
ypač su vyresniais, autoritetą turinčiais 
žmonėmis. Antradienis, trečiadienis -  
jūsų sėkmingos dienos, galima išbandyti 
laimę loterijose.

ŽuVYs. Ketvirtadienio pilnatis gali 
trukdyti mokslams, kelionėms, ben-
drauti. Penktadienį, šeštadienį būkite 
diplomatiškesni. Sekmadienis, pir-
madienis tinkami reklamai, bendrauti. 
Antradienį, trečiadienį venkite konfliktų, 
nesivadovaukite gandais.

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

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė komedi-
ja, JAV) - 27 d. 20.30 (COSMO VIP seansas). 
28-3 d. 11.15, 14.30, 17.45, 21.
“Persijos princas: laiko smiltys”  (fantas-
tinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) - 28-3 d. 11, 
13.30, 16, 18.45, 21.30.
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV) 
- 1 d. 19, 21.30
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, 
3D) - 1 d. 19. 2-3 d. 13, 16.
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 27 d. 13.15, 16, 18.30, 21. 28-3 d. 
11.30, 13.45, 16.15, 19, 21.15 (11.30 val. sean-
sas vyks 28-29 d.; 1 d. 19 val. seansas nevyks).
“Karštas kubilas - laiko mašina”   
(komedija, JAV) - 27 d. 11.45, 14.15, 16.45, 
19.15, 21.40. 28-3 d. 14.15, 16.30, 19.10, 21.40.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 27 d. 10.45, 14.15, 18, 
21.15. 28-3 d. 10.45, 14, 17, 20.15.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir nuotykių f.,  
JAV) - 27 d. 11.30, 15, 17.45, 20.30. 28-3 d. 
15.15, 18, 20.30 (2-3 d. 15.15 val. seansas 
nevyks; 1-3 d. 18 val. seansas nevyks; 1 d. 20.30 
val. seansas nevyks).
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 27 d. 
10.30, 12.45, 15.15. 28-3 d. 10.30, 12.45, 15.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 27 d. 10.15, 12.30, 14.45. 28-3 d. 
10.15, 12.30 (10.15 val. seansas vyks 28-29 d.; 
2-3 d. 12.30 val. seansas nevyks).
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, D.Britanija) - 27 d. 14.30, 17, 19.30, 21.50. 
28-3 d. 16.45, 19.20.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 27 d. 13.30, 16, 19.45, 
21.30. 28-3 d. 14.45, 21.30.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
- 27 d. 17.15, 20.45. 28-3 d. 17.15.
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
27 d. 17.30, 20.15. 28-3 d. 20.45.

“Princesė ir varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - iki 3 d. 12.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - iki 3 d. 11.15.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė komedi-
ja, JAV) - 27 d. 21.30 (COSMO VIP seansas). 
28-3 d. 11.40, 15.20, 18.50, 22.
“Persijos princas: laiko smiltys”  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) - 28-3 d. 
11.20, 13.50, 16.30, 19.15, 22.
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, 
3D) - 1 d. 19, 22. 2-3 d. 13, 16.
“Užtemimas”  (siaubo trileris, JAV) - 30 d. 
22 (COSMO VIP seansas).
“Karštas kubilas - laiko mašina”  
(komedija, JAV) - 27 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 
22. 28-3 d. 12.15, 14.30, 17, 19.30, 21.45.
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 27 d. 13.40, 16, 18.40, 21.20. 28-3 d. 
12, 14.15, 16.45, 19, 21.20 (2-3 d. 12, 14.15, 
16.45 val. seansai nevyks).
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 27 d. 11.20, 14, 16.30, 
18.45, 21.15. 28-3 d. 12.30, 15, 17.15, 19.30, 
21.40 (12.30 val. seansas vyks 29-30 d.).
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 27 d. 11, 13.40, 16.15, 19, 
21.45. 28-3 d. 12, 14.45, 17.50, 21.15 (12 val. 
seansas vyks 29-30 d.; 1 d. 17.30, 21.15 val. 
seansai nevyks).
“Kloja”  (drama, JAV, Kanada, Prancūzija) 
- 27 d. 15.20, 17.39, 19.40, 22. 28-3 d. 13.10, 
16, 18.10, 20.45 (13.10 val. seansas vyks 
29-30 d.).
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 27 d. 11.40, 15, 18.15, 
21.30. 28-3 d. 11.45, 15, 18.10, 21.30.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) - 
27 d. 12, 14.50, 18.10. 28-3 d. 13.15, 15.45.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija, Rusija, 
3D) - 27 d. 12.40, 15.30, 17.40. 28-3 d. 11.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis 
veiksmo f., JAV, D.Britanija, 3D) - 28-3 d. 
18.30 (1 d. seansas nevyks).
“Įsikūnijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 27 d. 20.40. 28-3 d. 21 (1 d. sean-
sas nevyks).

