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Gintarė
Latvėnaitė -

apie moters
gyvenimą
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Režisierius Kirilas Glušajevas
ir aktorė Gintarė Latvėnaitė
neseniai grįžo iš Kinijos,
kur pristatė monospektaklį
„Dvasiniai reikalai“. Kokios
nuotaikos tvyrojo prieš
premjerą svečioje šalyje ir
kokie įspūdžiai liko po jos?
Režisierius K.Glušajevas
pasidalijo savo mintimis,
likus vos pusvalandžiui
prieš pakylant uždangai, o
G.Latvėnaitė - iškart po to,
kai uždanga nusileido, ir
aplodismentai nutilo.

2 p.
Kokius įspūdžius iš Kinijos
parsivežė režisierius Kirilas
Glušajevas?

Plačiau 3 p.

Kokia jaunosios verslininkės
Militos Daikerytės sėkmės
paslaptis?

Plačiau 4 p.

Kuo režisierius Arūnas
Matelis sužavėjo italų kino
žiūrovus?
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Kaip tėčio dieną paminėjo
aktorius Ramūnas
Šimukauskas?
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Vilniaus mažojo teatro aktorė
Gintarė LatVėnaitė ką tik grįžo
iš Kinijos, kur profesionaliame teatrų festivalyje Šanchajuje pristatė
monospektaklį„Dvasiniai reikalai“.
Žinoma aktorė pasidalijo išgyvenimais, kaip jautėsi viena prieš
tūkstantinę žiūrovų auditoriją, ir
pojūčiais, kai visas Šanchajus mirgėjo jos atvaizdu - atvykus paaiškėjo, jog Gintarė pasirinkta festivalio
veidu.
- Žinau, kad prieš spektaklį su režisieriumi Kirilu Glušajevu daug diskutavote apie užgniaužtus, neišreikštus kinų
jausmus. O apie ką kalbėjote
savo monospektaklyje „Dvasiniai reikalai“, kurį ką tik pristatėte Šanchajaus publikai?
- Spektaklio dieną mačiau vieną vaizdą. Važiuodami metro išgirdome muziką. Dainavo vyras, jo
balsas artėjo mūsų link. Mes pamatėme moterį, einančią su geležiniu puodeliu ir prašančią išmaldos, dėkojančią ir paskui save už
virvutės vedančią aklą sūnų. Jis
ėjo ir dainavo. O aš pagalvojau:
mama veda sūnų per gyvenimą nesvarbu, kad jis yra aklas. Mama
veda, o sūnus, savo jėgomis, savo
sugebėjimais uždirba. Ji jam padeda. Todėl aš žinojau, apie ką aš noriu kalbėti Kinijos publikai.

- Kaip jus priėmė kinų publika?
- Vieną sceną vaidinau nusileidusi į žiūrovų salę. Ir tą akimirką
vienai, pirmoje eilėje sėdėjusiai
žiūrovei, iš rankų iškrito telefonas.
Aš pamačiau, kaip nejaukiai ji pasijuto. Priėjau ir ramiai padaviau
jai telefoną. Žiūrovai atgijo. Švelnus juokas nuvilnijo per salę. Jis
buvo toks trapus, mielas. Atrodė,
tarsi jie atsiduso, kad aktorius yra
tikras, gyvas, viską matantis žmogus. O kai išgirdau verkiančias mo-

Byrančio moters
Gyvenimo
tema visose
pasauLio ŠaLyse
yra aKtuaLi ir
mes visos ir
visi, jei Būna
LaBai sunKu,
iŠGyvename
taip pat
teris, supratau, kad spektaklis kalba visomis kalbomis. Byrančio moters gyvenimo tema visose pasaulio šalyse yra aktuali ir mes visos
ir visi, jei būna labai sunku, išgyvename taip pat. Tokiomis akimirkomis jauti prasmę vaidinti, jauti
prasmę gyventi, prasmę toliau
kurti, eiti, matyti, žiūrėti, nes jauti, kad čia esi ne veltui. Nes teatras, pasirodo, tai apie tave, mane,
apie mus. O tai labai svarbu. Teatras ir turi toks būti, kad žmogus,
čia atėjęs, galėtų susitapatinti.
- Su kuo žmogus galėjo susitapatinti, žiūrėdamas jūsų
monospektaklį?

