
Pirmas į LNK pramogų traukinį 
įšokęs ROLANDAS VILKONČIUS 
(33) žiūrovams pažįstamas kaip 
“Muzikos akademijos” ir “Gyve-
nimo pagal moteris” vedėjas. 
Šešerius metus televizijose dir-
bantis vyras pakviestas vesti ir 
projekto “Mums reikia tavęs” 
koncertą. Vienas taisyklingiau-
siai lietuviškai kalbančių vedėjų, 
visada elegantiškas ir rafinuotai 
juokaujantis Rolandas žiūro-
vams siekia perteikti tik pozity-
vias emocijas. Panašu, kad jam 
tai pavyksta.

Laima KARALIŪTĖ

- Kokia j s  misija projekte 
“Mums reikia tav s”?

- Dalyvauju vertinimo komisi-
jos darbe ir kartu su kolege Inga 
Jankauskaite vesiu “Mums reikia 
tav s” finalin  koncert  gruodžio 
11 dien  “Pramog  arenoje”.

- Ar esate k  nors paaukoj s
labdarai?

- Ne vienus metus aukojau 
LNK “Gerumo dienai” si sdamas 
SMS. Taip pat esu ved s ir daly-
vav s vairiuose renginiuose, ku-
riuose buvo siekiama labdaring
tiksl . Vienas paskutini  - “Kimo-
no Show”, per kur  už bilietus su-
rinktos l šos buvo skirtos v žiu 
sergantiems vaikams. Renginyje 
buvau aprengtas gerokai per mažu 
kimono ir atrodžiau labai juokin-
gai. (Šypsosi.)

-  Ar duodate išmaldos 
prašantiems jos gatv je, ka-
vin se?

- Ne visada ir ne visiems, nes 
pasitaiko nemažai veik j , ku-
riems tai darbas, o ne pagalbos 
šauksmas. Ta iau mano šird  vi-
sada palenkia išmaldos prašan-
tys vaikai. Tada stengiuosi ge-
riau k  nors jiems nupirkti, nei 
duoti pinig .

- Koki  labdaring  akcij
nor tum te inicijuoti?

- Toki , kurioje žmon s daly-
t si ne tik turtais, bet ir pozityvia 
morale, kuri kelt  visuomen s do-
rovingum .

- Ar pavadintum te save 
taupiu?

- Gal ir taip, bet vis tiek nesu 
toks taupus kaip mano žmona Da-
lia ar t vai.

- Kam negailite pinig ?
- Mokymuisi pla i ja prasme 

(tiek vaik , tiek ir savo).

- Esate populiarus ved jas, 

vedate ne vien  laid  ir projek-
t . Turb t nejau iate finansi-
n s kriz s?

- Ekonominis sunkmetis vei-
kia absoliu iai kiekvieno visuo-
men s nario gyvenim . Kalbu ne 
tik apie finansus, bet ir apie ben-
dr  socialin  atmos-
fer , kuri tarsi užpro-
gramuoja negatyviam 
m stymui.

- Ar jus galima 
pavadinti univer-
saliu televizi jos 
ved ju?

- Ne. Tikrai ne visk  moku ir 
galiu.

- Kam televizijos ved jui 
net trys su verslu susijusi
specialybi  diplomai?

- Pirmiausia mokslas reikalin-
gas kiekvienam žmogui, nes jis 
kuria žini  visuomen , apie kuri
kalbama jau ištisus amžius visame 

pasaulyje. Antra, jau iuosi es s vi-
suomen s narys, atsakingas už 

m s  šalies ateit , nes tikiu, kad 
moksle gimsta dr sios id jos. Ir 
tre ia, moksl  sieju su asmenine 
nauda savo pasaul ži rai ir m s-
tysenai.

- Ar aukštojo mokslo siek -
te bijodamas, kad 
vien  dien  galite 
tapti nereikalingas 
televizijoms?

- Ne. Gal iau 
vardyti dešimtis prie-

žas i , kod l mokiau-
si, ir tikiu, kad dar 
mokysiuosi, bet n

viena priežastis nesusijusi su ko-
kiomis nors fobijomis. Juk mokslas 

yra tikslas domiau gyventi. Be to, 
noriu tapti pavyzdžiu savo vai-
kams. Mokslai - mandagus atsipra-
šymas išvengti betiksli  vakar li .
(Šypsosi.)

- Nepanašu, kad jums gr s-
t  likti be darbo?

- Aš dirbu ne d l to, jog bijo-
iau, kad mane kas nors gali pa-

keisti. Dirbu d l to, kad televizijos 
ži rovams suteik iau pozityvi
emocij  ir leis iau bent trumpam 
pamiršti kasdien  rutin .

- Kokiomis savyb mis turi 
pasižym ti geras pramogini
laid  ved jas?

- Jis tur t  m styti kaip Laris 
Kingas (Larry King), kalb ti kaip 
Ofra Vinfry (Ophra Winfrey) ir at-
rodyti kaip Ri ardas Kvestas (Ri-
chard Quest).

- Ar j s jas turite?
- Save vertinti yra kur kas sun-

kiau nei kit , tod l atsakau - ži -
rovui geriau matyti.

- Ar turite koki  nors tele-
vizijos ved jo tr kum ?

- Taip. Nemoku muštis ir ne-
m gstu skandal , o jei rimtai - no-
r iau išmokti dar kelet  kalb .

- Esate pripažintas taisyk-
lingiausiai lietuviškai kalban-
iu ved ju. Kaip jums tai pa-

vyksta?
- Daugelis su manimi sutikt ,

kad kalbai svarbiausia jausmas, o 
ne taisykli  taikymas kiekvienoje 
situacijoje. Taip pat svarbu nebijo-
ti suklysti, nes iš savo klaid  mes 
mokom s geriausiai.

- Jums tikt  vesti žinias. K
apie tai galvojate?

- Prieš tai reik t  sukviesti 
kompetenting  komisij , kuri nu-
spr st , k  daryti su manimi. Bet 
galvoju - kod l gi ne.

- Ar šeima ži ri j s  veda-
mas laidas ir kaip reaguoja?

- Ži ri, kritikuoja, pataria ir 
kartais pagiria.

- Dažnai dirbate poroje su 
žaviomis partner mis. Ar žmo-
na nepavyduliauja?

- Ne.

- Televizijos ekrane visada 
atrodote elegantiškai. Ar kas-
dieniame gyvenime taip pat 
renkat s klasikin  stili ?

- Kas dien  rengiuosi patogiais 
drabužiais, tod l džinsai man n ra 
svetimi. Nem gstu ekstravagan-
tišk  drabuži , nes su jais jau iuo-
si nejaukiai.

- Kiek savo spintoje turite 
kostium ?

- O k , eisite vogti? Daugiau 
nei penkis, mažiau nei dešimt.

- Koks pastaruoju metu j s
laisvalaikis?

- Kart  per savait  su šeima 
einame  SPA.

- Koki  augintini  laikote 
namie?

- Vien  katin  ir kur kas dau-
giau žuvy i .

- Ar neapleidote pom gio 
važin ti bekel mis?

- Išsirengiu kart  per m nes ,
jei pavyksta. Deja, artimiausiu me-
tu galimyb s gana menkos.

“Mokslai - mandagus atsiprašymas 
išvengti betikslių vakarėlių”
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R.Vilkončius: 
“Nemoku muštis ir nemėgstu skandalų”

Rolandas Vilkončius nemėgsta 
atrodyti ekstravagantiškai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TAIPNE

Pareng  Laima KARALI T

TAIP sakome GIEDRIUI MA-
SALSKIUI už tai, kad per kriz  atida-
ro nauj  restoran  sostin s centre.

TAIP sakome geram kinui ir 
jo skleid jui - ši  savait  prasi-
d jusiam Europos kino festivaliui 
“SCANORAMA”.

TAIP  sakome naujam 
“VAKARO ŽINI ” kalendoriui, 
kuriam nusifotografavo ne viena 
žinoma moteris.

NE sakome tiems, kurie socia-
liniame tinklalapyje “FACEBOOK”
komentuoja kiekvien  savo žingsn .
Nuo dant  valymosi iki pižamos pa-
sirinkimo.

NE sakome verslininku pri-
sistatan iam ŽILVINUI GRI-
GAI IUI už vieš  gyrim si. Ke-
lion  aplink pasaul  pirm ja l k-
tuv  klase, gyvenimas bran-
giausiuose pasaulio viešbu iuo-
se, r šinis šampanas ir kiti kri-
z s metu itin arogantiškai atro-
dantys prabangos dalykai.

NE sakome BIOGRAFIJ
LEIDYBOS MANIJAI tarp pra-
mog  pasaulio atstov . Kod l vi-
si kaip vienas sitikin , kad j
gyvenimai verti knygos?

Laimos KARALIŪTĖS ir Mykolo AMBRAZO fotoreportažas

Šeštojo dešimtme io pabaigoje pirmuosius lankytojus pakviet s sostin s
restoranas “Neringa” atšvent  jubiliej . Seniausio Vilniaus restorano sal s
mena tuos laikus, kai jose rinkosi sovietme io inteligentija, menininkai ir 
draudžiamo hipi  jud jimo atstovai. Vakarais skamb jo gyva muzika, o sa-
vaitgaliais prie restorano nusidriekdavo norin i j  papietauti eil s. Beje, ar 
žinote, kad tuo metu KGB nurodymu prie kiekvieno staliuko buvo sumontuo-
ta pasiklausymo aparat ra. A i  Dievui, šiandien viso to neb ra, o restorano 
lankytojai be jokios baim s gali m gautis klasikine virtuve autentiškame in-
terjere. Populiariausiu patiekalu jau kelet  dešimtme i  išlieka firminis “Ne-
ringos” kepsnys, lankytoj  Kijevo kotletu vadinamas. Per dien  šio patiekalo 
paruošiama apie 60 porcij . Šiuo kepsniu ir kitais populiariais restorano pa-
tiekalais buvo vaišinami ir gausiai susirink  gimtadienio sve iai.

“Neringai” - 50 Su “Laisvalaikio” kortele

13%
nuolaida sąskaitai

Susirinkusiems 
nostalgiškai skambėjo 
sovietinės estrados 
žvaigždės Valdemaro 
Frankonio dainos

“Neringos” direktorius Jurgis 
Žukauskas (centre) ir restorano 
interjero autoriai- architektai 
Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai

Prisiminimuose tą vakarą 
paskendo dainininkas 
Viktoras Malinauskas

Gimtadienio renginį 
vedė šmaikščioji Zita 

Kelmickaitė

Kvietimo atvykti neatmetė 
verslininkas Romualdas 
Bakutis su žmona Daiva

Prodiuseris Laurynas Šeškus 
su žmona Indre jau seniai 

pamėgo “Neringą”

Plastikos chirurgas Renaldas 
Vaičiūnas visada turi ką 

aptarti su moterimis
Knygą išleido ir atlikėja 

Gintarė Karaliūnaitė
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Žvaigždės planuoja kalnus
Elenos NIKONOVAITĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Paaiškėjo, kad ne vienas pramogų pasaulio atstovas jau ruošiasi žiemos atosto-
goms: neseniai snieglentėms ir kalnams neabejingieji rinkosi ekstremalaus spor-
to ir gatvės stiliaus drabužių parduotuvėje “X-Club Shop”. Naujose parduotuvės 
patalpose (Konstitucijos pr.12, priešais PC “Europa”) plokšteles suko DJ Mamania, 
susirinko prieš metus į kalnus Prancūzijoje vykusių kelionių dalyviai ir naujokai. 
Nes kalnų virusas plinta greitai ir net patirtos traumos “neišgydo” nuo kalnų ligos.

Snieglentės aistruolis Mantas Jankavičius 
įniko į kompiuterinį-muzikinį žaidimą

Į vakarėlį atskubėjo namie 
žmoną ir neseniai gimusį sūnų 
palikęs Viktoras Diavara

Gabrielius Liaudanskas-Svaras užsiima 
ne vienu žiemos sportu: čiuožia 

snieglentėmis, žaidžia ledo ritulį

Vytautas Rumšas jaunesnysis 
renkasi snieglentę

Vakarėlio svečius 
linksmino DJ Mamania

Kalnų liga serga ir 
Elanas Šmuilovičius 
- “Auksinės 
dovanėlės” 
rinkodaros 
direktorius

“X-Club Shop” direktorius Mantas 
Paulauskas (dešinėje) pasitiko 
atskubėjusį prodiuserį Vytautą 
Juozapavičių-Zenką

Kaip visada linksmai nusiteikęs 
reklamos veidas Mindaugas 
Ponomariovas-Ozis
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Naujoji apatinio trikotažo dizai-
ner s Jurgitos Stakauskait s ko-
lekcija kv pta fetišistinio stiliaus 
ir “senosios” Madonos (Madon-
na). Prieš kelias dienas uždarame 
renginyje Lietuvos garsenyb s tu-
r jo išskirtin  prog  pirmosios iš-
vysti naujos apatinio trikotažo ko-
lekcijos modelius. Dar daugiau 
J.Stakauskait s k rini  fetišo te-
ma gal s išvysti klaip die iai lap-
kri io 14- j  klube “Dr.Who” vyk-
sian iame šou.

“Naujoji kolekcija - ypa  seksu-
ali, netgi aštroka, ji labai skiriasi 
nuo iki šiol mano pristatyt  k ri-
ni . Fetišistin je kolekcijoje, kaip 
ir priklauso, vyrauja juoda spalva, 
buvo naudojama daug latekso”, - 
pasakojo vienintel  Lietuvoje apa-
tinio trikotažo dizainer . Po prista-
tymo savo susižav jimo nesl p
abiej  ly i  atstovai. “Jau sulaukiau 
skambu i  iš keli  žinom  vyr ,
nor jusi  savo mylimosioms pado-
vanoti b tent tokius fetišo id jas 

atspindin ius apatinio trikotažo 
komplektus”, - išsidav  Jurgita.

Vis  kolekcijos k rimo laiko-
tarp  j  lyd jo ankstyvasis daini-
nink s Madonos albumas “Eroti-
ca”. “Klausiausi ir klausiausi jo, 
tai tapo mano kv pimo šaltiniu. 
Kadangi pirmieji kolekcijos mo-
deliai buvo taip gerai vertinti, 
manau, semtis kv pimo iš Ma-
donos man reik s ir dažniau”, - 
juokavo k r ja.
Pareng  Aušra PRASAUSKAIT

Lietuvos įžymybių spintose bus fetišistinių apatinių

Jurgita Stakauskaitė (centre) su 
renginių organizatoriumi Tomu 
Grižu bei naująją apatinių kolekciją 
demonstruojančiais modeliais

Andriaus Brazaičio nuotr.



- Gird jau, fotografuojate net 
pa i  Lietuvos prezident ?

- Taip, teko garb  kurti oficial
prezident s portret , ta iau nenoriu 
to sureikšminti.

- Ar tiesa, kad fotostudijos “Ci-
klopas” darbai neapsiriboja vien 
Lietuvos rinka?

- Taip, daugiausia užsakov  turime 
iš Ryt  Europos ir Skandinavijos šali ,
bet ypa  malonu gauti užsakym  iš 
toki  šali  kaip Pranc zija ar Italija.

- Prieš kiek laiko kurtas “Ci-
klopas” ir kokia j s  komanda?

- Prieš šešerius metus “Ciklop ”
k r me su tarptautiniu karo fotoko-
respondentu Endžiu Lorencu Hernan-
desu (Andy Lorenzo Hernandez). Pas-

kui komanda pl t si: atsirado asisten-
tai, fotografai, retušuotojai, prodiuse-
riai asistentai išmoko fotografuoti. 
Vienu metu šis ratas buvo išsipl t s
net iki aštuoniolikos žmoni . Vaizd
gaminan iai monei tiek žmoni  yra 
gana daug - laiku pasteb jome ir su-
mažinome. Šiuo metu studijoje dirba 
aštuoni žmon s - optimalus skai ius 
esamai situacijai.

- Keis iausi užsakymai?
- Pavyzdžiui, kai reikia nufotogra-

fuoti darbuotoj  komand  reklami-
niam maketui - keistas toks užsaky-
mas. (Juokiasi.)

- D l ko keistas?
- Tai neatspindi reklamuojamo 

produkto - kad tu parodai savo darbuo-

tojus, tai nereiškia, kad tas produktas 
yra geras. Man tiesiog gaila to laiko ir 
t  pinig , kurie yra metami  bal .

- domiausi užsakymai?
- Visi užsakymai yra dom s. Iš-

skir iau tokius projektus, kuriuose 
klientas nebijo eksperimentuoti, yra 
paliekama erdv  k rybai. Vienas nau-
jausi  toki  projekt  yra “SEB Lais-
valaikis”. Kad viskas vykt  sklandžiai, 

labai svarbu, kad susidirbt  klientas, 
reklamos agent ra ir gamyba, - tik ta-
da gali gimti reikšmingi projektai.

- Ar yra kokia nors fakt ra, ku-
ri  ypa  sunku išgauti “fotošopu”?

- Kiekvien  fakt r  yra sunku iš-
gauti... nors j  niekas ir neišgauna - 
klonuoja. ia kaip plastin je chirurgi-
joje: jeigu veidas yra subjaurotas, fo-
tografuoji kakl , užpakal  ar “kerpi” 
kito žmogaus od  ir “ klijuoji”, kur rei-
kia. Jei veido viena pus  spuoguota, 
kerpi iš kitos ir niekas tos pus s ne-
bando “restauruoti” ar kurti. Nesakau, 
kad tai ne manoma, bet b t  labai di-
del s laiko s naudos.

- Trumpiausiai vykusi foto-
sesija?

- Reklamin  “Tele2” fotosesija, 
kuri  nufotografavau per dvi minutes, 
nes visiškai nebuvo laiko, per dvi va-
landas padar me maket  ir dar po 
dviej  atidav me  spaud .

- K  sunkiau fotografuoti: gy-
v nus ar k dikius?

- Geras klausimas... Tikriausiai 
gyv nus. Sako, suaugusio šuns protas 
yra kaip dvej  met  vaiko - gali su 
gyv nu žaisti ir j  apžaisti, bet tai gali 
užtrukti labai ilgai, o jie neturi kantry-
b s ir greitai pavargsta.

- Kod l Lietuvoje n ra besispe-
cializuojan i  fotograf , kurie fo-
tografuot  tik gyv nus, tik judan-
ius objektus ar saul lydžius?

- Fotografai Lietuvoje specializuo-
jasi labai retai: aš fotografuoju tik vai-
kus, o aš - tik automobilius... Apie tai 
galima svajoti, bet to niekada nebus, 
nes Lietuvos rinka yra per maža. Ga-
lima sakyti, kad fotostudija “Ciklopas” 
pirmoji prad jo t  specializacij : aš at-
sisakau fotografuoti daiktus, o mano 
kolega Saulius Serapinas atsisako fo-

tografuoti žmones. Nors b na toki
atvej , kai tenka fotografuoti ir tai. 
Mes negalime sau leisti kaip Londone, 
kur yra fotografas, fotografuojantis tik 
baltus daiktus baltoje erdv je, ir visi 
žino, kad jis tai daro, ir j  samdo, ir 
moka už fotosesij  dvidešimt t kstan-
i  svar , ir jam nesvarbu, kad vien

darb  per m nes  gauna.
- Ar visada prieš pradedant fo-

tografuoti reikia tur ti id j ?
- Id jos vis  laik  sklando ore - la-

bai neap iuopiamas dalykas. Jos dažnai 
priklauso nuo tavo komandos: mode-
lio, stilisto, kirp jo, grimuotojo. B na, 
pradedi sesij  netur damas jokios id -
jos ir žinai, kad ji ateis.

- Ar pastebite koleg  fotograf
klaidas?

- Kritikuoti yra lengva, klaid  pa-
stebiu daugiau nei vartotojai, bet daž-
nai jas pateisinu, nes žinau priežastis, 
kod l taip yra, o ne kitaip.

- Iš ko mokot s, kas yra j s
autoritetai?

- Dažnai važin ju  London ,  ly-
deriaujan ias mones, ir kiekvien
kart  nuvažiav s matau, kad yra kur 
pasitempti. Autoritetai: James Nacht-
wey, Henri Cartier-Bresson, Robert 
Capa, Erwin Olaf, Steven Meisel, Pa-
trick Demarchelier, Annie Leibovitz, 
Solve Sundsbo.

- Kaip manote, ar sunku šiandien 
jaunam fotografui rasti darbo?

- Kai kas nors iš fotograf  sako, kad 
sunku susirasti darb , man tai kelia 
šypsen . Visais laikais geri amatininkai 
darbo tur davo ir tur s. Jeigu kokie jau-
ni fotografai nori b ti menininkai, gali 
dr siai kreiptis, si sti savo darb  aplank
elektroniniu paštu info@ciklopas.com,
jeigu bus verti d mesio, mes tikrai juos 
priimsime dirbti. (Šypsosi.)