“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 27 d. 
15.40. 28-3 d. 12.50, 15.30, 17.40 (12.50 val. 
seansas vyks 29-30 d.).
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
- iki 3 d. 16.20, 20.
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
27 d. 19, 21.40. 28-3 d. 20.15.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 27 d. 14, 16.20. 29-30 d.  
13.30.
“Princesė ir varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 28-3 d. 11.20, 13.30 
(11.20 val. seansas vyks 29-30 d.; 29-30 d. 
13.30 val. seansas nevyks).
“Aukštyn”  (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV) - 27 d. 13.10. 28-3 d. 11, 
12.50 (11 val. seansas vyks 29-30 d.; 29-30 d. 
12.50 val. seansas nevyks).
“Veronika ryžtasi mirti”  (melodrama, JAV) 
- 27 d. 18, 20.20.
“Šrekas 3”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV) - 27 d. 12.50.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Kažkas atsitiko”  (muzikinis videofilmas, 
Lietuva) - 27 d. 17.
“Serafina”  (drama, Prancūzija, Belgija) -  
27 d. 18.20. 28 d. 20.40. 29 d. 21. 30 d. 18.10. 
31 d. 17.40. 1 d. 20. 2 d. 20.50. 3 d. 19.
“Le concert”  (komedija, Belgija, Italija, 
Prancūzija, Rumunija) - 27 d. 20.40.
“Vandenyno gelmėse”  (dokumentika, 
Vokietija) - 28 d. 17. 29 d. 16.30.
“Gyvasis vandenynas”  (dokumentika, 
Ispanija, Monakas, Prancūzija, Šveicarija) -  
28 d. 18.40. 29 d. 18.15. 30 d. 16.10.
“Karsteno ir Gitės kino išdaigos”  (ani-
macija, Danija) - 29 d. 13.
“Kiriku ir burtininkė”  (animacinis f., 
Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas) - 29 d. 15.
“Tėve mūsų”  (drama, Lietuva) - 29 d. 20.15. 
31 d. 17. 1 d. 17.10.
“Bjaurusis ančiukas ir aš”  (animacija, 
Danija) - 30 d. 13.
“Nepaprastas paukščių pasaulis”  (doku-
mentiniai f., Lietuva) - 30 d. 15.
“Amadeus”  (tragikomiška drama, JAV) -  
30 d. 20.30.
“Muilo vagys”  (komedija, Italija) - 31 d. 15.

“Atsisveikinimas (laimingo žmogaus 
istorija)”  (drama, Lietuva) - 31 d. 21. 2 d. 
17.10. 3 d. 21.20.
“Mažylė”  (drama, Austrija, Italija) - 1 d. 18. 
3 d. 17.

OZO KINO SALĖ
“Gražuolė”  (kino novelė, Lietuva) - 27 d. 18.
“Birželis, vasaros pradžia”  (drama, 
Lietuva) - 28 d. 18.
“Velnio nuotaka”  (miuziklas, Lietuva) -  
29 d. 16.
“Niekas nenorėjo mirti”  (drama, Lietuva) 
- 31 d. 18.
“Veidrodis”  (drama, SSRS) - 1 d. 18.
“Mano vaikystės ruduo”  (drama, Lietuva) 
- 2 d. 18.
“Lankas”  (drama, Japonija, Pietų Korėja) 
- 3 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė  
komedija, JAV) - 28-3 d. 11, 14.15, 18,  
21.15.
“Persijos princas: laiko smiltys”  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) - 28-3 d. 
10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45.
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV) 
- 1 d. 19, 21.30.
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, 
3D) - 1 d. 22. 2-3 d. 13. 16.
“Užtemimas”  (siaubo trileris, JAV) - 1 d. 22 
(COSMO VIP seansas).
“Meilė choleros metu”  (romantinė drama, 
JAV) - 1 d. 17.40 (Kitokio kino klubas).
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 27 d. 13.30, 16, 18.15, 20.30. 28-3 d. 
13.45, 16, 18.30, 20.45 (1 d. 18.30, 20.45 val. 
seansai nevyks).
“Karštas kubilas - laiko mašina”  
(komedija, JAV) - 27 d. 12.15, 14.30, 15.45, 
19.15, 21.30. 28-3 d. 14.45, 17, 19.30, 22.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) -  
27 d. 11.45, 14, 16.15. 28-1 d. 11.30, 14, 
16.30.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 27 d. 10.45, 14.15, 18, 
21.15. 28-3 d. 14.30, 18.15, 21.30.