Genutė ŽALIENĖ

“Kai kas nors iš fotografų sa-
ko, kad sunku susirasti darbą, 
man tai kelia šypseną. Visais 
laikais geri amatininkai darbo 
turėdavo ir turės”, - sako vienas 
garsiausių reklamos ir mados 
fotografų Lietuvoje ir, visai ne 
juokais, suteikia jauniems me-
nininkams galimybę kreiptis dėl 
darbo. Pats fotografas apie savo 
laimėjimus kalba kukliai ir per 
ilgą pokalbį net neužsimena: 
apie fotografuotą prezidentę, 
stambiausias reklamas ar kad 
nėra nė vieno didžiausio Lietu-
vos mados ir gyvenimo būdo 
žurnalo, kuriame nebūtų pui-
kavęsi fotomenininko darbai. Į 
gerai informuoto “Laisvalaikio” 
klausimus atsako fotostudijos 
“Ciklopas” įkūrėjas ir bendratur-
tis TOMAS KAUNECKAS.

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Tomas Kauneckas atsisako fotografuoti daiktus

“Laisvalaikis”, 2009 m. lapkričio 12 d. Stilius 9

“ Būna, kad pradedi sesiją 
neturėdamas jokios idėjos 
ir žinai, kad ji ateis”

Tomas Kauneckas

Tomas Kauneckas
Fotostudijos “Ciklopas” archyvo nuotr.

Tomo Kaunecko nuotr.



“Laisvalaikis”, 2009 m. lapkričio 12 d. Pramogos 11

Vaida ANDRIKONYTĖ

2006-aisiais Steve Lawler savo 
efektingu pasirodymu paskelb  kul-
tiniu tapus  baltos spalvos drabuži
festival  “Pure Future White”. Tada 
pilnut l je sal je, klausydamiesi 
brito grojam  ritm , š lo per 2 t ks-
tan ius šoki  muzikos gerb j .

Muzikos ekspertai teigia, kad jis 
gali sau leisti eksperimentuoti, nie-
kada nenuvilia gerb j , o jo groja-
mos muzikos skambesio niekada 
nesupainiosi su niekuo kitu. Elek-
tronin s muzikos apžvalgininkai pa-
br žia, kad Steve Lawler muzika 
visada išlieka gana pretenzinga, bet 
kartu ir seksuali.

Lapkri io 27- j  šoki  muzikos 
veterano pasirodymas prad s nauj
šoki  muzikos rengini  serij
“Boom Dance Vibe”,  kuri  lankyto-
jus vilios garsiausi planetos diskžo-
k jai. Taip pat vakar lio organizatoriai 
žada mažas g rim  kainas. Specialios 
kainos bare: 40 cl degtin s - 2,90 Lt, 
putojan io vyno taur  - 2,90 Lt.

Spalvinga biografija

1988 metais prad j s diskžok -
jo karjer , unikaliu geb jimu kurti 
ir miksuoti kokybišk  šoki  muzik
Steve Lawler greitai tapo diskžok -
j  pasaulio elitu.

Legendiniai pasirodymai garsia-
jame Ibisos klube “Space”, s kmin-
gos sesijos Birmingamo muzikos 
festivaliuose ir jo paties suorgani-
zuot  vakar li  “Harlem Nights” 
triumfas Londono naktiniame klube 
“The End” Steve Lawler išgarsino 
visame pasaulyje.

2003-2005 metais Steve Lawler 
buvo pripažintas geriausiu Ibisos 
diskžok ju. Ne vienus metus jis bu-
vo kultinio šoki  muzikos kult r
apžvelgian io brit  žurnalo “DJ 
Mag” renkamo 100 geriausi  pasau-
lio diskžok j  s rašo dešimtuke. 
Steve Lawler yra vienas iš lyderi
garsioje pasaulio diskžok jus vieni-
jan ioje agent roje “Excession”, 
kurios branduolys daro didžiausi
tak  Londono klubinei kult rai.

Oro akroba i  šou

Nuo šiol tik unikaliausius šoki
muzikos renginius Lietuvoje prista-
tan ios agent ros “Pure Culture” 
renginiuose galima sutikti profesio-
naliai grimuotas ir originali  progra-
m  pateikian ias šok jas akrobates 
ore. J  pasirodymas “Grand Hallo-
ween Carnival” visiems ilgai liks 
atmintyje. Klubo palub je akrobati-
niai  audekl  susisukusi  mergin
numeriai stingd  krauj  visko ma-
iusiems lankytojams.

“Pure Culture” atstovai pasiraš
ilgalaik  sutart  su unikalaus šokio 
ir akrobatini  triuk  atlik jomis 
Evelina Dagilyte ir Daiva Puškori -
te. Akrobatika šios meistr s užsiima 
nuo vaikyst s. Apsilankiusieji šven-
t je tur s užmiršti, k  iki šiolei yra 
mat  cirke, ir pasinerti  kitomis 
spalvomis nušviest  nepakartojam
oro akrobatikos žanr .

Specialiai šiam Steve Lawler pa-
sirodymui Vilniuje taip pat bus su-
montuotos 6 ledo patrankos, 4 ga-
lingi lazeriai, ant lankytoj  kris spal-
vingi konfeti. Pernelyg karštai si-
smaginusius šaldys sniego mašinos, 

sintetines snaiges degins nuo sce-
nos Steve Lawler lava alsuojan ios
tikros ugnies patrankos.

“Kaskart pasibaigiant renginiui, 
skambant paskutiniam k riniui, pa-
skutiniams sve iams bus dovanoja-
ma šimtas tauri  šampano. Serijos 
“Boom Dance Vibe” renginiai reikš 
aukš iausi  kokyb  už minimali
kain ”, - pasakojo agent ros “Pure 
Culture” vykdomasis direktorius 
Ignas Mocevi ius.

Triukais 10 m aukštyje 
stebins oro akrobatės

Dariaus Juodkos nuotr.

Renginių ciklo “Boom Dance Vibe” pažiba - Steve Lawler
Lapkričio 27 d. Vilniuje, “Forum Palace” klube “Balsas.lt”, vakarėlių mėgėjų laukia neeilinis renginys 
- po trejų metų pertraukos į Lietuvą sugrįžta garsus britų diskžokėjas Steve Lawler. Naujiena Lietuvos 
klubinėje padangėje - oro akrobatės, pasirodysiančios 10 metrų aukštyje. Bilietai jau parduodami. Šią 
savaitę bilieto kaina - tik 40 Lt!

Ger  vakar  garantuojantis 
renginio receptas:

Steve Lawler - superžvaigžd
iš Londono. Tai Sasha, John 
Digweed ir Carl Cox šeimos narys.

Oro akrobat s - naujiena 
Lietuvos klubin je padang je.

 Specialieji efektai.
Videoinstaliacijos siena.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Daugiau informacijos 
www.bilietai.lt. Pirmieji 
bilietai visada pigesni. 

Užeik  “Facebook.com/Bo-
omDanceVibe”, tapk gerb -
ju, laim k bilietus ir kom-

paktinius diskus. Parsisi sk
vaizdo ir garso raš .

Diskžokėjas Steve 
Lawler nuolat 
eksperimentuoja, 
tačiau jo muzika 
gerbėjams išlieka 
atpažįstama



Vyrams - varžybos, 
moterims - malonumai

Per “Vyr  dien ” vandens parke 
vyks pirmosios Lietuvoje nusileidi-
mo nuo kalneli  varžybos. Druski-

nink  vandens parko atstovai teigia, 
kad tai bus dr siausi j , stipriausi j ,
vikriausi j  varžybos, kuriose svar-
biausia kuo grei iau veikti 140 metr
ilgio nusileidimo kalnel . Trumpiau-
siai trasoje užtruk s varžyb  dalyvis 

patirs ekstremali sp dži , džiaugsis 
nugal tojo titulu ir bus apdovanotas 
prizais. Varžyb  stres  bei tamp  nu-
gal tojas gal s palikti pirtyje, kurioje 
individualiai jam bus atliktas vanoji-
mas vantomis.

Vyrams dalyvaujant nusileidimo 
kalneli  varžybose, moterys gal s
atsipalaiduoti tik suaugusiems skir-
toje unikalioje 18-os pir i  erdv je
“Alita”. ia dailiosios lyties atstov s
gal s m gautis pir i  teikiamais 
malonumais, pir i  programomis su 
ekologišku medumi, Juodosios j ros 
druska, veido kauk mis, kvapais bei 
beržin mis, žuolin mis vantomis. 
Po pir i  j gas atgauti pad s pl du-
riavimas muzikiniame baseine, le-
dinis vanduo iš kubilo, speciali pir-
ties arbata arba “šlapias” baras, ku-
riame yra alaus.

Atvykusios su vaikais moterys ga-

l s leisti laik  pl duriuodamos basei-
ne, plaukdamos prieš srov  arba pas-
roviui sraunioje vadinamojoje up je, 
dalyvaudamos mankštoje vandenyje 
ar ils damosi masažin se voniose.

Pabaigoje - fitnesas 
ir striptizas

Po ekstremali  varžyb  vyr  (ir 
ne tik j ) lauks ne prastas renginys 
pir i  erdv je “Alita” - Lietuvos kul-
t rizmo ir fitneso federacijos geriau-
si  2009 m. kult rizmo ir fitneso 
sportinink  bei treneri  penketuk
apdovanojimai. Per apdovanojimus 
savo programas parodys geriausieji 
ši  sporto šak  sportininkai, vaizdo 
ekrane bus galima steb ti pasaulio ir 
Europos empion  startus, kurie 
šiais metais buvo sp dingi - pirm
kart  Lietuvos istorijoje Gintaras Go-
rodni enka iškovojo NABBA pasaulio 
empiono titul . “Vyr  dien ” vaini-

kuos striptizo šok j  pasirodymas ir 
sp dinga vandens, muzikos ir švie-
sos harmonija per lazeri  šou.

Taigi Druskinink  vandens par-
kas kvie ia dr sius, stiprius ir vikrius 
vyrus registruotis ypatingoms varžy-
boms, o moteris - palaikyti savo vyrus 
ir nepraleisti sp dingo kult rizmo 
meistr  pasirodymo lapkri io 21 d.

Pareng  J rat  VAITKEVI I T

Druskininkų vandens parke - ekstremali diena vyrams

“Drąsūs, stiprūs, vikrūs” - šie trys žodžiai tikriausiai daugeliui kelia nostalgiją ir primena mokyklose 
vykstančias sporto varžybas. Druskininkų vandens parkas kviečia visus prisiminti mokyklos laikus, da-
lyvauti varžybose, kokių Lietuvoje dar nebuvo, ir stebėti geriausių Lietuvos kultūrizmo ir fitneso spor-
to meistrų pasirodymus. Druskininkų vandens parkas, šių metų pavasarį organizavęs gerų atsiliepimų 
sulaukusį “Moterų vakarą”, darganotą lapkritį, kai švenčiama Tarptautinė vyrų diena, ypatingu rengi-
niu nusprendė pradžiuginti ir vyrus. Lapkričio 21 d. vandens parke - “Vyrų diena”!

Muzikos ir vandens atpalaiduojamas 
galias pajusite muzikiniame baseine

Druskininkų vandens parko archyvo nuotr.

Per “Vyrų dieną” žadamos 
pirmosios nusileidimo nuo 
kalnelių varžybos

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida

Su “Maestro Olialia” kortele

10%
nuolaida

Daugiau informacijos 
www.akvapark.lt
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“Bioderma” - pirmoji 
pagalba jautriai odai

Skiriami du jautrios odos tipai 
- lengvai sudirginama ir linkusi 
raudon . Tokia oda grei iau praran-
da dr gm , jos nat rali apsaugin
funkcija yra pažeista, tad dirgikliai 
prasiskverbia lengviau. Odos sudir-
ginimas dažnai sukelia alergij  ir 
uždegimus.

Turintiesiems toki  od  konsul-
tant  pataria išm ginti garsios 
pranc z  dermatologijos laborato-
rijos “Bioderma” produktus. “Eu-
rovaistin je” pristatomas platus 
šios kompanijos kosmetikos linijos 
“Sensibio” asortimentas. Jame ra-
site jautriai, linkusiai  raudon  odai 
skirt  valom j  vanden  (“Sensibio
H2O”), krem  kasdienei apsaugai 
(“Sensibio Light”, “Sensibio Rich”), 
paraudim  mažinan io kremo 
(“Sensibio AR”).

Šios linijos vitrinoje pristato-
mas ir efektyvus gelis jautriai aki

zonai dr kinti bei tinimui mažinti 
(“Sensibio Eye Contour”), kauk  pa-
pildomai odos prieži rai (“Sensibio
Mask”) ir odos uždegimines reak-
cijas greitai slopinantis kremas 
(“Sensibio Forte”). Reikiam  prie-
mon  pagal j s  odos tip  ir b din-
gas problemas pad s išsirinkti “Eu-
rovaistin s” konsultant s.

“Jautri oda - visam gyveni-
mui, tod l j  tinkamai priži r ti 
b tina nuolat”, - primena R.Lu-
koševi i t .

“Vichy” - sausai ir brandžiai 
odai

“Sveika oda - šiandien ir rytoj”, 
- toki  misij  vykdo kompanija “Vi-
chy”, lyder  tarp kosmetikos ga-
mintoj , prekiaujan i  vaistin se.
Beveik 80 met  “Vichy” moksli-
ninkai drauge su dermatologais at-
lieka vairius tyrimus ir kuria pa-
žangiausi  kosmetik  odos bei 
plauk  prieži rai.

Permaining  or  veikiamai sau-
sai odai “Vichy” si lo puiki  išeit
- kremus “Nutrilogie”. Jie padeda 
atkurti nat ral  epidermio apsau-
gin  barjer  ir pašalina nemalon
diskomforto poj t .

Dar daugiau prieži ros ruden
ir žiem  reikia brandžiai odai. 30-40 
met  moterims rekomenduojamas 
kremas “Myokine”. Jo veikliosios 
medžiagos atpalaiduoja jungiamojo 
audinio l steles, tod l sumaž ja 
raukšleli  ir stabdomas nauj  atsi-
radimas.

Sulaukus 40-50 met , si loma
rinktis krem  “Liftactive CXP”, nai-
kinant  odos strukt r  ardan ius 
enzimus, aktyvinant  l steli  vei-
kl . Veido odai išlikti elastingai ir 
švelniai, perkopus 50 met  rib , pa-
d s kremas “Neovadiol”.

“Naudojant ši  kosmetik  ne-
malonius odos pakitimus ir sen ji-
mo požymius galima ne tik pristab-
dyti, bet ir atitolinti”, - teigia R.
Lukoševi i t .

Pareng
Ramun  ŽUKAUSKIEN

Orai vėsta, radiatoriai kaista, o 
tokio kontrasto nebesuprantan-
ti mūsų oda ima krėsti įvairių 
išdaigų. Jaučiame nemalonų 
tempimą, oda šerpetoja, plies-
kia raudoniu. Kad ir kiek teptum 
mėgstamo kremo, jis susige-
ria, o situacija nepagerėja. Tai 
sig nalas, kad odai reikia papil-
domo dėmesio. Ypač pamaloni-
nama šiuo metų laiku turi būti 
jautri ir brandi oda. Tokiai skir-
tos prancūzų gamintojų “Bio-
derma” ir “Vichy” kosmetikos šį 
mėnesį “Eurovaistinėje” išsirink-
site su ypatinga nuolaida.

 klausimus atsako 
“Eurovaistin s” konsultant
Rita LUKOŠEVI I T

- Kuo pavojingas odai per-
mainingas oras, šaltis ir prasid -
j s šildymo sezonas?

- Kei iantis sezonams od  rei-
k t  papildomai dr kinti, naudoti 
specialius, jos poreikius atitinkan-
ius kremus ir valom sias priemo-

nes. Permainingas oras ir buvimas 
šildomose patalpose gali dar labiau 
sumažinti dr gm s kiek  m s
odoje.

- Kokie simptomai rodo, kad 
oda reikia susir pinti nedel-
siant?

- Jei ji tampa dirglesn , nei 
prasta, jautriai reaguoja  bet kokius 

temperat ros poky ius, rausta, šer-
petoja, saus ja.

- Kokio tipo odos savinin-
kams šaltuoju ir “šildomuoju” 
sezonu reikalinga ypatinga prie-
ži ra?

- Vyrauja keli odos tipai: nor-
mali, riebi, mišri, sausa ir jautri. 
Ypatinga prieži ra šiuo laiku tu-
r t  pasir pinti jautri  od  turin-
tys asmenys. Ta iau tinkamai ne-
priži rint odos jautrumas gali pa-
sireikšti ir padid jusiu jos dirglu-
mu paprastai nesiskundžiantiems 
žmon ms.

- Su kokiais mitais d l papil-
domo d mesio odai ruden  ir žie-
m  esate susid rusi?

- Pagrindinis mitas - kad žiem
nereikia odos dr kinti, pakanka nau-
doti rieb  maitinam j  krem . No-
r iau pabr žti, kad bet kokio tipo 
od  ir žiem  reikia dr kinti.

- Kok  kasdien  odos prieži -
ros ritual  šiuo met  laiku si -
lote?

- Si ly iau kiekvien  ryt , nuva-
lius od , pasitepti jos poreikius ati-
tinkan iu kremu. Jei ryte naudojame 
maitinam j  krem , vakare tur t
b ti tepamas dr kinamasis. Mote-
rims labai pravartu naudoti ir kre-
min  pudr , kuri atlieka ir apsaugi-
n  funkcij . Daug b nantiesiems 
kondicionuojamose patalpose reko-
menduojama tur ti terminio šaltinio 
vandens ir juo kelis kartus per die-
n  apipurkšti veid . Vakare od  rei-
k t  nuvalyti specialiomis priemo-
n mis, patepti jai skirtu kremu. Rei-
k t  nepamiršti ir šveitikli  bei kau-
ki , juos naudoti vien  du kartus per 
savait .

- Kuo nuo prast  kosmetini
priemoni  skiriasi vardijamos 
kaip dermatologin s?

- Ši kosmetika kuriama pagal 
dermatolog  rekomendacijas ir ja 
prekiaujama tik vaistin se. Ši  pro-
dukt  gamybai keliami itin aukšti 
reikalavimai, tad juos saugu vartoti 
net turintiems jautri  alergišk  od
žmon ms. Dermatologin  kosmeti-
ka rekomenduojama specifin ms 
odos problemoms spr sti, pavyz-
džiui, kuperozei, atopiniam derma-
titui, aknei, sebor jai ir t.t. Ta iau
kuriamos ir dermatologin s kosme-
tikos grožio linijos - priemon s nuo 
raukšli , dr kinamieji produktai - 
skirtos pla iajam vartotojui.

Odą žiemai aprenkite 
“Eurovaistinėje”

Žiemą oda alkanesnė“Jautrią odą, ko gero, turi kas antra moteris”, - mano “Eurovaisti-
nės” konsultantė R.Lukoševičiūtė. Pasak jos, tokios odos savinin-
kės kas dieną patiria įvairių ne itin malonių pojūčių. Odą peršti, 
degina, ji pleiskanoja, rausta, kartais matomos išsiplėtusios krau-
jagyslės.

“Eurovaistinės” konsultantė Rita 
Lukoševičiūtė pataria odą žiemą 
prižiūrėti dar kruopščiau

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Visą lapkritį jautriai odai 
skirtiems “Bioderma” 

“Sensibio” linijos produktams 
galios 20 proc. nuolaida

”Bioderma” odos valomasis 
vanduo “Sensibio H2O” nuvalo 
odą kaip muilas, ramina kaip 
losjonas ir drėkina kaip pienelis

“Vichy” kosmetikos 
“Eurovaistinėje” bus galima įsigyti 

20 proc. pigiau iki lapkričio 29 d. 



Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Iš Švedijos - su kv pimu

Viešbutyje “Reval Hotel Lietu-
va” esan io restorano virtuv  visuo-
met gars jo skandinaviškais akcen-
tais. Toki  dar pagaus jo po virtu-
v s vadovo Aurimo Servos stažuo-
t s Švedijoje. Meistras dvi savaites 
mok si žymiame Stokholmo resto-
rane “Mathias Dahlgren”, kuris 
prestižiniame kelioni  vadove “Mi-
chelin” šiemet buvo vertintas net 
dviem žvaigždut mis. Lietuvis iš 
ten gr žo kupinas originali  id j :
tiek d l netik t  maisto derini ,
tiek d l j  pateikimo.

Vienas iš pavyzdži  - naujos se-
zonin s švieži  daržovi  salotos, 
pateikiamos traškios tešlos krepše-
lyje, po kuriuo paklojami agurk
drebu iai su aštriu mang  padažu.

A.Serva dr siai eksperimentuoja 
rudeniškomis spalvomis ir skoniais. 
Ruošdamas nauj j  kriauši  užkand
vienas iš j  raudonai nudažo naudo-
damas konjako ir spanguoli  marina-
t . Kitos kriauš s, mirkomos baltaja-
me vyne ir šafrane, tampa ryškiai gel-
tonos, tre ioms žalios spalvos sutei-
kia melion  likeris. Beje, kriauš s - 
vienas m gstamiausi  virtuv s šefo 
vaisi . Jomis meistras skanina kremi-
n  baravyk  sriub , j  pateikia drauge 
su kepta anties kr tin le. Kremu da-
ryt  kriauš  jis slepia ir dieviško sko-
nio biskvitiniame pyragaityje.

Ypatingas d mesys naujame 
meniu skirtas žuviai ir j ros g rybi
skan stams. Restorane pirm kart 
si loma paskanauti dienos laimikio 
- menk s fil . Šios žuvies vežama 
du kartus per savait  - antradieniais 
ir ketvirtadieniais, tad atvyk  šiomis 
dienomis gal site užsisakyti paties 
šviežiausio Baltijos j ros laimikio. 
“Riverside” taip pat si lo paskanau-
ti kardžuvi , lašišos, sterko, ant gro-
teli  keptos sviestžuv s, kuri patie-
kiama su Afrikoje auginamomis m -
lynosiomis bulv mis.

 vakarien  - su bilietais

Šiaur s šali  maisto kult ros 
dienoms restorano virtuv je “diri-
guos” dvi kviestin s žvaigžd s. “Ri-
verside” sulauks ia jau kelet  kar-
t  vieš jusio žuvies patiekal  virtu-
ozo iš Norvegijos Kristoferio Hov-
lando (Kristoffer Hovland). Jam 
kompanij  palaikys met  geriausio 
vir jo Suomijoje bei Švedijoje titulo 
savininkas Michaelis Bjorklundas 
(Michael Björklund).

Abu meistrai sudarys ypating
meniu, kuris bus si lomas lapkri io
30 - gruodžio 4 dienomis. Jame do-
minuos skan stai iš specialiai šiam 
renginiui atvežamos šviežios žuvies 
ir j ros g rybi . Išskirtiniais patie-
kalais virtuvi  garsenyb s rengiasi 
palepinti ir dviej  iškilming  vaka-
rieni  sve ius.

Lapkri io 28 d. 19 val.  iškilmin-
g  vakarien  restorane rinksis 15 me-
t  sukakt  šven ian ios Vilniaus suo-

mi  komercin s gildijos nariai. “Tai 
bus atviras renginys. Paskanauti pen-
ki  šventini  patiekal  ir prie j  pri-
derint  g rim  gal s visi bilietus 
vakarien sigij  sve iai”, - aiškina 
“Reval Hotel Lietuva” rinkodaros va-
dybinink  Ar n  Zuzevi ien . Pasak 
jos, renginyje ruošiamasi aptarnauti 
apie 150 sve i . Vakarien s bilietas 
asmeniui kainuos 195 Lt. Viet  šiam 
renginiui iš anksto reikia užsisakyti 
viešbu io rezervacij  centre.

Šiuose renginiuose privilegijo-
mis gal s naudotis “Laisvalaikio” 
klubo nariai. 12 proc. nuolaida jiems 
bus suteikta ir užsisakant patiekal
iš specialaus “Šiaur s skonio” sa-
vait s valgiaraš io, ir perkant iškil-
mingos vakarien s bilietus.
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“Riverside” taps Šiaurės skonio ambasada
Norvegiškos žuvies skanėstų dienas rudenį skelbdavęs sostinės 
restoranas “Riverside” plečia renginio geografiją. Lapkričio 23-iąją 
čia prasidės Šiaurės šalių maisto kultūros dienos “Šiaurės skonis”. 
Specialų meniu per šias dienas ir šventines vakarienes čia kurs dvi 
Skandinavijos virtuvės garsenybės. Šiaurietiškos tendencijos itin 
ryškios ir restorano rudens-žiemos valgiaraštyje.

Naujam užkandžiui - jūros gėrybių trio: 
lašišos “tartar”, rausvasis tunas su sezamų 

plutele ir kepta karališkoji jūros šukutė

Su “Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai

Naujosios Zelandijos avienos 
sprandinė su marinuotais 
baklažanais, lęšiais ir spanguolių 
padažu

Subtilų šviežios Baltijos menkės 
skonį ir tekstūrą papildo ant 
grotelių keptos cukinijos, bulvių 
ir grybų paplotėlis bei spalvingos 
daržovės

Palaima gomuriui ir akims - kriauše 
įdarytas karštas pyragėlis

Mykolo Ambrazo nuotr. 
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Linas Samėnas: 
“Medininkų” klasika - patikimose rankose

Televizin s kulinarijos žvaigžd  Linas Sam nas mano, kad Lietuvoje 
yra tik keletas maitinimo viet , vert  vadintis restoranais. Jo supratimu, 
toki staig  tur tume dairytis senamiestyje: nediduki , jauki , pasitinkan i
baltomis stalties mis, savitu stiliumi ir kokybišku maistu. Šiuos kriterijus 
bene idealiai atitinka sostin s senamies io XVI a. r siuose rengti 
“Medininkai”. “Man šis pavadinimas pirmiausiai asocijuojasi su ia dirban ia 
tarptautini  kulinarijos konkurs  laim toja Aldona Ge iene. Tai reiškia, 
kad restorano virtuv  yra patikimose rankose, o sve iai už maisto kokyb
nepermoka”, - drauge su žmona Monika pirm kart vieš damas 
“Medininkuose” samprotavo Linas. Klasikai ir m gstamiems produktams 
pirmenyb  teikiantis vyrukas toki  dair si ir rinkdamasis užkand  bei 
karšt j  patiekal . O štai desert  užsisak  suintriguotas pavadinimo.

Restorano “Medininkai” (Aušros Vart  g.8) ypatumai:

 Tradicin  europietiška virtuv  su šiuolaikiniais akcentais.
 Valgiaraštyje si lomas ne vienas virtuv s šefei A.Ge ienei pergal

tarptautiniuose konkursuose peln s skan stas.
 Priz  už meistriškum  kolekcij  spal  A.Ge ien  papild  iš Kremliaus 

kulinarin s taur s empionato parsivežtu aukso ir sidabro medaliais.
 Restorane rengtos trys skirtingo interjero ir nuotaikos sal s.
 Užsakomiesiems pob viams si lomas vienas seniausi  Vilniuje vyno r si .
 Šiokiadieniais (12-16 val.) si lom  dalykini  piet  racion  (25 Lt) 

sudaro: sriuba arba salotos, pasirinktas karštasis patiekalas, mineralinis 
vanduo arba sultys, kava arba arbata.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida sąskaitai

Linas užsisak :

1. Mineralinio vandens “San Pellegrino” (6 Lt)
2. Žalios jautienos griežin li  užkandos su baltojo 
vyno padažu (32 Lt)
3. Keptos j r  menk s su an iuvi  ir esnak  padažu 
paskaninta bulvi  koše (54 Lt)
4.Bazilik  pyrago su maskarpon s kremu, 
avie i  šerbetu ir balzaminiu madeiros sirupu 
(17 Lt)
5. Juodos kavos (5 Lt)

Monika užsisak :

1. Mineralinio vandens “Aqua Panna” (6 Lt)
2. Itališkos mocarelos su “Serano” kumpiu, gražgars-
t mis ir klementinais (19 Lt)
3. Glaz ruotos fazano kr tin l s, darytos an i  ke-
pen l mis, pagardintos pievagrybi  ir trum  kremu, 
portveino ir džiovint  vyšni  padažu (72 Lt)
4. Braški  drebu i  su šilauog mis, mang  padažu ir 
riešut  skonio ledais (19 Lt)
5. Juodos kavos (5 Lt)

Pora vaišinosi Naujosios Zelandijos vynu “Kim Crawford Sauvignon Blanc” (100 Lt)

2

3

4

2

3

4

Pareng  Ramun  ŽUKAUSKIEN

Mykolo Ambrazo nuotr.



Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Fonui - saksofonas ir vokalas

“Ieškojome profesionali  atlik j ,
kuri  muzika tikt  ni riai rudeniškai 
nuotaikai praskaidrinti”, - pasakojo 
restorano savinink  ir vadov  Vero-
nika Nevoina. Jos l kes ius puikiai 
pateisino muzikos vakar  tradicij
restorane prad j s saksofonininko Ai-
varo Linkevi iaus ir vokalist s Ga-
briel s duetas “Galax”.

Ponui Aivarui, muzikuojan iam 
daugiau nei ketvirt  amžiaus, iš j  apie 
10 met  - drauge su Lietuvos radijo ir 

televizijos orkestru, puikiai žinomi ir 
grojimo restoran  erdv je ypatumai.

“Reikia tikti sve iams, pasiklausy-
ti muzikos ateinantiems specialiai, ta iau 

neerzinti ir t , kurie susirenka paben-
drauti ar valand l  kit  pails ti”, - sub-
tilybes atskleidžia saksofonininkas.

A.Linkevi ius sako, kad “Esse” 

restorane stengiasi groti fonin  muzi-
k , laviruoti tarp akademini  k rini ,
lengvo džiazo interpretacij  ir daugu-
mai atpaž stam  tarptautini  hit .

Tikro garso muzikos vakarai res-
torane penktadieniais (19-22 val.) ir 
šeštadieniais (20-23 val.) vyksta ne-
mokamai, ta iau norim  staliuk  iš 
anksto rezervuoti b t  ne pro šal .

Vakarienei - sezono skan stai

“Esse” pildo pažad  nuolat pateik-
ti sezonini  skan st . Tokie šiuo me-
tu yra švieži  gryb  valgiai. Su jais 
ruošiama kremin  sriuba (12 Lt), si -
loma paskanauti grietin l je troškin-
t  voverai i  (14 Lt) bei baravyk
padažu pagardintos ot  fil  (36 Lt).

Be gryb  neapsieita ir ruošiant 
naujausi  virtuv s k rin  - veršienos 
nugarin  su pistacijomis. Prie jos deri-
nami itališkos recept ros bulvi  kuku-
lai iai ir voverai i  pagardas (37 Lt).

Smaližiai taip pat pamaloninti nau-
jienomis. Jiems “Esse” si lo išm gin-
ti š  sezon  prad t  ruošti klasikin
pranc zišk  desert  “Creme Brulee” 
(9 Lt) arba paragauti lietuviško sme-
tonišk  laik  gard sio - kepto obuolio 
su medumi, graikiniais riešutais ir ka-
ramel s padažu (6 Lt).

Vakarui prie vyno taur s tiks švie-
žiai paruoštos trij  skoni  užkand l s
su lašišomis, vištiena ir alyvuog mis 
(10 Lt).

Lentynose - nauji vynai

Priminsime, kad “Esse” si lomas 
specialiai šiam restoranui tiekiamas 
vynas. Restorano g rim  meniu ir 
lentynose rasite daugiau kaip 70 pa-
vadinim  vyn  iš Italijos, Portugalijos, 
Austrijos ir Argentinos. “Stengiam s, 
kad sve iai paragaut domesni  ir 
tipišk  tam tikram regionui vyn : nuo 
prabangesni  iki skirt  vidutinei ki-
šenei ir pigesni , bet tikrai geros ko-
kyb s”, - aiškino ponia Veronika.

Nuolat atnaujinama “Esse” vyn
kolekcija k  tik papildyta Italijos Pje-
monto ir Toskanos region  vyn  siun-
ta. Joje - baltieji vynai “Langhe Arneis 
Tre Fie DOCG 2008”, “Langhe Char-
donnay Memundis bei 2007”, taip pat 
keli “Chianti”, “Barolo” vynai. 

Tarp naujien  - ir saldus putojantis 
pra jusi  met  vynas “Moscato d’Asti 
Sole d’Oro DOCG”. Š  lengv  subtilaus 
skonio vyn  Italijoje prasta gerti po 
piet  drauge su sausainiais ar pyragu.

Patikusi  vyn  “Esse” visuomet 
gal site nusipirkti ir išsinešti. Tuomet 
jie kainuos 5 Lt mažiau, nei nurodyta 
vyn  kortoje.
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Žvarbiais vakarais “Esse” 
svečius šildo muzikos garsai

Gero vyno ir originalaus maisto derme garsėjantis sostinės restoranas 
“Esse” pojūčių harmoniją papildė dar vienu komponentu. Penktadie-
nių-šeštadienių vakarais jis kviečia pasimėgauti gyvos muzikos garsais. 
Kol kas tai vienintelė vieta Gedimino prospekte, nuo Lukiškių aikštės iki 
Seimo, kur koncertuoja tikro garso muzikos atlikėjai.

Su “Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai

“Esse” restoranų tinklo savininkei 
Veronikai Nevoinai visuomet 
smagu pristatyti vynų naujienas

Mykolo Ambrazo nuotr.

Muzikos vakarų tradiciją 
restorane pradėjo 

saksofonininkas Aivaras 
Linkevičius ir vokalistė Gabrielė
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Elena NIKONOVAITĖ

“Gan bei city” restoran  koncep-
cija sukurta kaimyn je Latvijoje. Lie-
tuvoje yra sik r  trys “Gan bei city” 
restoranai - pirmi du atidaryti Kauno 
“Akropolio” ir “Megos” prekybos 
centruose. Sulauk s didelio pasiseki-
mo tarp lankytoj  Kaune, prieš metus 
“Gan bei city” atkeliavo ir  sostin .

“Gan bei city” restoranuose di-
džiausias d mesys skiriamas aplin-
kai, maisto kokybei ir maloniam kli-
ent  aptarnavimui.

Vilniuje veikiantis “Gan bei 
city” išsiskiria savo interjeru. Mo-
dernumas ia jungiamas su inter-
pretuotais Ryt  estetikos elemen-
tais. Patalpos didel s (restoranas 
vienu metu gali aptarnauti iki 300 
lankytoj ), tod l yra kelios skir-
tingai rengtos erdv s. Klient
m gstamiausi - priešais langus 
esantys staliukai, prie kuri si-
taisius atsiveria kaip niekur kitur 
plati Vilniaus panorama. Restora-
ne skamba fonin  “lounge” sti-
liaus muzika.

Egzotika europietiškai

Kin  ir japon  virtuv ms vado-
vauja prabangiuose Rygos, Maskvos 
restoranuose dirb  šefai. Japoniška-
jai virtuvei atstovauja suši  baras, 
si lantis lankytojams pa i vairiau-
si  suši . Iš kiniškos virtuv s val-
giaraš io galima užsisakyti šalt j
ir karšt j  patiekal . Restorano lan-
kytoj  m gstamiausi - kartu su tor-
tilja patiekiama švelnaus pikantiško 
skonio Pekino vištiena, viš iukas su 
traškia medaus plutele, traški kiau-

liena bei jautiena su sezamais.  po-
puliariausi j  s raš  patenka ir ba-
klažanai - aštraus skonio ar ruošiami 
su medumi. Restorane yra ir vege-
tarišk  patiekal .

“Gan bei city” išlaikomos kin
ir japon  kulinarin s tradicijos, ta-
iau virtuv  pritaikyta europie i

skoniui, o pavart  restorano valgia-
rašt  rasite ir Cezario salot , iš de-
sert  - šokoladin , vyšni  tort , taip 
pat ir tiramisu.

Verslo piet s ir akcijos

Dirbantieji  Vilniuje ir Kaune 
esan ius “Gan bei city” restoranus 
kvie iami verslo piet . J  kaina - 
23,50 Lt.  verslo piet  rinkin eina
sriuba arba sušiai ir karštasis patie-
kalas, taip pat g rimas. Kasdien 
klientams si lomas skirtingas vers-
lo piet  rinkinys. 9 kartus papietavus 
dešimt  syk  vaišins restoranas.

Restorane karšt j  patiekal
porcijos didel s - vien  rekomen-
duojama ragauti dviese. Jei klientas 
pageidauja, galima užsisakyti ma-
žesn  patiekalo porcij  - ji ir kainuos 
mažiau.

Ketvirtadieniais “Gan bei city” 
laukiami studentai - maistu ir g ri-
mais jie gal s vaišintis 20 proc. pi-
giau. Restorane speciali  program
pristatys diskžok jas.

Dar viena visuose “Gan bei city” 
restoranuose vykstanti akcija - kasdien 
sve iams si loma vis kit  patiekal ,

kuriems taikoma net 40 proc. nuolaida. 
Šis pasi lymas galioja vis  virtuv s
darbo laik  - Kaune nuo 10 iki 22 val., 
Vilniuje - nuo 11 iki 22 val.

“Gan bei city” teikia maisto  na-
mus paslaug . Maistas  namus, biu-
rus pristatomas ne ilgiau nei per va-
land . “Gan bei city” aptarnauja per 
furšetus, banketus. Taip pat organi-
zuojamos suši  ruošimo pamok l s.

“Gan bei city” įvairovė: nuo japoniškų 
sušių iki kiniškų patiekalų

Egzotiško maisto, modernios aplinkos ir įspūdingų panoraminių vaizdų mėgėjai kviečiami užsukti į 
Vilniuje, PC “Panorama”, įsikūrusį restoraną “Gan bei city”. Jo išskirtinumas - po vienu stogu veikia dvi 
atskiros, japoniška ir kiniška, virtuvės. Restorane siūloma per 200 populiariausių tradicinių japoniškų 
ir kiniškų patiekalų, tarp jų - tik “Gan bei city” ruošiami desertiniai sušiai. Gera žinia nuolatiniams res-
torano lankytojams - lapkritį patiekalų galėsite užsisakyti iš atnaujinto “Gan bei city” valgiaraščio.

PATIEKAL  KAINOS: 

“Maki” sušiai - nuo 5,50 Lt 
Sriuba - nuo 6,5 Lt 
Užkandžiai, daržovi

patiekalai - nuo 13 Lt 
M sos patiekalai - nuo 17 Lt 
Desertai - nuo 7 Lt

Daugiau informacijos ir 
“Gan bei city” valgiarašt  rasite 

internete www.ganbei.lt, www.susi.lt.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida sąskaitai

Viščiukas su 
traškia medaus 
plutele bei 
sušių ir žuvies 
rinkinys

“Gan bei city” archyvo nuotr.

“Gan bei city” restoranas 
išsiskiria moderniu interjeru
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Nuo šiol fotomenininko SAULIAUS PAUKŠČIO studiją “Fototeatras” rasite 
nauju adresu - studija su visu spalvingu rekvizitu perkelta į Žirmūnų bou-
lingo klubą (Žirmūnų g.68A, Vilnius). Taip klientams pasiūlyta lengviau at-
randama vieta ir didesnė paslaugų įvairovė: linksmindamiesi “Fototeatre” ir 
smagiai besifotografuodami 
žmonės gali ne tik pozuoti 
priešais fotoobjektyvą, bet 
ir žaisti boulingą, biliardą ar 
smiginį. “Taip ir užsiėmimo 
pakaks, ir smagios vakarėlio 
akimirkos ilgam išliks fo-
tografijose”, - sakė Vilniaus 
fotoateljė tradicijų tęsėjas 
S.Paukštys. Fotomenininkas 
yra teatrinės fotografijos 
pradininkas Lietuvoje, tad 
kreipdamiesi nuotraukų nu-
siteikite improvizuoti.

“Laisvalaikio” inf.

S.Paukščio “Fototeatras” 
įsikūrė boulingo klube

Daugiau informacijos 
www.fototeatras.lt

Sauliaus Paukščio 
fotostudijoje padarytos 
nuotraukos dažnai įgauna 
retro atspalvį

Sauliaus Paukščio nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida paslaugoms
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- Muzikos industrijoje egzis-
tuoja tokia s voka kaip “forma-
tas”. Kai kurie muzikantai sutin-
ka groti pagal format , kai kurie 
ne ir d l to nuken ia. J s prad -
jote groti dar tada, kai egzistavo 
KGB cenz ra. Kada buvo len-
gviau - SSRS laikais ar dabar, ka-
da cenz r  pakeit  “formatas”?

- Kitados mes susid r me su 
KGB cenz ra. Patik kite, tai labai 
baisu. Ta iau formatas toks pat ne-
malonus kaip ir KGB. Aš manau, 
šiais format  laikais negal t  atsi-
rasti tokia grup  kaip “Queen”, ku-
ri grojo visais formatais, jungdama 
juos vieningu skamb jimu. Tai buvo 
nuostabi k ryba nuo sunkiojo roko 
iki operos, kuri dabar netilpt  jok
format .

- Kitados j s pasiek te labai 
daug. 1989 m. daina “Bang” pa-

kilo  tre i  viet  MTV parade ir 
dvi savaites buvo ketvirtoje. 
“Top 20” ji išsilaik  du m nesius 
su Madonos, Eltono Džono, Vitni 
Hiuston vaizdo takeliais. J s
populiarum  daug kas band  sie-
ti su d mesiu viskam, kas rusiš-
ka - perestroikai, matrioškai, 
vodkai, kalašnikovui ir t.t. Da-
bar Vakar  susidom jimas Rusi-
ja šiek tiek sumaž jo. Kaip ma-
note, ar gal t  rusiška roko gru-
p  pakartoti j s  laim jimus?

- Manau, problem  tikrai neb -
t . Bet mes daug pasiek me ne d l
dom jimosi matrioškomis. Tuo me-
tu iš SSRS  JAV išbandyti j g  vyko 
daug atlik j , net grup  “Mašina 
vremeni”. Pavyzdžiui, buvo tokia 
grup  “Zvuki mu”. Jiems talkino le-
gendinis brit  prodiuseris Brajenas 
Inas (Brian Ino). Apie tok  prodiu-

ser  buvo galima tik svajoti. Dauge-
lis tur jo puikias galimybes ir band
j gas. Mums pasisek  - tur jome 
profesionali  medžiag , tod l iš jo
puikus vientisas lydinys. Ir dabar 
n ra joki  problem , reikia orien-
tuotis  Vakar  klausytoj  ir dirbti 
ne blogiau už kitas grupes.