“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 27 d. 17.45, 20.15.  
28-3 d. 13, 17.45 (17.45 val. seansas  
vyks 1 d.).
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 27 d. 16.15, 19. 28-3 d. 
15.15, 20.15.
“Kloja”  (drama, JAV, Kanada, Prancūzija) 
- 27 d. 18.30, 20.45. 1 d. 18.45, 21.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 27 d. 10.30, 13, 15.30. 28-3 d. 
10.30.
“Princesė ir varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - iki 3 d. 11.15.
“Aukštyn”  (animacinė komedija, 
 dubliuota lietuviškai, JAV) - 27 d. 11. 
 28-3 d. 10.45.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) 
- 27 d. 10.15, 15.
“Šrekas 3”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV) - 29-3 d. 12.15.
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
27 d. 13.45, 21.45.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija, Rusija, 
3D) - 27 d. 12.45, 17.30
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis  
veiksmo f., JAV, D.Britanija, 3D) - 27 d. 20.

CINAMON
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV) 
- 1 d. 20. 2-3 d. 15, 18.15.
“Persijos princas: laiko smiltys”   
(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) -  
27 d. 19.15. 28-3 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 
21.30.
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė  
komedija, JAV) - 27 d. 21. 28-3 d. 12.30, 
15.30, 18.35, 21.45.
“Pasaulis yra didelis ir 
išsigelbėjimas slypi už kampo”  
(komedija, Bulgarija, Slovėnija, Vengrija, 
Vokietija) - 27 d. 11.45, 18.15, 20.40.  
28-1 d. 14.25. 2-3 d. 12.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 27 d. 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30. 28-1 d. 14.45, 17.35, 20.45. 2-3 d. 
14.45, 20.45.
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“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 27 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45. 28-3 d. 
12.15, 19.15, 21.35.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 27 d. 17.30, 19.45, 
22. 28-3 d. 18, 20, 22 (1 d. 20 val. seansas 
nevyks).
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 27 d. 11.30, 13.45, 16. 28-3 d. 
11, 13.15, 15.45.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 27 d. 16.45, 21.45.  
28-3 d. 12, 16.50 (2-3 d. 12 val. seansas 
nevyks).
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 27 d. 
11.15, 13.15, 15.15.
“Vienoje kilpoje”  (komedija, D.Britanija) 
- 27 d. 14.30.

KLAIPĖDA

CINAMON
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV) 
- 1 d. 20. 2-3 d. 15, 18.15.
“Persijos princas: laiko smiltys”   
(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) -  
27 d. 19.15. 28-3 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 
21.30.
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė  
komedija, JAV) - 27 d. 21.15. 28-3 d. 12.30, 
15.30, 18.35, 21.45.
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) - 
28-3 d. 12.15, 14.45, 19.15 (2-3 d. 14.45 val. 
seansas nevyks).
“Veronika ryžtasi mirti”  (melodrama, JAV) 
- 27 d. 12.15, 18.35, 20.50. 28-3 d. 17.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 27 d. 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30. 28-3 d. 14.30, 17.30, 20.45.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija,  
Rusija, 3D) - 27 d. 10.45, 12.35, 14.30, 16.30. 
28-3 d. 12, 13.55, 15.55, 17.45.
“Atsarginis planas”  (romantinė  
komedija, JAV) - 27 d. 11.45, 14, 16.15, 
18.45. 28-3 d. 19.45, 22 (1 d. 19.45 val. sean-
sas nevyks).
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 27 d. 14.45, 17.30, 
19.45, 22. 28-3 d. 18, 20.15, 22.15 (2-3 d.  
18 val. seansas nevyks).
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 27 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15. 
28-3 d. 11, 13.15, 15.45.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 27 d. 16.45, 21.45. 28-3 d. 
12.20, 21.35.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
- 27 d. 20.30.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 27 d. 
11.15, 13.15, 15.15.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
29 d. 18.30 val.; 30 d. 15 val. - Lietuvos vaikų 
ir moksleivių televizijos konkursas “Dainų 
dainelė”. Baigiamasis koncertas.
2 d. 18.30 val. - M.Teodorakio “Graikas 
Zorba”. 2 v. baletas. Dir. M.Staškus.
3 d. 18.30 val. - H.Lovenskjoldo “Silfidė”.  
2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė

27 d. 18 val. - B.Dauguviečio “Žaldokynė”. 
Rež. K.Kymantaitė.
28 d. 18 val. - R.Kunėjaus “Meilė pagal 
grafiką”. Rež. A.Večerskis.

Mažoji salė
27 d. 18 val. - A.Škėmos “Saulėtos dienos” 
(pagal Antano Škėmos apysaką).  
Rež. R.Kudzmanaitė.

Vilniaus mažasis  
teatras

27, 30 d. 14 val. - “Karalaitė ir princas 
Krabas”. Rež. A.Sunklodaitė.
28 d. 14 val. - Vytauto V.Landsbergio “Uodų 
pasakos”. Rež. Vytautas V.Landsbergis.
29 d. 15 val. - A.Slapovskio “Batraištis, arba 
Mylėjau, myliu, mylėsiu...” Rež. K.Glušajevas.
30 d. 14 val. - “Karalaitė ir princas Krabas”. 
Spektaklis pagal italų liaudies pasakas.  
Rež. A.Sunklodaitė.

Valstybinis jaunimo teatras
Salė 99

27 d. 18 val. - H.Ibseno “Šmėklos”.  
Rež. A.Jankevičius.
29 d. 12 val. - J.Erlicko “Bilietas iš dangaus”. 
Rež. D.Jokubauskaitė.
3 d. 17 val. - M.Norman “Labanakt, mama!” 
Rež. A.Latėnas (A.Latėno aktorių-lėlininkų 
kursas).

Rusų dramos teatras
27 d. 18 val. - L.Adomaitienės “Bėganti su 
vilkais”. Rež. L.Adomaitienė.
28 d. 18 val. - M.Macevičiaus “Prakeikta 
meilė”. Rež. A.Jankevičius.
29 d. 18 val. - E.Skribės “Audra vandens 
stiklinėje”. Rež. E.Murašovas.
29 d. 12 val. - J.Ščiuckio “Trys paršiukai”. 
Rež. J.Ščiuckis.
30 d. 18 val. - F.Vėberio “Kvailių vakarienė”. 
Rež. M.Poliščiuk.

Vilniaus teatras “Lėlė”  
Didžioji salė

2 d. 11 val. - “Vardan tos” (pagal V.Šekspyro 
“Romeo ir Džiuljeta”). Rež. A.Jalianiauskas 
(LMTA A.Latėno aktorių-lėlininkų kursas).
2 d. 17 val. - “Šeksrysap, t.y. Šekspyras” 
(pagal V.Šekspyro sonetus). Rež. 
J.Čižauskaitė (LMTA A.Latėno aktorių-
lėlininkų kursas).
3 d. 12 val. - “Pagal Jurgį ir kepurė” 
(pagal K.Borutos knygą “Jurgio Paketurio 
klajonės...”). Rež. J.Čižauskaitė (LMTA 
A.Latėno aktorių-lėlininkų kursas).

Mažoji salė
29 d. 12 ir 14 val. - “Kiškių sukilimas” (pagal 
K.Binkio poemą). Rež. R.Driežis.
30 d. 12 ir 14 val. - R.Mikučio “Liunės nuoty-
kiai”. Idėjos aut. ir rež. A.Grybauskaitė.

Keistuolių teatras
27 d. 19 val. - Muzikinis spektaklis suaugu-
siesiems “Paskutiniai Brėmeno muzikantai”. 
Rež. A.Giniotis.
29 d. 12 val. Mažojoje scenoje - Muzikinis 
spektaklis vaikams “Interviu su šlykštukais”. 
Rež. A.Sunklodaitė.