- Pavyzdžiui?
- Reikia daryti taip, kad b t  ne 

pras iau nei “Linkin Park” - jie gi-
gantai. Neseniai Maskvoje koncer-
tavo grup  “Metallica”, susirinko 
100 000 ži rov . Po koncerto  vie-
nos televizijos klausim  “Kaip ver-
tinate apšildan i  grup  HIM?” jie 
atsak : “Mes nežinojome, kas tai 
per grup . Siaubas. Geriau jau mus 
b t  apšildžiusi grup  “Gorky 
park”. Nustebome tai išgird .

- Kokia j s  nuomon  apie 
kitus muzikos stilius?

- Gera, išskyrus restoraninius 
šansonus. Suprantate, muzika - tai 
dvasin  substancija. Juk ne veltui 
sakoma, kad muzika - tai malda be 
adreso.  j  reikia ži r ti ypatingai, 
nes muzika - Dievo dovana. Yra ir 
daug geros pop muzikos. Buvau 
Džordžo Maiklo koncerte Maskvoje, 
labai patiko. Tai puikus popmuzikos 
atlik jas.

- K  norite pasakyti žmo-
n ms savo dainomis?

- Šventraštyje yra parašyta: pra-
džioje buvo Žodis. Žodis - labai stipri 
substancija. Jei žmogui trenksi pa-
galiu ar jis pats užsigaus, skausmas 
po kurio laiko praeis ir jis tai pamirš. 

O nuo kai kuri  žodži  žmogui gali 
skaud ti iki mirties. Mes stengia-
m s atsargiai rinkti žodžius savo 
tekstams - m giname pas ti reika-
ling  s kl .

Vaida ANDRIKONYT

“Stengiam s tobul ti kartu su šo-
k jais. Iki šiol jie mus stebino kasmet 
ger jan ia pasirodym  kokybe, tech-
nika, aistra šokiui ir energija. Šiemet, 
siekdami dar sp dingesnio j  ir m -
s  augimo, išš k  šok jams metame 
mes. Komandos, norin ios patekti 
pagrindin  turnyr , turi paruošti šou, 
kurio tema - Džeimsas Braunas. Ren-
ginio sve iai tur s dar vien  prog
sitikinti, kad gatv s šokiai nesibaigia 
šokio kova vienas prieš kit  - tai me-
nas, teatras, nuotaika, energija”, - sa-
k  turnyro organizatoriai.

Be jau min t  komandini
(7 prieš 7) hiphopo grumtyni ,
vyks ir ne mažiau masinantys su-
sir mimai vienas prieš vien  - 
“B-Boying” (“Breakdance”), “Pop-
ping” ir “Locking” kategorijose.

Du kartus per metus po t kstan-
t  ži rov  “Forum Palace” sutrau-
kiantis turnyras š  kart  žada užkur-

ti dar didesn  pirt . Angli  krosn
mes žmon s, be kuri  šie šokiai pra-
rast  daug karš io, - diskžok jai Ma-
mania ir Emylis. O nuspr sti, kas yra 
geriausi, patik ta tarptautinei teis -
j  komisijai, sudarytai iš Pranc zijos, 
Vokietijos, Suomijos, Estijos, Balta-
rusijos bei Lietuvos atstov . Rengi-
n  ves Lietuvos gatv s šoki  guru 
Audrius Jokubauskas, jam talkins se-
nas repo vilkas bei “Saul s kliošo” 
b gnininkas Laurynas Šarkinas.

Pad kos vakar lis po renginio - 
kaip be jo? Renginio organizatoriai 
lapkri io 14- j  neleis n  vienam na-
mo parsivežti energijos. Paskutines 
j gas ir g rio emocijas teks palikti 
mistiniu pavadinimu prisidengusiame 
“Who Came To Represent?” vakar -
lyje, kuris vyks vakare po “Urban 
Dance” turnyro klube “Tarantino”. Jo 
muzikine dalimi r pinsis Emylis, Vai-
per ir Mowf, o šok jai t s laisvus pa-

sirodymus vidury šoki  sal s.
Vakar lyje, kuris prasid s

22 valand  ir t sis, kol paskutinis 
šok jas paliks šoki  aikštel , lau-
kiami ne tik ind l  turnyr nešu-
sieji dalyviai bei ži rovai, bet ir tie, 
kurie “Urban Dance” turnyro ne-
gal jo aplankyti dienos metu, bet 
vis d lto nori pajusti tobul jan i  ir 
duokles krikštat viui dalijan i  Lie-
tuvos gatv s šokio j g .

Sklando gandas, kad didel  sm -
g  m siškiams šok jams “Urban 
Dance” turnyre rengiasi suduoti Bal-
tarusija, Estija ir Latvija, atsivežan-
ios ne vien  autobus  daugel  met

slapta treniruojam  šok j . Kuo visa 
tai baigsis? Kas laim s? Ar duokl
Džeimsui Braunui bus atiduota? 
B k, matyk, pajausk, dalyvauk!

Paskub k - www.bilietai.lt ši
minut  kam nors kitam parduoda 
biliet , kuris turi b ti tavo.

Daugiau informacijos 
www.urbandance.lt.

Duoklė krikštatėviui - gatvės šokio energija
Lapkričio 14 dieną 13 valandą įvyksiantis aštuntasis gatvės šokių 
turnyras “Urban Dance” bus ypatingas. Renginyje komandiniais 
pasirodymais bus pagerbtas soulo muzikos krikštatėvis, žmogus, 
kurio plakatas kabo virš kiekvieno save gerbiančio breikerio lovos, 
misteris Dinamitas - Džeimsas Braunas (James Brown).

Organizatorių archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 1 bilietui

A.Belovas: “Muzika - Dievo dovana”

Lapkri io 20 d. “Gorky park” 
koncertas vyks 

Klaip doje, Žvej  r muose,
lapkri io 21 d. - Vilniuje, 
“Nes  Pramog  banke”.

Dainininkas Aleksejus 
Belovas vedęs garsią 
Rusijos dainininkę 
Olgą Kormuchiną 
(nuotraukoje su dukra 
Anatolija)

Organizatorių archyvo nuotr.

Žurnalas “Billboard” grupę “Gorky park” apdovanojo geriausio atlikėjo kategorija. Daina “Bang” pateko į trečią vietą 
MTV hitų parade. Plokštelė užėmė 80-ą vietą dviejų šimtų populiariausių “Billboard” atlikėjų sąraše. Artėjančių “Gorky 
park” koncertų proga Lietuvoje “Laisvalaikio” skaitytojams pateikiame pokalbį su grupės lyderiu Aleksejumi Belovu.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams



Projekto naujokės 18-metės GODA ir GABIJA ir atrodo vienodai, ir mąsto beveik taip pat. Dvi žavios tamsiaplaukės “Muzikos akademijoje” dalyvaus kaip vienas vienetas. 
Pakviesti jas į šou prodiuseriams pasiūlė pernykščio projekto nugalėtojas Ruslanas Kirilkinas, susipažinęs su dvynėmis viename renginyje Kaune, kur ir jis, ir jos dainavo.

Iš Tauragės kilusias, o dabar Kaune vokalą studijuojančias merginas kalbinome atskirai po vieną. Pateikėme tuos pačius klausimus. Kai kurie dvynių atsakymai, 
kaip ir išvaizda, identiški, o kai kas ir nesutapo...

“Laisvalaikis”, 2009 m. lapkričio 12 d.

Esi UŽ ar PRIEŠ scenos žvaigždži  plastines operacijas? Ar nor dama(-as) scenoje atrodyti gražiai ryžtumeisi gultis po skalpeliu?

Rokas

PRIEŠ. Kam ta operacija man? 
Juk, kai nugrimuoja, ir taip gražiai 
scenoje atrodai... Ne, nesakau, kad 
esu tobulas, bet ne toks baisus, kad 
ryž iausi operacijai.

Ariel

PRIEŠ. Aš scenoje ir taip gerai 
jau iuosi, tai kam tos operacijos? Aš 
- už nat ral  grož . Visiškai nesu-
prantu t , kurios viešai didinasi 
kr tis. Tai gal ir vaikus daryti im-
kime viešai?

Atas

UŽ. Kai tam ateis laikas, gal ir 
ryšiuosi operacijai. Bet tik tuomet, 
kai išvaizdos nebebus galima taisyti 
sportuojant. Tai šiuo metu ir darau. 
Bet jei kompleksuo iau d l ko nors, 
tai mielai atlik iau koki  nors plas-
tikos korekcij .

R ta

PRIEŠ. Pati niekada nesikore-
guo iau pasitelkusi k no chirurgi-
j . Plastin s operacijos padeda pa-
naikinti kompleksus, o toki  aš kol 
kas neturiu, arba jei ir turiu, tai 
neišduosiu.

Onsa

PRIEŠ. Jei tiems, kurie operuo-
jasi, gerai, tai puiku. Bet aš tikrai 
nežadu kreiptis  chirurgus. Manau, 
kad esu žiauriai gražus ir taip.

Nuo šiol „Muzikos akademija” 
bus rodoma nauju, patogiu laiku - penktadieniais 20.30 val.!

Jums nesidvejina: “Muzikos akademijoje” - seksualios dvynukės!

1. K  pasakytum Eltonui 
Džonui, jei sutiktum j
gatv je? 
2. Kas laim s “Muzikos 
akademij ”? 
3. Su kuo svajoji 
padainuoti duetu? 
4. Koks sesers bruožas tave 
labiausiai erzina? 
5. Kas yra tercija? 
6. Kokie vaikinai tau 
patinka? 
7. Naktinis klubas ir 
š lioni  naktis ar ramus 
vakaras su knyga? 
8. Ar tiki talismanais? 
9. Ar tave lengva 
pravirkdyti? 
10. Kiek vaik  nor tum 
tur ti? 
11. Kuo nor jai tapti 
vaikyst je? 
12. K  veiki, kai 
nedainuoji? 
13. K  galima nuveikti su 
mikrofonu, išskyrus 
dainavim ?
14. Už koki  pinig  sum
apsinuogintum žurnalui? 
15. Jei prezident  Dalia 
Grybauskait kurt  grup ,
kaip j  pavadintum?

Gabija

1. “Labas, tu simpatiš-
kas. Gaila, g jus”.
2. Egl .
3. Su Gy iu Paškevi-
iumi. Jo dainos gra-

žios. 
4. Kartais erzina, kad 
ji labai užsispyrusi ir 
nepripaž sta, jog yra 
neteisi, kai susigin i-
jame. 
5. Tai intervalas... Ei, 
baik! Neskalpuok taip! 
Na, ia muzika... 
6. Protingi, graž s, tu-
rintys humoro jausm ,
mandag s, išprus .
7. Naktinis klubas, ži-
noma.
8. Mano talismanas - 
sesuo. Tik su ja lipu 
scen , viena - ne. 
9. Taip. Esu jautrus 
žmogus, apsiverkiu 
nuo graudaus filmo ar 
gražios muzikos. 
10. Arba vien  mergai-
t , arba du: vyresn
berniuk  ir jaunesn
mergait . Kad brolis 
gal t  apginti ses .
11. Nor jau b ti taksi 
vairuotoja, nes gali bet 
kada ir kur panor j s
važiuoti.
12. Mezgu. Esu nu-
mezgusi ne vien
megztin  sau ir sesei. 
13. Galima su juo su-
rengti fotosesij  ir išra-
dingai prisifotografuoti. 
14. Ži rint koks tas 
apsinuoginimas. Bet 
apskritai nenor iau 
apsinuoginti viešai. 
15. “Gerie iai”.

Goda

1. “Eime, gal kur pa-
dainuosime kartu?” 
2. Egl .
3. Su Maiklu Džekso-
nu. Iš lietuvi  - su Gy-
iu Paškevi iumi.
4. Erzina tai, kad ji per 
daug atsip tusi ir dažniau 
vadovaujasi emocijomis, 
o ne protu, kaip aš. 
5. Tai intervalas nuo 
vieno garso iki kito. Pa-
vyzdžiui, do-mi. J zau,
neklausk, dar d stytoja 
paskaitys paskui. 
6. Graž s. Nes pirmiau-
sia atkreipiu d mes  iš-
vaizd . Paskui - jau pro-
tingi, mandag s ir t.t. 
7. Naktinis klubas. 
8. Tikiu. Eidama  sce-
n  persižegnoju ir grie-
biu ses  už rankos. Ji 
mano talismanas. 
9. Anks iau buvo lengva, 
bet gyvenimas užgr di-
no. Šiandien esu stipri ir 
d l niek  neverkiu. 
10. Arba vien  mergai-
t , arba du: vyresn
berniuk  ir jaunesn
mergait . Kad brolis 
gal t  apginti ses .
11. Dant  gydytoja. 
Niekada nebuvo baisu 
taisyti dant , man net 
patiko! 
12. Kuriu eiles. 
13. Galima j  naudoti 
kaip savigynos priemo-
n  ir nakt , jei kas už-
puola, gerai užvožti per 
galv .
14. Neapsinuogin iau 
už joki  sum .
15. “Grybien ”.

“Lietaus” savait s
TOP3:

1. Nerijus - “Brunet s ir 
blondin s”.

2. Atas - “3000 nakt ”.
3. Ariel  - “Grok”.

Klausk “Muzikos 
akademijos” dalyvi  visko! 

Bendrauk su jais tiesiogiai

radijo stotyje “Lietus” 
kasdien nuo 16 iki 17 val.
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Nerijus

PRIEŠ. Reikia vertinti nat ral
grož . Jis ilgaamžiškesnis. Aš tikrai 
nesidary iau operacijos d l grožio. 
Galima sportuoti, numesti svorio, 
treniruoti trapecij , pres , bet ne 
dirbtinai kišti silikon . Turi b ti 
kažkokia pagarba k nui.

Egl

PRIEŠ. Nesidary iau operacijos. 
Vis  pirma tod l, kad labai bijau t
vis  peili  ir skalpeli . Antra, ma-
nau, man tokios operacijos nereikia.

Dvyn s

Goda ir Gabija: UŽ. Nieko blogo 
ia nematome. Kalbant atvirai, ir 

mes pa ios kitados galvojome apie 
plastines operacijas. Gal visai ir ne-
prošal b t  kai k  pasikoreguoti. 
K ? Neišduosime! 

Kafka

UŽ. Jei žmogus geriau nuo to 
jau iasi, kod l gi ne? Pats dabar ne-
planuoju darytis operacijos, bet se-
natv je, kai oda nudribs, kod l gi jos 
nepasilyginus, jei yra galimyb ? Juk 
scenos žmogaus toks darbas - gražiai 
atrodyti scenoje.

Per pra jusi  transliacij  jau-
niausia šou dalyv  R ta netik tai
gavo nauj  titul : “Mis Muzikos 
akademija”.

Taip j  pakrikštijo komisijos 
pirmininkas Mindaugas Stasiulis. 
Po R tos pasirodymo jis, varvinda-
mas seil , lemeno: “R ta, tu šian-
dien nuostabiai atrodai. Drabužiai 
ir ši šukuosena tau be galo tinka. 
Tu esi “Mis Muzikos akademija”. 
Tu esi 100 kart  gražesn  už nese-
niai išrinkt  “Mis Lietuv ”.

Publika su ž , o R tel  nurau-
do. V liau ji kuklinosi: “A i  Min-
daugui, jis labai paglost  mano šir-
del , ta iau gal šiek tiek persisteng .
Nors ir man pa iai mano stilius 
š kart patiko. Visada projekto stilis-
tai mane rengdavo kaip linksm  ir 
labai jaun  mergai iuk , o š kart 
tapau jau subrendusia panele”.

“Muzikos akademijos” (MA) da-
lyvių pasirodymas scenoje tebū-
na alinančio darbo rezultatas. 
Iki tol tenka kaip reikiant pa-
plušėti: ne tik su vokalo dėsty-
tojais, prodiuseriais, režisieriais, 
bet ir su judesio profesionalais.

LNK muzikini  projekt  daly-
vius laisv s poj io scenoje sporto 
sal je moko Lietuvos muzikos ir te-
atro akademijos judesio d stytoja 
Zita Dulinskien : “Ši met s “Mu-
zikos akademijos” dalyviais esu pa-
tenkinta. J  mentalitetas gerokai 
skiriasi, tarkim, nuo Radži, kur  mo-
kyk nemok s judesio - jis vis tiek 
darys savo. MA dalyviai supranta, 
kad tai ne juokai, ir ži ri  pamokas 
atsakingai. K  mes veikiame? Da-
rome vairius pratimus, prakaituo-
jame, mokom s scenos kult ros. 

ia kaip ir su kalba: gali kalb ti cha-
miškai, o gali mandagiai ir laisvai. 
Taip ir su jud jimu: scenoje labai 
aiškiai matyti susikaustymas ir kul-
t ros stoka. Kiekvienas gestas, ju-
desys turi b ti laisvas. Taip pat 
tiems jauniems dainininkams sten-
giam s išugdyti ištverm  ir kantry-
b . Kai kurie fiziniai pratimai per 
pirm sias pamokas jiems atrod
juokingi, ta iau prisijaukinau juos, 
ir dabar rimtai dirbame”.

Karš io pra jusios “Muzikos 
akademijos” transliacijos metu sce-
noje buvo kaip niekad daug. Net 
visko ma iusius šou prodiuserius 
nustebino Nerijaus elgesys. Vaiki-
nas nuolat sulaukdavo kritikos iš 
judesio d stytoj  ir komisijos, kad 
yra susikaust s. Mindaugas Stasiu-
lis j  net buvo pavadin s Termina-
toriumi. Š kart Terminatorius virto 
elegantišku šok ju!

Niekas nenutuok , k  Nerijus 
buvo sum st s. Ogi scenoje jis spon-
taniškai nutar  pašokdinti griežt j
Rosit ivilyt ! Pasirodymas virto 
paš lusiu ir netik tu šou - prie d ks-
tan i  R. ivilyt s ir Nerijaus prisi-
d jo ir raitytis m  Kastytis Kerbe-
dis, taip pat Mindaugas Stasiulis.

“Maniau, jau reik s kviesti ap-
saug . ia buvo tikras chaosas, tikra 
neprognozuojama fiesta”, - po tiesio-
giniame eteryje staiga vykusio šou 
sak  Inga Jankauskait . O Nerijus 
rod : jis scenoje - neb tinai stuobrys, 

o išties žino, kaip priblokšti.
R. ivilyt  po šio akibrokšto liko 

be žado: “Negaliu nieko komentuo-
ti. Nerijau, tau skiriu 9 balus”.

“Muzikos akademija” su Inga 
Jankauskaite ir Rolandu Vilkon iu-
mi - nauju laiku, penktadieniais 
20.30 val. per LNK .

Naujienos

Rūtelė 100 kartų 
gražesnė už “Mis Lietuvą!

LNK archyvo nuotr.

I.Jankauskaitė norėjo 
iškviesti apsaugą

MA dalyviai mokosi scenos 
judesio paslapčių

Išmokti judėti scenoje - 
ne juokai

Dar daugiau “Muzikos akademijos” - 

socialiniame tinkle 

Prisid k prie 

m s !

Trumpai



Gros teatro orkestras

Prieš pusantr  met  režisier  miuzikl
“Sesuo Ker ” pastat  Latvijos nacionaliniame 
teatre. Spektaklis sulauk  ne tik tino pasise-
kimo, iki šiol jis renka pilnas ži rov  sales.

Klaip dos valstybiniame muzikiniame te-
atre spektaklis bus kiek kitoks, nes šio teatro 
galimyb s gerokai didesn s. Latvijos nacio-
naliniame teatre statant “Seser  Ker ” akto-
riai mok si dainuoti, šokti, bet spektaklyje 
skamb jo fonograma. Klaip dos muzikinio 
teatro pastatyme dalyvaus didesn  trup . ia, 
be solist , traukti ir choro artistai, baleto 
šok jai, be abejon s, grieš teatro orkestras.

Ko laukti iš G.Poliš iuk spektaklio? Ji tei-
gia, kad R.Paulo miuziklas, sukurtas rašyto-
jo Teodoro Dreizerio romano “Sesuo Ker ”
motyvais, jai labai artimas tod l, kad visada 
buvo neabejinga menininko likimo, teatro, 
gyvenimo temoms. Apskritai, anot G.Poliš-
iuk, bet kuriame miuzikle yra kažkas grie-

bian io už širdies, tod l šis žanras režisier
itin vilioja.

R.Paulo miuzikle neatkartojama pažo-
džiui romane aprašyta istorija. ia, režisier s
teigimu, susilieja kelios erdv s - aktor s, pri-
simenan ios savo gyvenim , scenaristo, ra-
šan io scenarij  kuriamam filmui apie aktor ,
ir galiausiai min i , jausm , muzikos, seno-
jo kino erdv . Pastar j  režisier  ypa  išski-
ria. Anot jos, senasis kinas yra pakyl tas, 
tarsi ver iantis žmog  atsistoti ant piršt
galiuk . Tod l ir iš artist  ji reikalauja ži r -
ti 5-ojo dešimtme io filmus, persisunkti ano 
laikotarpio estetika.

“Vis d lto, jeigu neb t  tokios jaudinan-
ios, dramatiškos istorijos, neb t  ir tokios 

puikios Raimondo Paulo muzikos, dain . Man 
labai brangus šis siužetas kaip menininkei, 
režisierei, kuri vis  laik  nor jo tapti aktore”, 
- sak  G.Poliš iuk.