”Domino” teatras
28 d. 19 val. - “Laukinė moteris”.  
Rež. K.Smoriginas.
30 d. 19 val. - Premjera! “Nuodėmių miestas”. 
Rež. O.Šapošnikovas.
31 d. 19 val. - “Radijo ereliai”.  
Rež. O.Šapošnikovas.

Menų spaustuvė
27 d. 18 val. Kišeninėje salėje - Premjera! 
N.Gogolio “Pamišėlio užrašai”. Spektaklio 
kūrėjas ir atlikėjas Vainius Sodeika.
27 d. 18 val. Juodojoje salėje - Festivalis 
“Druskomanija”. Koncertas “Šiaurės muzika”. 
Styginis kvartetas “Chordos” ir medinių 
pučiamųjų kvintetas “Kristupo kvintetas”.
28 d. 19 val. Juodojoje salėje - Teatralizuotas 
koncertas “No concertno concert” (Teatras 
“Utopia”). Rež. V.Bareikis.
28 d. 19 val. Juodojoje salėje - T.Viljamso 
“Stiklinis žvėrynas”. Rež. A.Šablauskas (VšĮ 
“Naujasis teatras”).
29 d. 19 val. Juodojoje salėje - Spektaklis 
“Dekalogas”. Rež. G.Varnas (Teatras “Utopia”).
30 d. 19 val. Juodojoje salėje - Festivalis 
“Naujosios dramos akcija’10”. H.Melerio 
“Filoktetas”. Rež. J.Jurašas.
30 d. 21 val. Juodojoje salėje - Festivalis 
“Naujosios dramos akcija’10”. Spektaklio “Die 
Hamletmaschine” (rež. D.Gotscheff) video 
peržiūra. Įėjimas su “Filokteto” bilietu.
1 d. 19 val. Juodojoje salėje - A.Slapovskio 
“Išvažiuoju”. Rež. S.Bareikis. (LMTA, 
V.Bagdono aktorių kursas/”Trupė liūdi”.)
2 d. 19 val. Kišeninėje salėje - E.Ionesko 
“Plikagalvė dainininkė”. Rež. T.Tulikorpi. (LMTA, 
V.Bagdono aktorių kursas/”Trupė liūdi”.)
3 d. 19 val. Juodojoje salėje - “Kokia čia 
teisybė?” (LMTA, V.Bagdono aktorių kursas/
”Trupė liūdi”.)
VGTU teatras-studija “Palėpė” 27 d. 18.30 ir 
20 val. - “Kostiumas” (R.Bredberio apsakymo 
“Nuostabus grietininių ledų spalvos kostiu-
mas” motyvais). Rež. O.Kesminas. Įėjimas 
laisvas!
29 d. 17 val. - “Kuboaa” (pagal K.Hamsuno 
romaną “Badas”). Rež. D.Bražiūnas. Įėjimas 
laisvas!

KAUNAS

Kauno dramos teatras
27 d. 18 val. Ilgojoje salėje - A.Čechovo 
“Palata”. Inscenizacijos aut. ir rež. R.Kazlas.
27 d. 19 val. Mažojoje scenoje - D.Daniso 
“Paskutinė Diuranų daina”. Rež. A.Jankevičius.

28 d. 18 val. Tavernos salėje - T.Gueros 
“Ketvirtoji kėdė”. Rež. R.Atkočiūnas.
29 d. 18 val. Ilgojoje salėje - T.de Fombele 
“Švyturys”. Rež. G.Varnas.
30 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.M.Kolteso 
“Sugrįžimas į dykumą”. Rež. A.Areima.
2, 3 d. 18 val. Ilgojoje salėje - A.Čechovo 
“Palata”. Inscenizacijos aut. ir rež. R.Kazlas.

Kauno kamerinis teatras
28, 29 d. 18 val. - Premjera! D.Fo, F.Rame 
“Viena namuose”. Rež. A.Rubinovas.

Kauno mažasis teatras
29 d. 18 val. - V.Balsio “Žmogus medyje”. 
Rež. V.Balsys.