G.Poliš iuk spektakliai - anšlaginiai

Režisier  stato spektaklius Rygoje, Mas-
kvoje, dabar ir Klaip doje, gars ja k rybine 
dr sa, novatoriškomis id jomis, taip pat rei-

klumu, griežtumu. Jai nesvetimas ir supra-
tingumas. Prieš metus Rygoje G.Poliš iuk
atidar  savo teatr  “Observatorija”. Naujojo 
teatro patalpos nedidel s, artist  trup  jauna, 
- visi režisier s mokiniai, o vos keli pastaty-
ti spektakliai - anšlaginiai.

Klaip dos valstybiniame muzikiniame te-

atre drauge su G.Poliš iuk dirba jos asisten-
tas aktorius Andris Bulis, choreografas Al-
bertas Kivleniekas, dailinink  Lien  Dobra-
ja, scenografas Aigaras Ozolinis. R.Paulo 
miuziklo “Sesuo Ker ” premjera laukiama 
lapkri io 27 dien .

“Laisvalaikio” inf.
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Viskas apie vyrus: eisim iki galo!

Švilpimas, plojimas, koj  trypimas, š ks-
niai iš ži rov  sal s - štai kokios reakcijos su-
laukia sp dingas teatrinis šou. Jei prisimena-
te film  “Striptizo ereliai”, tai nesunkiai atpa-
žinsite ši  linksm  istorij  apie kelis vyrukus, 
kurie, pajut  pinig , d mesio ir pasitik jimo 
savimi stygi , nusprendžia išbandyti save strip-
tizo mene. Taip, mene, nes norint gundyti ir 
vilioti moteris, b nant ne pirmos jaunyst s ir 
ne paties seksualiausio k no savininku, priva-
lu tur ti neeilini  k rybini  gabum  ir nema-
žo užsispyrimo. Pagrindiniai veik jai - bedarbis 
metalurgas Džordžas (aktorius Gediminas 
Storpirštis) ir jo simpatiškas draugas Denis 
(aktorius Tomas Kizelis). Pasitelk  vyrišk  dr -

s , b simi “ereliai” nusprendžia suburti stipri
šok j  komand . Tikras chaosas prasideda per 
speciali  atrank . Ji pritraukia vairaus plauko 
ir labai pasitikin ius savimi konkurso dalyvius. 
Gal  gale iš j  išrenkami dar keturi vyriškiai, 
tinkami šiam jaudinan iam žaidimui.

Spektaklyje nemažai intrigos. Heroj  san-
tykiai nuolatos sukasi tarp žmon , draugi  ir 
meiluži . Vaikinai slepia ties  ir rengia savo da-
moms staigmen  - šokiruojant  pasirodym , ku-
ris vyks pa ioje spektaklio pabaigoje, priblokš-
damas ži rov  fantazij . Aktori  šokio profesio-
nalumu galite neabejoti. Spektaklio choreogra-
fij  k r  šokio meistras Jurijus Smoriginas.

“Laisvalaikio” inf.

Anšlaginė muzikinė komedija “Strip man show - viskas apie vyrus” 
garantuoja puikią nuotaiką, o gal net idėją naujam verslo planui?..

M.Abramavičiaus nuotr.

Valstybinis jaunimo teatras lapkričio 13 d. 18 val. pristato vieną iš populiariausių 
teatro spektaklių - italų režisieriaus Paolo Emilio Landžio (Paolo Emilio Landi) muzikinę 
komediją “Strip man show - viskas apie vyrus”.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida bilietui

Lapkričio 27 d. Klaipėdos 
valstybiniame muzikiniame 
teatre bus rodomas Galinos 

Poliščiuk režisuotas 
Raimondo Paulo miuziklas 

“Sesuo Kerė”
Nerijaus Jankausko nuotr.

Klaipėdos scenoje - R.Paulo miuziklas
Į Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro sceną žengia šlovingojo latvių 
kompozitoriaus Raimondo Paulo miuziklas “Sesuo Kerė”. Šį nepaprastą tiek 
muzikos, tiek dramaturgijos prasme kūrinį stato kūrybinė grupė iš Latvijos, 
kurios svarbiausias asmuo - novatoriškumu garsėjanti režisierė Galina Poliščiuk.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams
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- Kaip kriz  paveik  kino teatr  “Fo-
rum Cinemas” lankomum ?

- Padidinus PVM, išaugo biliet  kainos 
(9, 18 lit ), tod l sumaž jo lankytoj . Kai kas 
atsisako kino kaip pramogos. Be to, š  rude-
n  film  repertuaras nebuvo toks stiprus, pa-
lyginti su pra jusiais metais.

- Kod l?
- Holivudas suk r  mažiau ger  film .
- Koki  priemoni  imat s ži rovams 

privilioti?
- Inicijuojame vairias biliet  kain  maži-

nimo akcijas, loterijas. Taip pat rengiame tra-
dicinius ir naujus festivalius. Pavyzdžiui, 
skandinavišk  film  “Scanorama”, komedij
festivaliai. Rengiame tiesiogines transliacijas 
iš “Metropolitan” operos teatro. Nors bilietas 
kainuoja 40 Lt, sal  b na pilna.

- Ar “Scanorama” sulaukia tokio pat 
kino gerb j  d mesio?

- Taip. Be to, šiemet bus galima išvysti 
skandinav  k r jams neb ding  linksmes-
ni , šviesesni  kino darb .

- Populiariausi besibaigian i  met
filmai?

- Tai ži rimumo rekord  Lietuvos kino 
teatr  istorijoje pasiek s “Ledynmetis III”. 
Jei neklystu, “Titanikas” uždirbo apie 2 mln. 
lit , “Simpsonai” - 2,5 mln. lit , o “Ledyn-
metis III” - 3,4 mln. lit .

- Kaip paaiškintum te tok  populia-
rum ?

- Jis dubliuotas lietuviškai ir tinka vairiai 
auditorijai. Prie s km s prisid jo ir 3D efektai.

- Ar tokios pa ios tendencijos vyrau-
ja ir kitose pasaulio šalyse?

- Kitur, kitaip nei pas mus, labai populia-
r s komiks  filmai.

- Kaip sekasi neseniai j s  ekranus 
pasiekusiai Igno Miškinio premjerai “Ar-
timos šviesos”?

- Prastai. Puosel jome didesnius l kes-
ius. Film  pavadin iau eksperimentiniu, ieš-

kan iu savo ži rovo. Tokie filmai populiares-
ni Vakar  Europoje. Apskritai lietuviški filmai 
neišlipa iš duob s jau daug met . Per metus 
sukuriami 2, 3 nacionaliniai filmai. Tuo tarpu 
Latvijoje - apie 10, Estijoje - apie 20. Didesnio 
tautie i  susidom jimo, mano nuomone, tu-

r t  sulaukti Emilio V lyvio “Zero II”.
- Neklysiu sakydama, kad daugiausia 

d mesio sulaukia didelio biudžeto Holi-
vudo filmai?

- Absoliu iai taip.
- Ši  met  staigmenos?
- Trys filmai, kuri  lankomumas buvo di-

desnis, nei tik jom s. Tai “Jis sako “Taip!” 
su Džimiu Keriu (Jim Carrey), “Bjauri tiesa” 
ir “Negarbingi šunsnukiai”.

- O kaip skandalingasis “Bruno”?
- Sulauk  dvigubai mažesn s s km s nei 

“Boratas”. Matyt, tod l, kad seksualini  ma-
žum  tema m s  šalyje - vis dar tabu.

- Kokius filmus j s m gstate?
- Iš paskutini  matyt  labai patiko “Ne-

garbingi šunsnukiai”. Daug tikiuosi iš “Sca-
noramos” repertuaro. Man patinka filmai, 
kuriuose d mesys skiriamas id jai, o ne efek-
tams. Švent s sielai ieškau tarp nekomerci-
nio kino.

- Kokia j s  nuomon  apie sprag si
valgym  kino seanso metu?

- Jeigu jie kramtomi rimto filmo metu, 
erzina, bet per filmus, kuriuose daug veiks-
mo, garso ir efekt , aš ir pats mielai juos 
valgau. Be to, sprag siai ir gaivieji g rimai
- sena kino teatr  kult ros dalis.

Kalbino Laima KARALI T

Mini interviu

“Ledynmetis III” uždirbo 3,4 mln. litų
Populiariausi ir lūkesčių nepateisinę šių 
metų filmai, kino teatrų lankomumas, 
tradiciniai ir nauji festivaliai - į klausimus 
apie kino verslą atsako “Forum Cinemas” 
rinkodaros vadovas Dainius Beržinis.

 Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Demi M r (Demi Moore) vyras ir akto-
rius Eštonas Ka eris (Ashton Kutcher) tu-
r jo pereiti prie griežtos dietos, kai besiruoš-
damas imtynininko vaidmeniui filme “Susi-
pyn  išgyvenimai” priaugo šiek tiek svorio. 
Dailesn s fig ros iš jo pareikalavo romantiš-
ko filmo “Mergišius” k r jai.

Pasibaigus filmavimo darbams “Susipy-
nusiuose likimuose” aktorius gavo pasi lym
suvaidinti užkiet jus  moter  gundytoj  ko-
medijoje “Mergišius”. E.Ka erio vaidinamas 
herojus filme yra atletiško sud jimo seksu-
alus vaikinas, kuris tikisi, gundydamas karš-
tas ir pasiturin ias moteris, gyventi privile-
gijuotai ir gerai apsir pin s.

Realiame gyvenime aktorius susid r  su 
menka problem le. Jam reik jo numesti priaug-
tus papildomus 5 kg, tod l buvo priverstas kar-
dinaliai pakeisti savo mitybos racion . “Buvau 
tik pabaig s darbus filme, kuriame vaidinau im-
tyninink , tod l prival jau kuo grei iau numes-
ti tuos papildomus 5 kg. Niekada nesu laik sis 
griežt  diet , bet š  kart  savo dienos valgym
skai i  sumažinau iki vieno karto per dien . Be 
to, kad nebegal jau normaliai pavalgyti, tur jau 
dar ir nemažai pasportuoti”, - dietiško gyvenimo 
periodo detal mis dalijosi aktorius.

Romantin je komedijoje “Mergišius” 
E.Ka eris vaidina vyruk  Nik , kuris gyve-
na išlaikomas turting  ir taking  Los An-
dželo moter , už tai joms atsilyginantis mie-
gamajame. Tai panašiau  abiem pus ms 
naudingus ryšius: Nikio merginamos mote-
rys jo d ka pasijunta jaunos, gražios ir 
trokštamos, o Nikis savo ruožtu gali pra-
bangiai gyventi. Ta iau tai t siasi tol, kol 
vaikinas sutinka savo svajoni  mergin , ir 
jam tenka apsispr sti, ko jis iš ties  nori - 
pinig  ar jausm .

“Acme” inf.

Drastiška E.Kačerio 
dieta dėl vaidmens

Eštono Kačerio personažas 
- iš turtingų poniučių 

gyvenantis alfonsas
“Acme” nuotr.

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

su nuolaida (taikoma 2 bilietams) kaina

13Lt
Su “Laisvalaikio” kortele savaitgaliais ir švenčių 

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

17Lt
Su “Laisvalaikio” kortele darbo dienomis į 

“Forum Cinemas Akropolis”, “Forum Cinemas 
Vingis” ir “Forum Cinemas Kaunas” kino teatrus 

bilieto su nuolaida (taikoma 1 bilietui) kaina

15Lt

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

Romantin  komedija/drama. JAV
Režisierius David Mackenzie
Vaidina: Ashton Kutcher, Margarita 

Levieva, Anne Heche ir kiti
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Suvienijo roko ir operos 
žvaigždes

Sukurta prieš beveik keturis 
dešimtme ius „J zus Kristus super-
žvaigžd “ iki šiol išlieka viena po-
puliariausi  roko oper  visame 
pasaulyje. Ta iau  lietuvi  kalb
kultinis sero A.L.V berio ir sero 
T.Raiso k rinys bus išverstas pirm
kart . Oper  Lietuvoje stato gars s
režisieriai Ram nas Marcinkus ir 
Mantas Verb jus, prieš metus jie 
pristat  lietuviškai prabilus  klasi-
kin  pranc z  kompozitoriaus Ri ar-
do Ko iant s miuzikl  „Paryžiaus 
katedra“. Visus populiarumo rekor-
dus sumušus  miuzikl  išvydo t ks-
tan iai m s  šalies ži rov .

Didži j  šven i  metu vyksian-
iose roko operos „J zus Kristus 

superžvaigžd “ premjerose susivie-
nys garsiausi Lietuvos roko ir kla-
sikin s muzikos atstovai. Pagrindin
J zaus vaidmen  kultiniame k riny-
je atliks charizmatiškasis Jeronimas 
Milius, Jud  vaidins Jurgis Didžiulis, 
dainuos Egidijus Sipavi ius.

Grandioziniuose „J zaus Kris-
taus superžvaigžd s“ koncertuose 
pasirodys ryškiausios operos 
žvaigžd s. Jausmingas Marijos ari-
jas atliks garsi solist  Asmik Gri-
gorian, dainuos maestro Vytautas 
Juozapaitis, Ignas Misi ra ir tarp-
tautin  pripažinim  peln s choras 
„Brevis“. Taip pat gros dirigent
Roberto Šerveniko ir Gintauto Ve-
nislovo vadovaujamas Vilniaus sim-
foninis orkestras bei garsaus džiazo 
muzikanto Dainiaus Pulausko va-
dovaujama ritmo grup .

Garsiausia roko opera 
pasaulyje

1970 metais pastatyta A.L.V -
berio ir T. Raiso  roko opera „J zus
Kristus superžvaigžd “ yra vienas 
garsiausi  šiuolaikin s muzikos k -
rini , peln s daugyb  aukš iausi
vertinim  ir net 5 kartus nugal j s

prestižiniuose Amerikos teatro ap-
dovanojimuose „Tony“. 1973 m. pa-

gal miuzikl  sukurtas muzikinis 
kino filmas buvo pristatytas „Oska-
rui“ ir 2-iems „Auksiniams gau-
bliams“, o išleista vinilin  plokštel
„Jesus Christ Superstar“ greitai su-
muš  visus rekordus ir tapo vis
laik  perkamiausiu dvigubu albumu 
pasaulyje.

Roko opera „J zus Kristus su-
peržvaigžd “ iki šiol išlieka vienu 
populiariausi  vaidinim  Niujorko 
„Brodway“ ir Londono „West End“ 
muzikini  teatr  repertuare. Per 
pirmuosius m nesius po premjeros 
vien Niujorke šis k rinys uždirbo 
daugiau nei 1,2 mln. JAV doleri , ir 
per dvejus metus buvo surengta be-
veik t kstantis jos pastatym . Dar 
didesnio pasisekimo roko opera su-
lauk  Didžiojoje Britanijoje, kur 
„J zus Kristus superžvaigžd “ per 
8-erius metus ži rovams buvo pri-
statyta daugiau nei 3 t kst. kart .
Kultinis A.L.V berio ir T.Raiso k -
rinys yra vienas ilgiausiai demons-
truojam  vaidinim  Londono „West 
End“ teatro istorijoje. 

Grandioziniai koncertai net 
keturiuose Lietuvos 
miestuose

1971 metais, simboliniu laiku, 
per šv. Kal das, roko opera „J zus
Kristus superžvaigžd “ buvo pirm
kart  pastatyta ir Vilniuje. Tai buvo 
ne tik pirmasis tokio tipo spektaklis 
Soviet  S jungos represuojamoje 
Lietuvoje, bet ir pirmoji roko operos 
premjera visoje Europoje.

Ši  met  gruod , pra jus lygiai 38 
metams nuo istorin s roko operos 
premjeros, „J zus Kristus superž-
vaigžd “ v l sudrebins Lietuv .
Grandioziniai koncertai vyks: gruo-
džio 23 d. Kauno sporto hal je, gruo-
džio 25 d. „Cido arenoje“ Panev žyje, 
gruodžio 27 d. „Utenos arenoje“ Ute-
noje, gruodžio 28 d. ir 29 d. „Pramo-
g  arenoje“ Vilniuje ir gruodžio 30 d. 
„Šiauli  arenoje“ Šiauliuose.

Koncertus organizuoja pirmau-
janti Vidurio ir Ryt  Europoje kon-
certin  agent ra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos www.makro-
concert.lt.

Roko opera „Jėzus Kristus superžvaigždė“ – pirmą kartą lietuviškai

Gruodžio mėnesį net keturis Lietuvos miestus sudrebins grandiozinės sero A. L. Vėberio ir sero
 T. Raiso roko operos „Jėzus Kristus superžvaigždė“ gastrolės. Pirmą kartą istorijoje muzikos klasika 
tapę kūriniai suskambės lietuvių kalba. Įspūdinguose roko šou  pasirodys garsiausi šalies atlikėjai.

Bilietus į sero A. L. Vėberio ir sero T. Raiso roko operos „Jėzus Kristus 
superžvaigždė“ vaidinimus galima įsigyti visose BILIETAI LT kasose 
ir internetu. Daugiau informacijos svetainėje www.bilietai.lt.

Lietuviškame roko operos pastatyme 
vaidins J. Milius, A. Grigorian, V. 

Juozapaitis, E. Sipavičius, J. Didžiulis ir 
kiti garsiausi šalies atlikėjai

Renatos Drukteinytės nuotr.
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„Thriller – Live“: aplink pasaulį per 12 mėnesių
Gruodžio 13 dieną Vilniuje 
įvyks garsiojo Maiklo Džekso-
no (Michael Jackson) miuziklo 
„Thriller – Live“ premjera. Ti-
kra Londono „West End“ teatro 
legenda tapęs miuziklas bus 
rodomas daugelyje šalių. Pla-
nuojama, kad popkaraliaus 
garbei skirtas „Thriller – Live“ 
pasaulinis turas gali trukti vi-
sus metus, o gal net ir ilgiau.

Simonas KUPRYS

Bilietus  Maiklo Džeksono 
miuziklo „Thriller – Live“ premje-
r  Lietuvoje galima sigyti visose 
BILIETAI LT kasose ir internetu. 
Daugiau informacijos svetain je 
www.bilietai.lt.

Pasaulin s gastrol s

Gruodžio 13 dien  „Pramog
arenoje“ Vilniuje vyksianti kultinio 
miuziklo premjera yra rugs j  prasi-
d jusi  pasaulini  „Thriller – Live“ 
gastroli  dalis. Tai pirmasis miuziklo 
turas po popkaraliaus mirties. „Thril-
ler – Live“ bus pristatytas Pranc zi-
joje, Ispanijoje, Austrijoje, Lenkijoje, 
Jungtin se Amerikos Valstijose ir ki-
tose šalyse. Planuojama, kad gran dio-
zin s miuziklo gastrol s truks visus 
metus.

„Dar dabar pamenu t  akimirk ,
kai išgirdome apie Maiklo Džeksono 
mirt . Tai vyko repeticijos metu – 
sutrikome, pasimet me, viskas, k
gal jome padaryti, tai pagerbti kara-
li  tylos minute, – prisimena „Thril-
ler – Live“ vadovas Paulas Waldenas, 
– ta iau nereikia leisti šiai skaudžiai 
tragedijai užgožti šviesaus Maiklo 
Džeksono atminimo. Manau, geriau-
sias b das pagerbti popkarali  – ne-
pamiršti jo muzikos, toliau šv sti jo 
gyvenim , id jas ir pasiekimus. Jau 
dabar suplanuotos apie 12 m nesi
truksian ios „Thriller – Live“ gas-
trol s, ta iau visame pasaulyje gy-
vena milijonai ištikim  Maiklo 
Džeksono gerb j , tod l tikiu, kad 
tur  teks prat sti.“

Talentingiausi pasaulio 
šok jai

Vos paskelbus apie pasaulines 
„Thriller – Live“ gastroles, Londone 
vyko šok j  atranka, kurioje susi-

rung  šimtai geriausi  hip-hop, funk, 
modernaus šokio ir kit  choreogra-
fijos meno sri i  specialist .

„Ieškodami šok j  ži r jome ne 
tik  j  meistriškumo lyg , kuris buvo 
ypa  aukštas, bet ir  kitas savybes: 
plastiškum , geb jim  interpretuoti, 
charizm . Atrinkti buvo tik patys ta-
lentingiausieji, nes „Thriller – Live“, 
be jokios abejon s, yra vienas sp -
dingiausi  šokio ir muzikos šou m -
s  planetoje“, – pasakojo vyriausiasis 
miuziklo choreografas Garis Loidas 
(Gary Lloyd).

Pagrindinis miuziklo choreogra-
fijos režisierius Garis Loidas yra 
vienas žinomiausi  šokio meistr
pasaulyje. Choreografas anks iau 
dirbo su Robbie Williamsu, Pink, 
Anastacia, Leona Lewis, Willu Youn-
gu ir kitomis žymyb mis. Jam tal-
kina net penkis kartus MTV 

apdovanojim  laureatas ir choreo-
grafijos meistras LaVelle Smithas 
jaunesnysis.

Vienintel  premjera 
Lietuvoje

Legendinio Maiklo Džeksono 
miuziklo „Thriller – Live“ premjera 
vyks gruodžio 13 d.  „Pramog  are-

noje“ Vilniuje. Tai bus vienintel
galimyb  apsilankyti šiame miuzikle 
m s  šalyje. 2006 m. pirm  kart
pristatytas M. Džeksono muzikos ir 
šokio šou „Thriller – Live“ yra vie-
nas populiariausi  Londono „West 
End“ teatro istorijoje. Jau trejus me-
tus iš eil s demonstruojamas miu-
ziklas ži rovus žavi autentiška 
popmuzikos karaliaus muzika, sp -

dingais specialiaisiais efektais ir il-
giau nei dvi valandas trunkan iu 
šou, kuriame pasirodo daugiau nei 
50 daininink  ir šok j  trup .

Miuzikle skamba garsiausi pop-
karaliaus hitai: „I Want You Back“, 
„I’ll Be There“, „Show You The Way 
To Go“, „Can You Feel It“, „Rock 
With You“, „She’s Out Of My Life“, 
„Beat It“, „Billie Jean“, „Earth 
Song“, „Thriller“ ir daugelis kit
muzikos istorij jusi  dain .

Vienintel  Maiklo Džeksono 
miuziklo „Thriller – Live“ pasi-
rodym  organizuoja pirmaujanti 
Vidurio ir Ryt  Europoje koncer-
tin  agent ra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos www.ma-
kroconcert.lt.

Organizatorių nuotr.

„Thriller – Live“ – tai 
dviejų valandų šou, 

kuriame skamba geriausi 
Maiklo Džeksono hitai, o 

popkaraliaus istoriją scenoje 
pasakoja daugiau nei 50 

šokėjų ir dainininkų

Organizatorių nuotr.

Jau trejus metus iš eilės demonstruojamas 
miuziklas „Thriller – Live“ yra vienas 
populiariausių vaidinimų prestižiniame 
Londono „West End“ teatre
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Sienas griaunanti muzika

Lapkri io 25 dien  „Pramog
arenoje“ Vilniuje koncertuosianti 
Cezaria Evora pristatys naujausi
savo dain  rinkin  „Nha Sentimen-
to“ (liet. „Mano jausmai“). Jau 11- j
atlik jos studijin  album  pad jo ra-
šyti Egipto sostin s – Kairo orkes-
tras. Nors dain  rinkin  Evora skiria 
gimtosioms Žaliojo iškyšulio saloms, 
atlik ja teigia, jog daugel  nauj j  jos 
k rini kv p  unikali Egipto kult -
ra ir arabiškos melodijos.

„Š  kart  m za atkeliavo iš Egip-
to, ta iau ji gali sl ptis bet kur. Mes 
nuolat kertame sienas, maišome 
vairius stilius: esame dirb  su atli-

k jais iš Kubos, Brazilijos, ankstes-
n  album  pad jo rašyti Vakar
Afrikos muzikantai, o dabar m s
kv pimo šaltiniu tapo arabiškos me-

lodijos. Esame atviri kitoms kult -
roms. To rezultatas – kosmopolitiška 
ir stipri kaip egzotiškas kokteilis 
muzika. Tikiu, kad „Nha Sentimen-
to“ yra vyk s k rinys“, – pasakoja 
iš Vakar  Afrikos pakrant s kilusi 
daininink  Cezaria Evora.

Spalio pabaigoje išleistas naujau-
sias Cezarios Evoros albumas „Nha 
Sentimento“ net kelet  met  buvo 
kuriamas gimtosiose atlik jos Žalio-
jo iškyšulio salose ir moderniausiose 
Paryžiaus studijose. Album  prodiu-
savo ilgametis atlik jos bendražygis 
José da Silva, o instrumentines k -
rini  partijas pad jo rašyti talentin-
gas pianistas Nando Andrade ir 
Kairo miesto muzikantai.

vertinta net 6 „Grammy“

Cezaria Evora atlieka mornas 
– tradicines savo gimtin s dainas, 
kuriose  visum  darniai suliejami 

Vakar  Afrikos ritmai, brazil  me-
lodijos, portugal  fadai ir angl  j -
reivi  dainos. Iš prie Vakar  Afrikos 
krant  esan i  Žaliojo iškyšulio sa-
l  kilusi Cezaria Evora yra viena 
iškiliausi  ši  dien  vokalin s mu-
zikos atlik j , užsienio žinia sklaidos 
dar vadinama „juod ja Edita Piaf“. 
68-eri  met  daininink  yra išlei-
dusi 16 studijini  album  ir dain
rinkini , jos s skaitoje – net 6 
„Grammy“, „World Music“ ir daug 
kit  prestižini  apdovanojim .

Bilietus  vienintel  Cezarios 
Evoros koncert  Vilniuje platina 
BILIETAI LT. Daugiau informacijos 
svetain je www.bilietai.lt.

Lapkri io 25 d. „Pramog  are-
noje“ Vilniuje vyksiant  Cezarios 
Evoros koncert  organizuoja Ryt
ir Vidurio Europoje pirmaujanti kon-
certin  agent ra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos: www.makro-
concert.lt.

Cezaria Evora įkvėpimo sėmėsi Egipte 

Jau šį mėnesį Lietuvą aplankys garsioji Cezaria Evora. Pasau-
linę šlovę pelniusi atlikėja publikai pristatys naują albumą, 
kurį įkvėpė Egipto kultūra.

„Mūsų muzika kosmopolitiška 
ir stipri kaip egzotiškas 

kokteilis“, – Cezaria Evora
Organizatorių nuotr.
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Vytautas Šapranauskas sugrįžta tiesiai į trasą per dykumą!

 Traumos neatgras  nuo 
“Vilnius-Dakaras” lenktyni

Rugs jo pradžioje, po nelaimin-
go atsitikimo, V.Šapranauskas pate-
ko  chirurg  rankas – filmuojantis 
šoki  projekte jam tr ko Achilo 
sausgysl . Tiesiai iš filmavimo 
aikštel s aktorius buvo išvežtas 
ligonin .

Kol V.Šapranauskas gyd si, tea-
tro pasirodymuose aktori  buvo pa-
keit s spektakli  „Vilnius – Dakaras“ 
ir „Mano žmonos vyras“ režisierius 
Kostas Smoriginas.

V.Šapranauskas, nesaugodamas 
k  tik išgijusi  traum , labiausiai 
džiaugiasi galimybe v l leistis  pa-
vojingas lenktynes „Vilnius – Daka-
ras“. Ši ekstremali kelion  dykuma 
atskleidžia kur kas daugiau vyro ir 
moters skirtum , nei j  galima at-
pažinti kasdienyb je.

Amžina komedija: Jis ir Ji

sivaizduokite: dykuma, suged s
lenktyninis automobilis, ant jo padžiau-
ti išskalbti apatiniai ir du dykumoje pa-
siklyd  ekipažo nariai – vyras ir 
moteris. O gal tai tik dykumoje mirgu-
liuojantis miražas? Ar dykuma galima 
vadinti tik sm lio kalnus, ar ji gali „iš-
sikeroti“ ir dviej  žmoni  širdyse? Eki-
pažas – tai tikra komanda ar tik vienas 
šalia kito esantys žmon s? 

Komedijoje „Vilnius – Dakaras“ 
Lietuvos aktoriai Vytautas Šapranaus-
kas ir Inga Jankauskait  atskleidžia 
vyro ir moters charakteri  bei santy-
ki  subtilum . Režisierius Kostas 
Smoriginas aiškina: „Komedija prasi-
deda kiekvien  kart , kai susitinka du 
žmon s – vyras ir moteris. Ir visai 
nesvarbu, kur jie yra:  keliauja dyku-
ma, grybauja miške ar kosminiame 
laive ieško Žem s. Ši komedija nuo-
širdi, žavinga ir linksma, o svarbiau-
sia, ji reikalinga ži rovui, geban iam 
situacijose žvelgti save pat ”.

„Vilnius – Dakaras”:
Lapkričio 17 d. Rokiškio kultūros centre
Lapkričio 19 d. Šiaulių dramos teatre
Lapkričio 24 d. Kaune, kult. ir sporto centre “Girstutis”
Lapkričio 29 d. Vilniuje, „Domino” teatre

„Mano žmonos vyras”:
Lapkričio 15 d. Plungės kultūros centre
Lapkričio 16 d. Tauragės kultūros centre
Lapkričio 18 d. Šiaulių dramos teatre
Lapkričio 25 d. Vilniuje, „Domino” teatre
Lapkričio 26 d. Klaipėdos koncertų salėje

D. Matvejevo nuotr.

V.Šapranauskas: „Labai ilgėjausi 
teatro scenos. Žinoma, negaliu 

skųstis – gipse praleidau 
turiningus du mėnesius. Buvo 

tikrai įdomus patyrimas, 
tačiau dabar pats metas švęsti 

sugrįžtuves. Esu pailsėjęs, 
pasiilgęs ir pasiruošęs”.

D. Matvejevo nuotr.

Spektaklių datos:

„Mano žmonos 
vyras“

Išsigydęs koją Vytautas Šapra-
nauskas jau lapkričio pirmomis 
dienomis grįžta į „Domino“ tea-
tro sceną. Aktorius ir toliau kurs 
pagrindinius vaidmenis bene 
linksmiausiose teatro komedijo-
se: „Vilnius – Dakaras“ ir šio sezo-
no premjeroje – „Mano žmonos 
vyras“. Atsisveikinęs su gipsu, 
V.Šapranauskas pasirodys ne tik 
„Domino“ teatro scenoje, bet ir 
visu pajėgumu dalyvaus abiejų 
komedijų gastrolėse.
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Lapkri io 25 d. - vieno geriau-
si  Jungtin s Karalyst s klient
valdymo specialist  profesoriaus 
Merlino Stouno (Merlin Stone) 
paskaita apie klient  segmentavi-
m  ir duomen  bazi  valdym .
Prof. M.Stounas - Jungtin s Kara-
lyst s rinkodaros instituto (“Char-
tered Institute of Marketing”) na-
rys. Jis trisdešimties knyg  apie 
klient  valdym  bendraautoris, 
pripažintas vienu iš 20-ies takin-
giausi  tiesiogin s rinkodaros spe-
cialist . Jei jau vykdote ar dar tik 
kuriate lojalumo sistemas, renka-
te klient  duomen  bazes ir svars-
tote, kaip jas geriausia išnaudoti, 
šis seminaras jums! Jo metu suži-
nosite apie: 

 duomen  bazi  strukt ras;
 turimos informacijos valdym  ir 

papildym  nauja informacija; 
 tiesiogin s rinkodaros rankius;
 rinkodaros veiksm  efektyvumo 

vertinim ;
 veiksmingos rinkodaros duomen

baz s k rim .
Lapkri io 26 d. - viena karš iau-

si  ir madingiausi  pastarojo meto 
tem  - socialiniai tinklai versle. Pas-
kait  skaitys jaunas, bet jau daugyb
titul  sp j s surinkti specialistas iš 
Jungtin s Karalyst s arlis Osmon-
das (Charlie Osmond). Jis - Oksfor-
do universiteto absolventas, šiemet 

pripažintas met monininku Jung-
tin je Karalyst je. Seminare suži-
nosite, kaip naudoti tinklaraš ius, 
forumus, “Facebook”, “Twitter” ir 
kitas priemones: 

 pardavimui didinti; 
 vidinei komunikacijai gerinti; 
 klientams pažinti.

Gruodžio 4 d. skirta klientui pa-
žinti ir jo poreikiams suvokti. Lek-
torius Polas Garisonas (Paul Garri-
son) turi 25 met  darbo rinkodaros 
srityje patirt , yra dirb s “P&G” ir 
“Coca-Cola”, šiuo metu konsultuo-
ja pasaulinio garso prek s ženkl
atstovus. Jo paskaita pad s jums ge-
riau suprasti:

 kas tai yra kliento pažinimas; 
 kas kompanijoje turi tuo užsiimti; 
 kokie duomenys apie klientus yra 

reikalingi;
 kaip tai padeda kurti naujus pre-

k s ženklus ir produktus; 
kaip išmatuoti kliento pažinimo 

kain  ir atsiperkamum .

“Laisvalaikio” inf.

Reklamos ir rinkodaros specialistus vėl kviečia “Wazzap?”

Kaip ir kiekvieną rudenį, “Best Marketing” kviečia reklamos ir rinkodaros bendruomenę į tradicinę 
konferenciją “Wazzap?”. Šiais metais renginys vyks lapkričio 25, 26 ir gruodžio 4 d. “Best Marketing” 
apklausė reklamos ir rinkodaros specialistus ir atrinko pačias aktualiausias temas, kurios pastaruoju 
metu labiausiai diskutuojamos tarp šios srities specialistų. Renginį sudaro trys seminarų dienos. 
Per kiekvieną dieną - patyrusio užsienio eksperto pranešimas ir gyva Lietuvos specialistų diskusija, 
kaip vertingą užsienio patirtį pritaikyti Lietuvoje.

Lapkričio 25, 26 ir gruodžio 
4 d. reklamos ir rinkodaros 

bendruomenė kviečiama į jau 
tradicinę “Wazzap?” konferenciją

Organizatorių archyvo nuotr.

“Best Marketing” pažada 
jauki  aplink  ir galimyb
susitikti su kolegomis bei 
verslo partneriais. Visa 

informacija ir registracija 
www.best-marketing.com 
arba telefonu 8 682 91330.



N.Pareigyt  - “Vakaro žini ”
kalendoriaus žvaigžd !

Pra jusi  savait  prekyboje 
pasirod s 2010 m. “Vakaro žini ”
mergai i  kalendorius atskleid
dar vien  ilgai saugot  paslapt  - 
vien  iš m nesi  jame k nijo 
skandalingoji grup s “69 danguje” 
nar  Nijol  Pareigyt . Apie savo 
nor  atsidurti seksualiausio lietu-
viško kalendoriaus puslapiuose ji 
buvo prabilusi dar prieš metus.

Kit  met  kalendoriuje j  iš-
vysite netik tu automechanik s
amplua. “Nesunku buvo pasi-
rinkti profesij , manau, ji man 
labai tinka. Be to, aš puikiai iš-
manau apie automobilius!” - juo-
k si Neli. Jos nuotrauk  iš foto-
sesijos ieškokite www.olialia.lt

MĖNESIO VEIDAS

Puslap  pareng  Aušra PRASAUSKAIT

“OLIALIA” MODELIS
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Na, o 2009 m. kalendoriaus lapkri io m nesio mer-
gait  LINA KIN IEN  - ryški ir sp dinga moteris, 
kuriai pasirodžius gatv je pavymui nuseka vyr  žvilgs-
niai. Šiame kalendoriuje Lina yra saldi ir seksuali, gu-
linti ant violetinio šilko ir vien  po kito ragaujanti gar-
džiausius pyragai ius...

Gyvenimo poky iai padovanojo kalendori

“Tai buvo pirmoji tokia sp dinga fotosesija mano gy-
venime ir atsiminimai iš jos - tik patys geriausi. Kalbant 
trumpai, saky iau, tiek visas procesas, tiek ir pats rezul-
tatas yra puik s!” - šypsojosi klaip diet , kaipmat susiža-
v jusi ne tik viso kalendoriaus, bet ir savo puslapio id ja. 
Kitaip ir negal jo b ti - juk su kalendoriumi dirbo tikr
profesional  komanda, kuriai pagyr  negail jo ir Lina.

“Pra jusiais metais pamaniau, kad mano gyvenime 
reikia poky i , nor josi ko nors naujo ir domaus. Nu-
sprendžiau pasibelsti  “Olialia” duris, ia dalyvavau sa-
vait s pretendent s fotosesijoje, o netrukus buvau pa-

kviesta tapti ir viena iš “Vakaro žini ” kalendoriaus mer-
gai i . Kalendori , kaip labai brang  prisiminim , dabar 
saugau kartu su savo pirmosios “Olialia” fotosesijos nuo-
traukomis”, - prisimin  žavioji sirena iš paj rio.

Saugo savo paslaptis

Kompliment  d l gražios kalendoriaus nuotraukos 
ji sulauk  iš draug  ir artim j . “Jie negail jo pagyrim ,
sak , kad aš tikrai išsiskiriu iš kit  kalendoriuje esan-
i  mergin . Atsid kodama visus juos apdovanojau ka-

lendoriais”, - pasidžiaug  L.Kin ien . Ji žavisi visomis 
kalendoriaus gražuol mis. “Kiekviena yra vis kitokia, 
tod l negal iau išskirti savo favorit s”, - sak  “Vaka-
ro žini ” kalendoriaus mergait . Išlieka sant ri ji ir 
paklausta apie savo asmen  gyvenim . “Šiuo metu dir-
bu, sportuoju, lankau šoki  pamokas. O asmeninis gy-
venimas yra mano privati erdv  - netrokštu apie tai 
kalb ti”, - sak  klaip diet . Ir teisingai, juk paslaptingos 
moterys visada domesn s, ar ne?

TRUMPAI

Apsinuoginti nepabijojusi 
Lina Kinčienė nuo viešumos 

slepia savo asmeninį gyvenimą
Raimundo Adžgausko nuotr.

Lapkritį švenčiame kartu su Lina Kinčiene
Šių metų kalendoriaus lapkričio mėnesio puslapis - vienas ryškiausių ir šventiškiausių, primenan-
tis, kad jau visai netrukus - gražiausios metų šventės. O šio kalendoriaus kūrėjų komanda kiekvieną 
lapkritį švenčia ir dar vieną ypatingą įvykį - naujojo kalendoriaus išleidimą. Ne išimtis ir šis lapkritis - 
2010 m. “Vakaro žinių” kalendoriumi jau prekiaujama. Jame - net trylika seksualiausių įvairių 
profesijų atstovių. Ateinančiais metais “Vakaro žinių” kalendorius bus ne mažiau gundantis ir 
intriguojantis. Mes tikrai švenčiame!

“Olialia Models” pristato - 
Aira Janulytė

 Nori tapti modeliu? 
 Tau 13-24 metai?
 Esi aukštesn  nei 1,70 m? 
 Užsuk www.olialiamodels.lt,

 pildyk registracijos anket  ir
 galb t tau bus suteikta 
 galimyb silieti  išsvajot j
 modeli  pasaul .

gis 174
Kr tin  81
Liemuo 63
Klubai 91
Batai 39
Plaukai rudi
Akys žalios

Irmanto 
Sidarevičiaus nuotr. 



Kas?
“Diesel” Švedijoje.

K  daro?
Pakviet  svetain je palikti sa-

vo “gen ”: išreikšti save ir papa-
sakoti, kas teka šved  gyslose. Tai 
veikia paprastai: ateini  svetain ,
imi “Diesel” džinsus, ant j  pieši 
tavo gen  atspindin ius paveiks-
liukus, purški dažais ir savo dra-
buž keli  galerij  kitiems pasigro-
ž ti. Žinoma, dar gali parodyti 
draugams per “Facebook.com”. 
Trys žym s dizaineriai darbavosi, 
atrinko geriausius iš vartotoj  pa-
si lyt  gen , k r jams dav  “Die-
sel” priz , o patys iš t  id j  su-
k r  naujus drabužius.

Kod l veikia?
Grožis, kaip ir genai, yra indi-

vidualus ir savitas. Tod l mada tu-
ri b ti individuali ir k rybiška. O 
kryžminant skirtingus “genus” 
(pavyzdžiui, kvailumo, sumo ir va-
kar li ) galima gauti itin netik t
rezultat . Štai toki  žinut  lanky-
tojams perteikia šis puslapis. Be-
lieka patik ti, kad “Diesel” drabu-

žiai (o kartu ir j  savininkai) iš tie-
s  be galo unikal s ir k rybiški.

Rezultatai?
Nors puslapis buvo skirtas tik 

švedams, kol vyko gen  paieškos, 
jis lankomumu lenk  netgi globa-
l j  “Wrangler”!

Kas?
“Reserved” drabužiai jaunimui.

K  daro?
Pasakoja istorij  apie gražuol

žvaigždži  mergait , netik tai at-
sid rusi  Žem je. Viskas praside-

da, kai daili šviesiaplauk  atskren-
da  Žem , o jos erdv laivis nu-
sk sta nuostabaus grožio tvenki-
nyje. Gražuol  tyrin ja aplink  ir 
Žem s augalus, ta iau jai ia tr ks-
ta oro... kol ji staiga susižavi vienu 
paslaptingu Žem s gyventoju...

Kod l veikia?
Iš technin s pus s žvelgiant, 

tinklalapis t ra paprasta fotogale-
rija, kur nuotraukos sud tos tam 
tikru eiliškumu. Šis, atrodyt , pri-
mityvus funkcionalumas sukuria 
štai tok  efekt : “Buvau trauktas
 nuostabi  grakš iai romantišk

istorij . Ji klampino mane keista-
me gars , vaizd  ir jausm  pasau-
lyje. Hipnotiniai saul s zuiku iai
ir vandenyno gylio poemos atsi-
spind jo jos ir jo akyse. Tarsi 
skendau...” Tik daug v liau, už-
dar s puslap , suvokiau, kad, tie-
s  pasakius, ži r jau rudens-žie-
mos kolekcij .

Rezultatai?
Š  ruden  puslapio lankomu-

mas išaugo dvigubai ir siekia be-
veik 150 000 unikali  vartotoj
per m nes . Po apsilankymo tin-
klalapyje “Reserved” pakyla  vi-
siškai nauj vaizdžio kategorij ,
lyg , kuriame gyvena “Lagerfeld” 
ar “Prada”.