ŠIAULIAI

Šiaulių dramos teatras
28 d. 18 val. - P.Šeno “Į sveikatą, pone!”  
Rež. N.Mirončikaitė.
29 d. 18 val. - M.Lado “Labai paprasta 
istorija”. Rež. G.Padegimas.
2 d. 18 val. - M.Gavrano “Mano žmonos 
vyras”. Rež. K.Smoriginas (“Domino” teatras).

Koncertai
VILNIUS

Lietuvos nacionalinė filharmonija
28 d. 19 val. - “Vilniaus festivalis 2010”. 
Festivalio pradžios koncertas. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė 
Tamara Stefanovič (fortepijonas, Serbija).  
Dir. Tomomi Nishimoto (Japonija).
1 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Virtuozų susi-
tikimas. “Apkerėti ir kerintys”. Lietuvos kame-
rinis orkestras. Orkestro meno vad., solistas 
ir dir. Sergej Krylov (smuikas, Italija). Solistas 
Aleksandr Kniazev (violončelė, Rusija).
2 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Vokalo rečitalis 
“Pasaulio keliais”. Edgaras Montvidas (tenoras), 
Simon Lepper (fortepijonas, Jungtinė Karalystė).
3 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Fortepijono 
rečitalis “Atrasti iš naujo”. Grigorij Sokolov 
(fortepijonas, Rusija).

Vilniaus paveikslų galerija
4 d. 18 val. - Sigutės Stonytės rečitalis. 
Antrasis ciklo koncertas. Koncerte dalyvauja: 
Sigutė Stonytė (sopranas), Jurgis Karnavičius 
(fortepijonas).

Kongresų rūmai
4 d. 19 val. - Misis Lietuva 2010 finalas. 
Koncertuoja: D.Montvydas, M.Vitulskis, 
J.Milius, P.Giunteris (mušamieji), 
E.Sipavičius ir vokalinis ansamblis “Quorum”. 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.  
Dir. G.Rinkevičius.

Šv.Kotrynos bažnyčia
27 d. 19 val. - “Neda/K.Smoriginas/
O.Ditkovskis”. Atlieka: N.Malūnavičiūtė (voka-
las, fleita), K.Smoriginas (vokalas, gitara), 
O.Ditkovskis (vokalas, gitara).
28 d. 18 val. - Koncertas-konkursas “Vox 
Juventutis’10”. Jaunųjų kompozitorių kūrinių 
chorui pasaulinės premjeros. Atlikėjai: 
Vilniaus miesto savivaldybės choras “Jauna 
muzika”. Dir. V.Augustinas.

29 d. 19 val. - Folkdžiazo vakaras. “Aš nusiei-
siu į Klaipėdužę”. Dalyvauja: Klaipėdos folk-
loro sambūris “Audenis”. Skambės Klaipėdos 
krašto dainos su džiazo pianistu Sauliumi 
Šiaučiuliu. Įėjimas nemokamas.
29 d. 20 val. - “Skamba skamba kankliai” 
festivalio svečių koncertas. Dalyvauja folkloro 
grupė “TaRuta” (Ukraina). Įėjimas nemokamas.
29 d. 21 val. - “Skamba, skamba”. Dalyvauja 
Vilniaus instrumentinio folkloro grupė 
“Vydraga” ir džiazo pianistas Arūnas Šlaustas 
(vad. A.Klova). Įėjimas nemokamas.
30 d. 18 val. - Teatralizuotas koncertas 
“Kanarėlė”. Atlieka: Alicia Gian (JAV), grupė 
“Amberlife” ir aktorius Marius Mačiulis. 
Amerikos džiazo legenda Peggy Lee 
šiuolaikinėje šviesoje.
1 d. 19 val. - Monospektaklis “Vieno žmogaus 
istorija”. Idėjos autorius ir atlikėjas Paulius 
Tamolė. K.Pavalkis (fortepijonas).

Šv.Kazimiero bažnyčia
30 d. 13 val. - Religinės muzikos ir 
susikaupimo valandos.

S.Vainiūno namai
27 d. 18 val. - LMTA doc. A.Žvirblytės 
magistrančių iš Danijos A.S.Nilausen ir 
K.L.Joenson koncertas.
28 d. 18 val. - III tarptautinio Vlado Jakubėno 
pianistų konkurso, vykusio Biržuose, laureatų 
koncertas.