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

Kuo nustebinti tuos, kurie neiškiša nosies iš mados portal  ir žino net 
menkiausius rudens sezono brizus? Trys dom s pavyzdžiai, kaip savo pir-
k jus internete pritraukia drabuži  prek s ženklai.

El. reklama: 3 karšti drabužių puslapiai
Rubrik
pristato “Gaumina”

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

kainos palyginimo svetaini  pirk jams gali ir nebeprireikti.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad

Kas?
“Wrangler” rudens-žiemos ko-

lekcija.

K  daro?
Demonstruoja itin kokybiškai nu-

filmuotus karš iausius šio sezono džin-
sus ir batus. Kada drabužiai atrodo ge-
riausiai? Ne tada, kai jie kabo ant ma-
nekeno. Ir tikrai ne tada, kai guli bal-
tame svetain s fone. Drabužiai geriau-
siai atrodo ant žmogaus! Taip nuspren-
d  “Wrangler” ir suk r  svetain , ku-
rioje j s  pageidavimu vaikšto mode-
liai ir sukiojasi taip, kad “Wrangler” 
džinsus ir batus gal tum te pamatyti 
iš vis  pusi . Ir nors jie matyti tik iki 
pus s (kur baigiasi džinsai), visur nu-
rodyti aktori  vardai, kad žinotum, kam 

priklauso tos kojos ar užpakaliukas.

Kod l veikia?
Pirma, puiki vaizdo kokyb  - at-

rodo, kad gali tiesiog ištiesti rank  ir 
paliesti audin . Antra, drabužius de-
monstruojantys žmon s leidžia pa-
iam sivaizduoti, kaip atrodysi apsi-

vilk s drabuž . O fone matomi seni 
apleisti sand liai dera prie “Wran-
gler” vaizdžio ir padeda suprasti, kuo 
šiandien tapo prek s ženklas, kv p s
Amerikos kaubojus.

Rezultatai?
Svetain s lankomumas per 3 pas-

taruosius m nesius išaugo 132 proc., 
šiuo metu per dien ia apsilanko dau-
giau nei 5 t kstan iai žmoni .
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Augio Narmonto (VERSUS) nuotr.

Kieno kojos?
eu.wrangler.com

Genai - genialu!
www.dieselgenes.se

Žvaigždžių mergaitė
www.reserved.com/abstracted2009

Kiti koncerno “William Grant & Sons” prek s ženklai:
Apdovanojim  kraitis

 Šiemet prestižiniame kon-
kurse “International Wine Spirit 
Competition” (IWSC 2009) viskis 
“Grant’s Blended Scotch” buvo 

išskirtas iš kit  konkurent  ir ap-
dovanotas aukso medaliu. Taip pat 
aukso medaliu buvo apdovanotas 
viskis “Grant’s 12 Year Old” tokio 
pat svarbumo konkurse “Interna-
tional Spirits Challenge 2009”.

Kaip maišytuose viskiuose 
pavyksta išlaikyti pastov
skon ?

 Viskis, brandinamas skirtin-
gose statin se, pasižymi vairiomis 

skonin mis ir aromatin mis savy-
b mis. Kiekvien  kart  maišant 
skirting  statini  viskius b tina 
tiksliai užuosti ir nustatyti visus 
skoni  bei kvap  niuansus, kad 
nuolatos b t  gaunamas toks pat 

galutinis rezultatas. “Grant’s” vis-
kis yra maišomas iš daugiau nei 25 
pa i  geriausi  salyklini  ir gr di-
ni  viski . Š  atsaking  darb  atlie-
ka vyriausias “Grant’s” maišytojas 
(Master Blender). Jau 47 metus 
kompanijoje dirbantis Deividas 
Stiuartas (David Stewart) yra il-
giausiai dirbantis vyriausias mai-
šytojas škotiško viskio industrijoje 
ir tik penktasis “Grant’s” vyriau-
sias maišytojas nuo kompanijos 
k rimo pradžios. Nuo ši  met

gruodžio 1 d. Deivid  Stiuart  pa-
keis jo mokinys Brianas Kinsma-
nas (Brian Kinsman), kuris net aš-
tuonerius metus dirbo kartu su 
savo mokytoju, kad gal t  perimti 
iš jo visas šio preciziško ir nepa-
prastai svarbaus darbo subtilybes. 

 1963 m. pastatyta tre ioji
“Grant’s” darykla, kuri tuo metu 
buvo antroji pagal dyd  viskio da-
rykla visame pasaulyje.

Trikamp s
formos butelis

 1957 m. “Grant’s” pristat
juos labiausiai išgarsinusi  inova-
cij  - trikamp s formos butel . Jos 
dizaineris - emigrantas iš nacis-
tin s Vokietijos Hansas Šl geris 
(Hans Schleger). Jo id ja buvo 
sukurti elegantišk , išskirtin  bu-
tel , kuris reprezentuot  viskio 
kokyb  ir spalv . B ta vairi
sp liojim  ir versij , k  iš tikr -

j  reiškia trys butelio kampai. Kai 
kuriems jie asocijuojasi su trimis 
viskio ingredientais: vandeniu, 
oru, javais. Kitiems jie simboli-
zuoja bendrov s vertybes: tradi-
cijos, palikimas, kokyb . Yra tei-
gian i j , jog toks butelis buvo 
sukurtas tam, kad pervežant ne-
sirident  buteliai. Dabar jau nie-
kas tiksliai nežino tikrosios prie-
žasties, ta iau trikamp  butelio 
forma yra neatsiejama viskio 
“Grant’s” dalis.

Kod l išskirtinis?

 Viskis “Grant’s” yra iš-
skirtinis tikr ja to žodžio pras-
me. Jo gamintojai visada visk
dar  kitaip nei dauguma. Kom-
panija vis dar, t.y. daugiau nei 
100 met , priklauso Grant  šei-
mai, laikosi sen  tradicij , viskis 
gaminamas autentiškai, taip, 
kaip buvo iš pat pradži . Galb t
tod l “Grant’s” turi tiek daug 
sek j .
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Prekės ženklas:

“Viskis su charakteriu” - taip galima apibūdinti populiariausią viskį 
Lietuvoje “Grant’s”. Šio škotiško viskio skonis išsiskiria iš kitų, nes 
yra sodrus, lengvai salstelėjęs, o poskonis švelnus ir ilgai išliekan-
tis. “Grant’s” viskio skonio bei aromato savybės yra tokios pat uni-
kalios kaip ir jo atsiradimo istorija.

1839 m. mažame Škotijos 
Duftauno miestelyje gim  dabarti-
nio “Grant’s” kompanijos vadovo 
prosenelis, b simasis “Grant’s” 
k r jas Viljamas Grantas (William 
Grant). 1866 m. jis m  dirbti vie-
tin je viskio gamykloje, ten supra-
to tur s talent , tad daryklos savi-
ninkas greitai Viljam  paskyr  ga-
myklos vadovu. 1886 m. jis pasi-
ryžo kurti savo viskio darykl ,
kuri gamint  geriausi  visk  savo 
krašte. Su septyniais s numis, 
dviem dukterimis ir vienu m rinin-
ku savo rankomis pastat  pirm j
viskio darykl . Per 1887 m. Kal -
das buvo išvarytas pirmas viskio 
lašas. 1899 m., ištikus Patisono 

krizei, kai daugyb  viskio darykl
tur jo užsidaryti, ponas Viljamas 
nutar  prapl sti veikl  ir užsiimti 
viski  supirkimu ir j  maišymu. 
Taip jis suk r  unikal  recept , pa-
gal kur  iki šiol gaminamas viskis 
“Grant’s”. 1909 m. Viljamo Gran-
to žentas arlzas Gordonas (Char-
les Gordon) išvyko  Australij  ir 
Tolimuosius Rytus dairytis neišty-
rin t  rink , o rezultatas - “Grant’s” 
vardo žinomumas 30 šali  iki I pa-
saulinio karo pradžios. 1923 m.,
b damas 84-eri , mir  “William 
Grant & Sons” k r jas Viljamas 
Grantas. Bendrov s vair  s kmin-
gai per m  vaikai bei an kai, gimi-
n  kompanijai vadovauja iki šiol.

“Grant’s” viskis yra populia-
riausias viskis Lietuvos rinkoje.

Viskiu “Grant’s” prekiaujama net 180 šali .

Kiekvienais metais parduodama daugiau nei 54 mln. viskio buteli .

 “Hendrick’s”

“Sailor Jerry”

“The Balvenie”

“Glenfiddich”



  KNYGOS

Mika Waltari
KARINA, MAUNO DUKTÎ

“Tyto alba”

Garsiausio suomi  rašytojo Mikos 
Valtario (1908-1979) pirmasis roma-
nas “Karina, Mauno dukt ”, parašytas 
1942-aisiais, pasakoja apie nepaprast
nepaprastos moters gyvenim . Karina 
- istorinis asmuo. Karina, “mergait
iš liaudies”, gimusi 1550 m., patyr  ir 
neturt , ir dvaro puošnum , ir kar nos 
sunkum  ant savo galvos, ir permai-
ning  karališk  laim . Atskirta nuo 
vaik , neken iama ir niekinama, ne-
tekusi vyro, Švedijos karaliaus, ji nar-
siai ir ištvermingai gyvena toliau kai-
mynin je Suomijoje. Tik jau kitaip...

James Patterson
SAMOS LAIÍKAI DŽENIFEREI

“Tyto alba”

Karštai mylima Dženifer s sene-
l  Sama - ligonin je. Kad gal t  b -
ti ar iau Samos, Dženifer  gr žta
senel s namus, kuriuose praleido 
daugyb  laiming  valand , ir supran-
ta, kad prisiliet  prie nuostabiausios 
meil s istorijos, koki  tik jai yra tek
gird ti; ši  istorij  apie meil  laiškais 
pasakoja pati Sama. Iš senel s, ku-
rios gyvenimas baigiasi, an k  apie 
meil  ir vilt  sužino daugiau, nei ka-
da nors gal jo svajoti. Ir tuomet nu-
tinka svarbiausias dalykas: Dženife-
r  sutinka savo gyvenimo žmog .

“Viengungis” (“The Bachelor”)
Romantin  komedija (1999), rež. Gary Sinyor, JAV

Daug vestuvini  sukneli , linksm  situacij  ir labai mažai laiko pasirinkti - meil  ar pinigai! 
Netik tai mir s turtuolis užkiet jusiam viengungiui an kui palieka staigmen  - 100 mln. JAV 
doleri  palikim , ta iau su viena s lyga - iki 30-ojo gimtadienio jam reikia sumainyti aukso žiedus. 
Pirma problema - iki sutarties vykdymo vos 24 valandos. Antra b da - 
mergina, kuri  jaunuolis labai myli ir jau kalbina tuoktis, atsisako eiti prie 
altoriaus! Ir dar vienas niuansas - vaikin  persekioja visas b rys gražuoli ,
d l toki  pinig  pasiryžusi  tapti nuotakomis. Pagrindinius vaidmenis atlieka 
Ren  Zelv ger (Renee Zellweger) ir Krisas Odonelis (Chris O’Donnell).

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” 
kortele

18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms

“Paspring´s” (“Choke”)
Komedija (2008), rež. Clark Gregg, JAV

Filme pasakojama apie pr sk  smulkaus machinato-
riaus ir nepataisomo mergišiaus Viktoro Man inio gyve-
nim . Kad apmok t  mamos gydym  brangioje kliniko-
je, iš medicinos mokyklos išmestas Viktoras sugalvoja puik  plan  - nuolat 
“užspringsta” maistu brangiuose restoranuose, o j  “išgelb j ” žmon s, jaus-
dami atsakomyb  už “išgelb tojo” sveikat , siun ia jam banko ekius. Kartu 
Viktoras stengiasi atsikratyti seksualin s priklausomyb s, lanko jo gimimo 
aplinkybes slepian i  motin  ir uždarbiauja šalies istorijos parke. 

 NAUJAUSI DVD

Turite “Savait s vaizdelio” rubrikos vert  kadr ? Pasidalinkite! 
Si skite kokybiškas (nuo 1 MB) nuotraukas adresu laisvalaikis@
respublika.net, pavadinkite laišk  “Savait s vaizdelis”, rašykite 
savo vard  ir pavard . Išspausdintos nuo traukos autoriui bus teik-
tas prizas - restorano “Kat p d l ” 20 Lt vert s dovan ekis.

 SAVAITĖS VAIZDELIS
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Eva Maria Zurhorst
MYLÎK SAVE
“Tyto alba”

Skirta žmon ms, gyvenantiems 
j  netenkinan ioje šeimoje. Žmo-
n ms, stovintiems prie skyryb  ribos 
arba gyvenantiems meil s trikampy-
je. Žmon ms, kurie svetimauja, yra 
apgaudin jami, kurie priversti pa-
keisti partner  arba nuolatos b na pa-
liekami. Žmon ms, kurie ieško b d ,
kaip pataisyti savo santykius, ta iau 
nedr sta lankyti por  terapijos sean-
s  arba neranda kit  tinkam  b d .
Autor  kalba kiekvienam ir apie kie-
kvien , nes kiekviena nelaiminga šei-
ma daro tas pa ias klaidas.

Orhan Pamuk
STAMBULAS
“Tyto alba”

Žymiausio šiuolaikinio turk  ra-
šytojo prisiminim  knygoje nuosta-
biai susipina Stambulo ir Pamuk
šeimos istorija, praeitis ir dabartis, 
rašytojo mintys apie žmogaus, mies-
to ir civilizacijos likim . Itin asme-
niškoje, užburian iai poetiškoje 
knygoje geriausiai atsiskleidžia ra-
šytojo prozos intelektualumas, li -
desys ir persmelkiantis Stambulo 
grožis. Tai knyga apie miest  ir pa-
t  rašytoj , - legendomis apipinto 
miesto istorija neatsiejama nuo Or-
hano Pamuko asmenin s istorijos.

W.Somerset Maugham
SKUSTUVO AÍMENYS

“Tyto alba”

Viljamas Somersetas Maugha-
mas (1874-1965) - vienas populia-
riausi  XX a. rašytoj . “Skustuvo 
ašmenys”, 1944 m. parašytas roma-
nas, tu tuojau tapo populiariausia iš 
vis  autoriaus knyg . Perkeldamas 
mus  XX a. tre i j  dešimtmet , ro-
mane autorius pasim gaudamas, so-
driai ir taikliai atkuria ner pestingai 
prabanga besidžiaugian ius JAV tur-
tinguosius: gražuol  Izabel , puo-
šeiv  ir snob  jos d d  Eliot , Iza-
bel s rankos siekiant  turting  jau-
nyst s draug  Gr j ...

Mykolo Ambrazo nuotr.
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Prog no z∂ sa vai tei
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BΔ r∂ ja JUR GA 
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. I� pas�mon�s gali i�plaukti 
prareg�jimo blyksnis, pad�siantis 
apsispr�sti aktualiu klausimu. Savo 
intuicija, savimi galite pasitik�ti, bet 
tai neb�tinai saugu aplinkini�, draug� 
at�vilgiu. Jus gali apgauti. Tik�tini medi-
cininiai tyrimai.

JAUTIS. Degte degsite noru parodyti, 
k� sugebate tiek profesin�je veikloje, tiek 
sporte, k�ryboje ar meil�je. Galite labai 
suintriguoti prie�ingos lyties atstov�. 
Ta�iau d�l romanti�ko intereso gali i�kilti 
gr�sm� pinigin�s turiniui arba reputacijai.

DVYNIAI. Kad skubiau sutvarkytum�te 
svarb� reikal�, gali tekti pakrap�tyti 
pinigin�. Galite patirti gundymus arba 
atsidurti dviprasmi�koje situacijoje. 
Neskub�kite tik�ti nepa��stamais. B�tinas 
ypatingas atsargumas u� vairo, kelion�se.

V��YS. Tikriausiai tur�site kontakt� su 
�iniasklaida arba �iaip b�site smalses-
nis nei paprastai. Bus didelis noras ir 
paplep�ti, ir kit� paklausyti. Gali b�ti, 
kad naujai u�megzta ar atnaujinta pa�intis 
u�tvindys jus emocijomis, prisiminimais 
ir nerimu.

LI�TAS. Aktual�s bus piniginiai ir 
nuosavyb�s reikalai. Galimas papildomas 
u�darbis arba atgausite skol�. Kita vertus, 
gresia nevykusios i�laidos, vagyst�s. Yra 
pavojus, kad galite leptel�ti k� nors nede-
ramo ir tuo pakenkti savo �vaizd�iui.

MERGEL�. �iandien b�site nusiteik�s 
rimtai ginti savo pozicijas, dr�siai konku-
ruoti. Atrodys, kad gerai sekasi. Jei turite 
slapt� prie�� darbe, jums gali pakenkti 
intrigos, �mei�tas. Labiau saugokite 
infekcij� ir ki�envagi�.

SVARSTYKL�S. Tyliai ruo�kit�s tam, ko 
nor�tum�te, bet nieko neforsuokite. Vert�t� 
per�velgti turim� informacij�, reklam�, 
blaiviai �vertinti savo santykius su kitais 
�mon�mis - galb�t jie paremti iliuzijomis 
ir gali lemti nuoskaudas ateityje.

SKORPIONAS. Labai intensyvi diena 
- n� minut�l�s atokv�pio. Nusimato 
kar�tos diskusijos, renginiai, pristaty-
mai, kur gausiai pasisemsite �sp�d�i� 
ir informacijos. Palanku sudaryti sutar-
tis, spr�sti organizacinius klausimus. 
Saugokit�s vagi�.

�AULYS. Nesistenkite susigr��inti to, 
kas prarasta, ie�kokite kit� keli�. Jei tik 
yra galimyb�, kreipkit�s � institucijas, 
asmenis, kurie gali jums pad�ti. Jei slapta 
proteguojate artim� �mog�, jums seksis, 
bet gali pasklisti kalbos apie tai.

O�IARAGIS. Aktual�s bus mokslo, 
kult�ros, finans� arba su u�sieniu susij� 
reikalai. Nieko svarbaus neatid�liokite. 
�vertinkite galimas perspektyvas. 
Neignoruokite ir antrosios pus�s poreiki� 
bei pra�ym�. Saugokit�s suk�i�.

VANDENIS. Tikriausiai pavyks susitarti 
d�l aktualaus reikalo, ta�iau tai gali ka�kiek 
kainuoti. Gali b�ti apmaudu, kad jums 
tenka rimtai darbuotis, o kiti reikalauja 
d�mesio ir nenori pad�ti. Kontroliuokite 
savo �od�ius, kad nereikt� d�l j� gail�tis.

�UVYS. Tai, d�l ko ilgai negal�jote 
susitarti, kildavo ar�i� gin��, jaut�si 
ai�kus interes� konfliktas, �iandien 
tur�t� pereiti � abipusiai naudingo susi-
tarimo ie�kojim�. Galite rasti original� 
sprendim�. Ne�iopsokite kelyje ir 
saugokit�s aferist�.

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

Atsakym� � kry�ia�od� iki lapkri�io 17 d. si�skite SMS �inute, numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina - 1 Lt.

Praeito kry�ia�od�io laim�toja - Simona �ilionyt� i� Vilniaus. 
Jai bus �teiktas aitvaras “Jamaica”. D�l priz� teiraukit�s telefonu 

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

Kry Ωia Ωo dΩio, iß spaus din to pra ∂ju sia me nu me ry je, at sa ky mai:
Vertikaliai: Medikai. M�s. Kiaunena. Okupant�. Orus. Ignoravo. Sasi. Ben. Ave. 

Vadeles. Akyse. Tiflisas. Au. Ydos. Per. Agama. �sas. Sus.
Horizontaliai: Traktorius. Atvaizdas. Aguonos. Pro. Dalasas. Niaura. Ekiu. Kamine. 

NSA. Balys. Pas. Vievesa. Emu. I�sivad�jo. Neseseras.
Pa�ym�tuose langeliuose: GURMANAS.

------  -



Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 12 d. 22 (naktinis MTV seansas). 
13-19 d. 10.15, 13.30, 17, 20.30.
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 12 d. 16.20. 13-19 d. 
10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 19 d. 20.

“Jaunatis”  (fantastinis siaubo f., JAV) - 19 d. 20.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 12 d. 11.15, 14, 16.30, 19. 
13-19 d. 11.15, 13.45, 16, 18.30, 21 (11.15, 
13.45 val. seansai vyks 14-15 d.).
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 12 d. 
17.20, 19.40, 21.45. 13-19 d. 12, 15.30, 17.30, 
19.30, 22 (12 val. seansas vyks 14-15 d.).
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV) - 
12 d. 14.50, 17, 19.10, 21.20. 13-19 d. 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30, 19 (10.30, 12.30, 14.30 
val. seansai vyks 14-15 d.).

“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo 
drama, JAV) - 12 d. 11.50, 15.20, 18.30, 
21.30. 13-19 d. 11.45, 15.15, 18.15, 21.15 
(11.45 val. seansai vyks 14-15 d.).
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuota lietuvi�kai, 
JAV) - 12 d. 16. 13-19 d. 10.15, 12.15, 15, 17.15 
(10.15, 12.15 val. seansai vyks 14-15 d.).
“Artimos �viesos”  (drama, Lietuva, Vokietija) 
- 12 d. 15, 17.40, 20.40. 13-19 d. 15.45, 18, 
20.15 (19 d. 20.15 val. seansas nevyks).
“�aid�jas”  (fantastinis trileris, JAV) - 12 d. 
18.40, 21. 13-19 d. 21.30.
“Devintasis”  (animacinis f., JAV) - 14-15 d. 13.