KAUNAS

Kauno filharmonija
29 d. 18 val. - Kauno miesto mišraus choro 
“Kamertonas” 15-os metų jubiliejinis koncer-
tas. Chormeisteris A.Kantas. Koncerte dalyvau-
ja: R.Karpis (tenoras), A.Mikoliūnas (fagotas), 
J.Kuraitis (saksofonas), S.Krinicinas (gitara), 
N.Ardzevičius (bosinė gitara), A.Danėlius 
(mušamieji), A.Gakaitė (fortepijonas).
30 d. 19 val. Pažaislio vienuolyne - XV 
Pažaislio muzikos festivalis. Pradedamasis 
koncertas. Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. Solistai: J.Gedmintaitė (sopranas), 
J.Vaškevičiūtė (mecosopranas), E.Montvidas 
(tenoras), D.Stumbras (baritonas).  
Dir. G.Rinkevičius.

Kauno menininkų namai
27 d. 19 val. - “Geras džiazas, geriems 
žmonėms!” Muzikuos Kauno džiazo kvintetas: 
A.Mikalkėnas, R.Razmus, A.Kuzminskas, 
N.Ardzevičius, A.Joffė. Vakaras skirta džiazo 
piniastui Bilui Evansui.
Kauno kultūros centras “Tautos namai” 27 d.  
19 val. - Asociacijos “Teatronas” penkių žmonių 
monospektaklis “Tik viena duota” pagal G.Aleksos 
pjesę. Rež. G.Aleksa.
28 d. 18 val. - Kišiniovo (Moldavija) Jan 
Kreanija licėjaus vaikų folkloro ansamblio 
“Opincuta” koncertas. Renginys nemokamas.
29 d. 12 val. - Tradicinis respublikinis 
vyresniojo amžiaus žmonių chorų festi-
valis “Broliai, sesės uždainuokim”. Vad. 
M.Šikšnius. Renginys nemokamas.
29 d. 15 val. - Vaikų dainos ir šokio teatro 
“Vaidilutė” baigiamasis koncertas. Vad. 
E.Alseika. Renginys nemokamas.



 Pasaulio šachmatų čempionė 
Aleksandra Kosteniuk iš Rusijos (de-
šinėje) įveikė pasaulio jaunių (iki 16 

metų) čempionę Peru atstovę Deisi 
Kori (Deysi Cori). Mačas vyko seno-
vės inkų mieste Maču Pikču (Peru).
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2011 metų Europos vyrų krepši-
nio čempionato (“EuroBasket 2011”), 
vyksiančio Lietuvoje, talismano rin-
kimuose nugalėjo vilniečio Tomo Jo-
cio sukurtas “gintarėlis” Amberis, 
skelbiama Lietuvos krepšinio federa-
cijos (LKF) pranešime spaudai. T.Jo-
cio Senojo žemyno pirmenybėms pa-
siūlytas šūkis - “Amberis - tai krep-
šinis - Lietuvos brangakmenis”.

Konkurso nugalėtojas paaiškė-
jo pirmadienį Vilniuje vykusiame 
“EuroBasket 2011” Talismano rin-
kimų komisijos posėdyje.

Antrąją vietą užėmė Tomo Ivaš-
kevičiaus iš Suomijos pasiūlytas ta-
lismanas - Geležinis vilkas (šūkis - 
“Geležinė dvasia - kelias į pergalę”), 
o trečiąją - vilniečio Skirmanto Rai-
los kūrinys - Lietuvos rinktinės ap-
rangą vilkintis skeletas (“Už Lietu-
vą - iki kaulų smegenų”).

Pirmąją vietą užėmusiam auto-
riui atiteks 5000 litų, antrąją vietą 
- 3000 litų, o trečiąją - 2000 litų.

Talismano rinkimų komisijos 
posėdis buvo pradėtas atplėšiant 
vokus, kuriuose, pagal konkurso 
sąlygas, projekto teikėjas turėjo 
pateikti pasirašytą Sąžiningumo 
deklaraciją, Autorių teisių perda-
vimo aktą ir dokumentą su projek-
to teikėjo asmeniniais duomeni-
mis. Finaliniame etape dalyvavo 
dešimt talismano projektų.

Atplėšus visus dešimt vokų, ko-
misijos narys teisininkas Algirdas 
Čiurlys konstatavo, kad visų dalyvių 
dokumentai užpildyti teisingai. Su-
sumavus visus gautus balsus, pagal 
konkurso sąlygose numatytą for-
mulę buvo apskaičiuota galutinė vi-
so dešimtuko eilės tvarka. Iš viso 
“EuroBasket 2011” talismano rin-
kimuose dalyvavo beveik 130 tūkst. 
krepšinio aistruolių.

“Smagu, kad talismano rinkimai 
sulaukė tikrai didelio sirgalių dėme-
sio ir aktyvumo”, - po posėdžio sa-
kė “EuroBasket 2011” organizaci-
nio komiteto vadovas ir komisijos 
pirmininkas Mindaugas Špokas.

“Dabar lauksime 14 dienų, per 
kurias, įstatymo nustatyta tvarka, 
kuris nors konkurso dalyvis gali 
apskųsti rinkimų rezultatus, jeigu 
to neįvyks, o tikimės, kad ne, ka-
dangi visą procedūrą stengėmės 
daryti maksimaliai viešą ir atvirą, 
apdovanosime pirmųjų trijų vietų 
laimėtojus numatytais prizais, - 
pasakojo M.Špokas. - Po to trys 
pirmosios vietos bus nusiųstos į 
“FIBA Europe”, kuriai priklausys 
visos oficialaus talismano autoriaus 
teisės, ir “FIBA Europe” praneš 
apie savo pasirinkimą. Jis nebūtinai 
turi būti pirmosios vietos laimėto-
jas, tačiau įtakos mūsų rinkimų re-
zultatams tai neturės jokios”.

“EuroBasket 2011” talismano 
rinkimuose - “Amberio” pergalė

Pirmosios vietos laimėtojas - 
Amberis

EPA-Eltos nuotr. 

Vokietijos pažinčių portalas “Eli-
tepartner.de” atliko apklausą, kad 
išsiaiškintų, ko vyrai nenori girdėti 
iš moterų. “Aš dar nesu pasirengusi 
santykiams”, - šio sakinio vyrai ne-
gali pakęsti labiausiai. Iš moters lū-
pų jo nenori išgirsti 48 proc. vien-
gungių iš daugiau kaip 1 tūkst. 500, 
dalyvavusių apklausoje.

Antrąją vietą užėmė sakinys - 
“Likime draugais”. Jis nervina 45 

proc. respondentų. Jei moteris ta-
ria “Čia kaltas ne tu, tai aš kalta”,  
suirzta 36 proc. vyrų.

Ketvirtoji vieta penketuke te-
ko moterų mėgstamam klausimui 
“Ar aš tau neatrodau per stora?” 
Jis išgąsdina 32 proc. vyrų. Taip 
pat 32 proc. vyrų siaubą sukelia 
moters teiginys: “Tu manęs nie-
kada neklausai”.

Penki sakiniai, kurių vyrai nenori girdėti

Mačas senovės inkų mieste

EPA-Eltos nuotr.
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Kaune - garsenybės iš smėlio

Fotografė: Oksana Točickaja (OKTO.LT). 
Operatorius: Petras SK.  
Vizažas ir plaukai: Gintarė Pliuškutė 
“International Make Up Center”. 
Rūbai: “Vero Moda” ir “Reserved”, 
batai: “Este”,  
aksesuarai: “Accessorize”

Menininkai, susirinkę į pirmąjį tarptautinį smėlio skulptūrų festivalį “Olialia Sunset 
Sand 2010”, prie prekybos ir pramogų sostinės “Kauno Akropolis” išrikiavo garsenybes.

Tarp garsenybių - ir Oksana Pikul
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Šokėjos vietą išsirinko 
prie legendinio 

krepšininko Arvydo 
Sabonio skulptūros

Aukščiausia skulptūra 
(6,2 m) skirta  
popkaraliui  
Maiklui Džeksonui 
(Michael Jackson)

Tarp festivalio užduočių  
menininkams - Trakų pilies...

...Pizos bokšto

...garsios JAV 
Laisvės statulos 
skulptūrų kūryba

Kretingiškė Julija Jakaitė mėgsta daug šypsotis, šokti, kartais tinginiauti, o labiausiai - pabudusi  
žinoti, kad dar gali kelias valandas pamiegoti. “Esu žmogus su charakteriu, taip pat drąsi, linksma, 
kartais miela ir naivi asmenybė”, - save apibūdino ji.