“Bjauri tiesa”  (romantin� komedija, JAV) 
- 12 d. 18. 13-19 d. 20.45.
“Svetimas k�nas”  (fantastinis trileris, JAV) 
- 12 d. 18.20, 20.50. 13-19 d. 19.15.
“Baltoji p�ga”  (trileris, JAV) - 12 d. 15.30, 
20.30. 13-19 d. 21.45.

FORUM CINEMAS VINGIS
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV) - 12 
d. 22 (naktinis MTV seansas). 13-19 d. 12.30, 
16.20, 18, 20, 21.30.
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 12 d. 11, 13, 15, 17. 
13-19 d. 11, 13, 15.10, 17, 19, 21 (21 val. 
seansas vyks 15-17 d.).
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 19 d. 21.
“Kan� li�tai”  (geriausios 2009 met� rekla-
mos) - 18 d. 22.
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muziki-
nis dokumentinis f., JAV) - 12 d. 11.20, 13.40, 
16, 18.30, 21.30. 13-19 d. 11.20, 13.40, 16, 
18.30, 21.30.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� drama, 
JAV) - 12 d. 11.40, 14.20, 16.40, 19.10, 21.45. 
13-19 d. 11.40, 14.20, 16.40, 19.15, 21.45.
“Artimos �viesos”  (drama, Lietuva, Vokietija) - 
12 d. 12, 14.40, 18.10, 21. 13-19 d. 12.20, 14.15, 
16.30, 18.40, 20.50 (12.20, 14.15 val. seansai 
vyks 14-15 d.; 19 d. 20.50 val. seansas nevyks).
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV, 
3D) - 12 d. 11, 13.30, 17.30. 13-19 d. 11, 
14.30, 17.30, 20.30.
“�aid�jas”  (fantastinis trileris, JAV) - 12 d. 
18.50, 21.15. 13-19 d. 15.30, 19, 21, 21.50 
(15.30 val. seansas vyks 16-19 d.; 19 val. sean-
sas vyks 16, 18-19 d.; 21 val. seansas vyks 13-
15 d.; 21.50 val. seansas vyks 16-17, 19 d.).
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 12 d. 16. 13-19 d. 11.30, 
13.45, 16 (11.30, 13.45 val. seansai vyks 14-
15 d.; 14 d. 16 val. seansas nevyks).
“Devintasis”  (animacinis f., JAV) - 14-15 d. 
12.15, 14.15.
“Kelion� � vandenyno gelmes”  (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 12 d. 12.15, 
15.15. 13-19 d. 12, 14.50.
“�alti apkabinimai”  (drama, Ispanija) - 12 
d. 18.20, 21.10. 13-19 d. 18.20, 21.10 (14 d. 
seansai nevyks).
“Negarbingi �unsnukiai”  (veiksmo f., JAV, 
Vokietija) - 12 d. 17.20, 20.30. 16-17, 19 d. 
14.50, 18, 21.10.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 12 d. 
16.30, 19, 21.30. 13-19 d. 16.45, 19, 21.30.

“Scanorama 2009”  (Europos �ali� kino foru-
mas) - 12 d. 15, 16.30, 17, 19, 19.15, 21, 21.30. 
13 d. 15, 16.30, 19, 21, 23. 14 d. 13, 15, 15.30, 
17, 19, 21, 21.15, 21.30. 15 d. 11, 12, 13, 
14.30, 15, 16.30, 17, 18.30, 19.15, 21, 21.15.

”SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Jauna Latvija trumpai”  (trumpametra�iai, 
Latvija) - 12 d. 15.
“Policinink�”  (drama, Vokietija) - 12 d. 17.
“Stiklainis uogien�s”  (drama, Lietuva) 
- 12 d. 19.
“Jauna Estija trumpai”  (trumpametra�iai, 
Estija) - 12 d. 21.
“Pasaulio pakra�ty”  (dokumentika, 
Islandija) - 13 d. 15.
“�aizda”  (drama, Lenkija) - 13 d. 17.
“U�draustas vaisius”  (drama, Suomija, 
�vedija) - 13 d. 19.
“Sena, nauja, skolinta ir m�lyna”  
(komi�ka drama, Danija) - 13 d. 21.
“Bjaurusis an�iukas ir a�”  (animacija, 
Danija) - 14 d. 11.
Apelsin� mergait�”  (nuotyki� f., Norvegija) 
- 14 d. 13.
“Viskis ir degtin�”  (drama, Vokietija) - 
14 d. 15.30.
“Prie� parskrendant � �em�”  (dokumenti-
nis f., Lietuva) - 14 d. 17.30.
“Katalin Varga”  (drama, Rumunija, 
D.Britanija, Vengrija) - 14 d. 19.30.
“Ta vienintel�”  (komedija, Vengrija) - 
14 d. 21.30.
“Karsteno ir Git�s kino i�daigos”  (ani-
macija, Danija) - 15 d. 11.
“Krabatas”  (nuotyki� f., Vokietija) - 15 d. 13.
“Ajerai”  (drama, Lenkija) - 15 d. 15.
“Beie�kant atminties”  (dokumentika, 
Norvegija, Kinija) - 15 d. 17.
“Liepsna ir citrina”  (drama, Danija, �ekija, 
Vokietija) - 15 d. 19.
“Peiza�as Nr.2”  (drama, Slov�nija) - 15 d. 
21.30.
“Marija Kalas”  (biografin� drama, Italija, 
Pranc�zija, Ispanija) - 16 d. 15.
“Dvigubas Veronikos gyvenimas”  (drama, 
Pranc�zija, Lenkija, Norvegija) - 16 d. 17.10.
“Rikis”  (drama, Pranc�zija, Italija) - 16, 18 d. 
19. 17 d. 21.20.
“D�ind�er ir Fredas”  (tragikomedija, Italija, 
Pranc�zija, Vokietija) - 16 d. 20.50.
“Voluptas dolendi. Caravaggio gestai”  
(muzikin� drama, Italija) - 17-18 d. 17.
“A�tuoni su puse”  (drama, Italija, 
Pranc�zija) - 17 d. 18.50.
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“Itali�kos skyrybos”  (komedija, Italija) - 18 
d. 20.50.
“Kur papu�ia v�jas”  (komedija, Belgija) 
- 19 d. 17.
“Iki paskutinio atod�sio”  (drama, 
Pranc�zija) - 19 d. 19.
“Itali�kos vedybos”  (komedija, Pranc�zija, 
Italija) - 19 d. 21.15.

OZO KINO SAL�
“Saul�”  (drama, Italija, Pranc�zija, Rusija, 
�veicarija) - 12 d. 18.
“Intymus dienora�tis”  (romantin� drama, 
D.Britanija, Liuksemburgas, Nyderlandai, 
Pranc�zija) - 13 d. 18.
“Paskutin�s dienos”  (drama, JAV) - 14 d. 16.
“A� aptarnavau Anglijos karali�”  
(komedija, �ekija, Slovakija) - 20 d. 18.

KAUNAS
FORUM CINEMAS

“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 12 d. 22. 13-19 d. 10.45, 14, 15.45, 
18, 19.15, 21.30 (13 d. 21.30 val. seansas 
nevyks). 13-14 d. 22.40.
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 12 d. 16. 13-19 d. 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30, 18.30 (19 d. 18.30 val. 
seansas nevyks).
“Informatorius”  (kriminalin� komedija, JAV) 
- 12 d. 19.15, 21.45. 13-19 d. 20.30.
“Tarp dviej� mylim�j�”  (i�ankstinis sean-
sas) - 13-14 d. 23.
“Mergi�ius”  (romantin� drama, JAV) - 19 
d. 18.30.
“D�anis ir D�onas”  (Kitokio kino klubas) 
- 17 d. 19.30.
“Kan� li�tai”  (geriausios 2009 met� rekla-
mos) - 18 d. 22.
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muzikinis 
dokumentinis f., JAV) - 12 d. 15.45, 18.15, 20.45. 
13-19 d. 12.45, 15.15, 17.45, 20.45 (12.45 val. 
seansas vyks 14-15 d.). 13-14 d. 23.20.
“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo 
drama, JAV) - 12 d. 17.30, 20.15. 13-19 d. 
11.30, 16.15, 19 (11.30 val. seansas vyks 
14-15 d.).
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 12 d. 
15.15, 17.45, 19.45, 22. 13-19 d. 14.15, 21.45 
(14.15 val. seansas vyks 14-15 d.; 18 d. 21.45 
val. seansas nevyks). 13-14 d. 23.40.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV) 
- 12 d. 15, 17.15. 13-19 d. 11, 13, 17.30 (11, 
13 val. seansas vyks 14-15 d.).
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 12 d. 10.45, 13.30, 16.15, 
18.45, 21.15. 13-19 d. 15, 19.30, 22 (17 d. 
19.30 val. seansas nevyks).
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 14-15 d. 11.45, 13.45.
“Galutinis tikslas 4”  (mistinis siaubo 
trileris, JAV, 3D) - 13-14 d. 23.59.
“Scanorama 2009”  (Europos �ali� kino foru-
mas) - 12 d. 19, 21.30. 13 d. 15.30, 17, 19, 21, 23. 
14 d. 13, 15, 17, 19, 21. 15 d. 13, 15.30, 18.30, 
21. 16 d. 16, 18.30, 21. 17-19 d. 15, 17, 19, 21.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV, 
3D) - 12 d. 10.15, 15.30, 18.30.
“Kelion� � vandenyno gelmes”  (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 12 d. 12.30.

CINAMON
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 13-15, 18-19 d. 11.45, 15, 18.15, 
21.30. 16-17 d. 11, 18.15, 21.30.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 12 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19, 
21.15. 13-19 d. 14, 16.15, 18.45, 21.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 12 d. 
16, 18, 19.45, 21.45. 13-19 d. 17.45, 20, 22 
(19 d. 17.45 val. seansas nevyks).
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muzi-
kinis dokumentinis f., JAV) - 12 d. 11, 13.15, 
15.30, 17.45, 20, 22.15. 13-19 d. 12.30, 
14.45, 17.15, 19.30, 21.45.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dub-
liuota lietuvi�kai, JAV) - 12 d. 10.45, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 20.25. 13-19 d. 10.45, 
12.45, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
“�aid�jas”  (fantastinis trileris, JAV) - 12 d. 
17.15, 21.30. 13-19 d. 12, 22.15.
“Baltoji p�ga”  (trileris, JAV) - 12 d. 15, 
22.15. 13-19 d. 15.30.
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 12 d. 12, 14. 13-19 d. 
11.30, 13.30.
“Svetimas k�nas”  (fantastinis trileris, JAV) 
- 12 d. 11, 13.
“D�enifer�s k�nas”  (siaubo komedija, JAV) 
- 12 d. 19.15.

KLAIP�DA
CINAMON

“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 13-19 d. 11.45, 15, 18.15, 21.30.
“Sena, nauja, skolinta ir m�lyna”  
(komi�ka drama, Danija) - 19 d. 17.
“Am�inos akimirkos”  (drama, Danija, �vedija, 
Suomija, Norvegija, Vokietija) - 19 d. 19.
“Nepaklotos lovos”  (drama, D.Britanija) 
- 19 d. 21.30.
“Keliautojo laiku �mona”  (romantin� 
drama, JAV) - 12 d. 12.15, 14.45, 17, 19.15, 
21.30. 13-19 d. 12, 14.15, 16.30, 19, 21.15.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 12 
d. 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22. 13-19 d. 
15.15, 17.30, 19.45, 22 (19 d. 15.15 val. 
seansas nevyks).
“Maiklas D�eksonas. Pabaiga”  (muziki-
nis dokumentinis f., JAV) - iki 19 d. 11, 13.15, 
15.30, 17.45, 20, 22.15.
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, dub-
liuota lietuvi�kai, JAV) - 12 d. 10.45, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 20.30. 13-19 d. 10.45, 
12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45 (16, 18 d. 
20.45 val. seansas nevyks).
“�aid�jas”  (fantastinis trileris, JAV) - 12 d. 
17.30, 19.30, 21.45. 13-19 d. 12, 18.30 (18, 
19 d. 18.30 val. seansas nevyks).
“Baltoji p�ga”  (trileris, JAV) - 12 d. 18.45, 
21. 13-18 d. 16.15, 20.30. 19 d. 15.15.
“Svetimas k�nas”  (fantastinis trileris, JAV) 
- 12 d. 14, 16.30. 13-19 d. 14.
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - iki 19 d. 11.30, 13.30.
Geriausios 2009 m. reklamos - 18 d. 22.
“Artimos �viesos”  (drama, Lietuva, 
Vokietija) - 12 d. 12, 15.15.
“�alti apkabinimai”  (drama, Ispanija) - 
12 d. 11.45.

�IAULIAI
FORUM CINEMAS

“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, Kanada) 
- 12 d. 22. 13-19 d. 10.15, 13.45, 17.15, 20.45.
“Artimos �viesos”  (drama, Lietuva, 
Vokietija) - 13-19 d. 12, 14, 16.15, 18.30, 
20.30 (12, 14 val. seansai vyks 14-15 d.).
“Niko”  (animacinis nuotyki� f., Airija, Danija, 
Suomija, Vokietija) - 12 d. 17.15. 13-19 d. 
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.20 (10.30, 
12.30, 14.30 val. seansai vyks 14-15 d.).

“Kan� li�tai”  (geriausios 2009 met� rekla-
mos ) - 18 d. 22.
“G b�rys”  (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV) - 12 d. 15.50. 13-19 d. 11, 13, 15.15, 17.15 
(11, 13 val. seansai vyks 14-15 d.).
“Debesuota, numatoma m�sos kukuli� 
kru�a”  (animacin� nuotyki� komedija, JAV, 
3D) - 12 d. 13.20, 16.20, 19. 13-19 d. 13.15, 
15.50, 18.50.
“Kelion� � vandenyno gelmes”  (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 12 d. 10.45, 22. 
13-19 d. 10.45, 21.30.

“�alti apkabinimai”  (drama, Ispanija) - 12 d. 
17.40, 21. 13-19 d. 20.10 (18 d. seansas nevyks).
“D�enifer�s k�nas”  (siaubo komedija, JAV) 
- 12 d. 21.30. 13-19 d. 19.45.
“Pj�klas VI”  (siaubo trileris, JAV) - 12 d. 
16.40, 18.40. 13-19 d. 22.
“Baltoji p�ga”  (trileris, JAV) - 12 d. 15, 20.15.
“Svetimas k�nas”  (fantastinis trileris, JAV) 
- 12 d. 19.15.
“Julie ir Julia”  (drama, JAV) - 12 d. 17.30.
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Dovanodami š  dovan ek , j s
dovanojate ne šiaip kortel , o rakt
 turining  laisvalaik  pagal kiekvie-

no žmogaus asmeninius poreikius 
ir dar daugiau - nuolaidas daugybei 
kit  preki  ir paslaug . Šios korte-
l s tur tojas gali naudotis vairio-
mis nuolaidomis daugiau negu 460 
viet  visoje Lietuvoje. Tai ir kavi-
n s, restoranai bei naktiniai klubai, 
viešbu iai, kinas, teatras ar sporto 
klubai, vairios drabuži  bei avaly-
n s parduotuv s, buitin  technika, 
aksesuarai, kalb  kursai, kelion s
ir dar daugiau.

Prisiminkime, kiek kart  gird -

jome apie “Laisvalaikio” si lomas
nuolaidas per televizori  ar radij ,
daugelis vart  ir spalving j  “Lais-
valaikio” numer . Kokia nuolaid
vairov ! Dar sivaizduokime mus 

supan ius kolegas, kokie jie skirtin-
gi, su savitais pom giais ir keiste-
nyb mis. Vis d lto su “SEB Laisva-
laikio” kortele kiekvienas ras kažk
sau labai reikalingo ir pagalvos, “o, 
tikrai, kokia gera nuolaida...”

Štai buhalter  Danut  - inteli-
gentiška prisiekusi klasikin s mu-
zikos gerb ja, kuri  r komajame 
tupin ius jaunuosius kolegas ži ri
su atlaidžia, visa žinan ia šypsena. 

Ši miela ponia “SEB Laisvalaikis 
MasterCard” tikrai panaudos eida-
ma  teatr  ar klasikin s muzikos 
koncertus. Dovanodami Danutei 
kortel s dovan ek  iš ties  j s pa-
dovanosite jai galimyb  pamatyti 
daugiau spektakli  ir išgirsti dau-
giau jos m gstamos muzikos.

Ar ši dovana tiks Danut s prie-
šingybei, linksmuoliui vadybininkui 
Tomui, kuris nepraleidžia n  vieno 
pasilinksminimo, nuolat yra pasken-
d s informacijos sraute ir vis ren-
kasi, kuris iš b sim  vakar li  ver-
tas jo d mesio? “SEB Laisvalaikis 
MasterCard” jam bus vertingas at-
radimas. Gav s toki  dovan  ir ga-
limyb  sutaupyti, Tomas per vien

vakar  gal s pab ti net keliuose va-
kar liuose vietoj vieno.

Klausiate sav s, ar “SEB Lais-
valaikis MasterCard” suteiks 
džiaugsmo j s  šeimyniškajai admi-
nistratorei Violetai, auginan iai s -
n  ir dukr ? Jai tur t  patikti ilgas 
s rašas viet , kur prekiaujama bui-
tine technika, teikiamos drabuži
valymo, grožio ir sporto klub  pa-
slaugos. Apsilankiusi šiose vietose, 

Violeta gal s apsir pinti reikalingais 
daiktais ir, žinoma, pails ti bei at-
gauti j gas.

Taigi neužmirškite, kad dovano-
dami kortel s “SEB Laisvalaikis 
MasterCard” dovan ek , dovano-
jate savo darbuotojams ir artimiems 
žmon ms ne tik asmenišk  dovan ,
bet ir daugiau turiningo laisvalaikio. 
O kartu ir prog  sutaupyti visus at-
einan ius metus.
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Vertinga Kalėdų dovana - čekis įsigyti “SEB Laisvalaikio” kortelę
Artėjant Kalėdoms vėl susimąstome apie dovanas. Per šią šventę norisi artimiems žmonėms ir ben-
dradarbiams ne tik tarti gražius žodžius, bet ir dovanoti kažką šilto ir gražaus. Norisi, kad dovana būtų 
asmeniška ir miela ją gaunančiam žmogui. Tuomet susiduriame su dilema - ką pasirinkti, kad dovana 
būtų individuali? Ypač tuomet, kai reikia išrinkti dovaną gausiam būriui kolegų... primename apie iš-
mintingą sprendimą ieškantiems vertingos, bet nebrangios dovanos - čekį įsigyti populiariąją nuolai-
dų ir mokėjimo kortelę “SEB Laisvalaikis MasterCard”.

Linksmuolis vadybininkas 
Tomas su “SEB Laisvalaikis 

MasterCard” sutaupys 
lankydamasis įvairiuose 

vakarėliuose
“iStock.com” archyvo nuotr.

Nuolaid  ir mok jimo kortel s “SEB Laisvalaikis MasterCard” 
dovan ek  galima sigyti bet kuriame SEB banko skyriuje. 
ekio kaina - 150 Lt. Dovan ek  gavusiam j s  artimajam, 

draugui ar kolegai tereik s užsukti  bank  ir užsisakyti kredito 
arba debeto kortel  “SEB Laisvalaikis MasterCard”. ekio

tur tojui ši kortel  bus išduota be išdavimo mokes io (150 Lt).

Klasikinės 
muzikos 
gerbėja 
buhalterė 
Danutė “SEB 
Laisvalaikis 
MasterCard” 
kortelę 
panaudos 
eidama į 
teatrą ar 
koncertus

Du vaikus auginanti 
administratorė Violeta 
nuolaidų kortele 
pasinaudos pirkiniams 
bei grožio paslaugoms

Pareng  Vaida ANDRIKONYT
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MADA. Ukrainos moterys demonstruoja 
apatinius, pagamintus iš apsauginių 
kaukių nuo gripo. 

Pristatome žavingą šokėją iš Palangos Viktoriją Bickaitę. 18-metės gyvenimos tikslas - 
atidaryti savo šokių studiją ir sukurti idealią šeimą. Ši žavinga šokėja primena, kad jau 
šeštadienį vyks pirmasis “Olialia Maestro Party”, kuriame skambės garsiausi disko muzikos hitai.

Raimundo Adžgausko nuotr., fotografuota 
naktiniame klube “Pacha”, mergina pasipuošusi 

“Olialia” aksesuaru (www.baltichair.eu)

Parengta pagal Eltos inf. 
EPA-Eltos nuotr.
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TRANSFORMERIAI. Filmo gerbėjai lai skuba į 
Australiją, Sidnėjų. Šiame mieste eksponuojami 
filmo “Transformeriai” personažai.

MĖNULIS. Štai tokį gamtos reiškinį - it priartėjusį ir padidėjusį mėnulį - neseniai galėjo stebėti 
Šveicarijos gyventojai.

KROVINYS. Pakistane ruošiamasi žiemai.