- Spektaklio tema yra moters
krizė, jos reakcija į byrantį jos pasaulį. Čia kalbame apie moterį žmoną, dukrą, nerealizavusią savęs profesiniame gyvenime, netapusia mama. Šiomis temomis
kalbu spektaklyje, ieškau šių temų atspindžių realiame gyvenime, kad į spektaklį neateičiau
tuščiomis.

Vakarėja. Šanchajaus Daningo teatro afišos skelbia, jog šiandien čia lietuviškas spektaklis. Į teatrą gausiai renkasi publika, kuri netrukus
užpildys 1200 vietų salę. Pusvalandis iki spektaklio pradžios, o mes su
režisieriumi Kirilu GluŠajeVu prisėdame puodeliui arbatos teatro
kavinėje ir kalbamės apie tai, kokie jausmai aplanko režisierių, prieš
pakylant spektaklio uždangai viename didžiausių pasaulio miestų.
- Šanchajuje kartą metuose vyksta profesionalių teatrų
festivalis „Modernios dramos
slėnis“. Šiemet festivalio programoje jūsų režisuotas spektaklis „Dvasiniai reikalai“.
Kokias dvasingumo apraiškas
atrandate kinų kultūroje?
- Kinų kultūroje dvasingumo
apraiškos nesireiškia akivaizdžiai:
jos nesimėto ant kelio, o reikalauja
atidaus įsižiūrėjimo, supratimo, pasidomėjimo ir pasiruošimo. Pagrindinės dvasingumo apraiškos yra kinų empatija (jie priima ir bando suprasti), jų dėmesys detalėms, subtiliems dalykams ir, aišku, bandymas
visur atrasti pusiausvyrą. Kažko nesuprasdami jie nesistengia nurašyti
ar piršti savo nuomonę, o bando suprasti, kodėl jie nesupranta. Ieško
priežasties savyje. To juos išmokė
gyvenimas tarp daugybės genčių,
gentelių, įvairių tautinių mažumų ir,
žinoma, sudėtinga jų istorija.

- Jūsų spektaklis vadinasi
„Dvasiniai reikalai“. Kokias
dvasingumo apraiškas atradote Kinijoje?
- Jų atradau tikrai nemažai:
gėrėm arbatą, mėgavomės nuostabiais kinų masažais, klausėmės
puikios jų muzikos. Ta miesto
atmosfera, ta įvairovė, kurią matėme kiekvieną dieną, ir ta lengva
žmonių masė leido jaustis lengvai,
ir nepaisant to, kad ne kiekvienas
galėjo ištverti tokį karštį, visi tie
potyriai sukūrė ypatingą lengvumo jausmą.
- O koks jausmas būti šių
metų festivalio „Modernios
dramos slėnis“ veidu: matyti
save daugybėje Šanchajaus
lauko reklamų, festivalio ekranuose, stambiu planu ant teatro fasado ir kitur, kur nepaliaujamu srautu juda 24 milijonų gyventojų minia?
- Labai nustebino. Bandžiau
analizuoti „kodėl?“ Bet čia tik organizatoriai žino - kodėl jie pasirinko mūsų spektaklio nuotrauką.
O aš labiausiai džiaugiuosi, kad
susirinko pilna salė ir kad išgirdau, jog po spektaklio pasipylė
nuostabūs atsiliepimai. Žmonės
dalijasi patirtais įspūdžiais. Vadinasi, mes atlikome savo misiją.
Mes reikalingi. Lietuva, lyginant
su Kinija, tokia maža, bet kaip yra
gera, kad mes turime kuo pasidalyti. Kad galim juos nustebinti.
Gera.

- Jūsų režisuotas spektaklis apie sudužusią žmogaus sielą, žaizdas, vienatvę. Kiek šios
temos yra suprantamos kinų
publikai?
- Manau, kinų publika jas puikiai supras. Žmogaus viduje vykstantys dalykai iš mažų tragedijų
iki pasaulinio lygio dramų užauga
tuomet, kai jie yra užgniaužiami.
Pjesės autorius Ingmaras Bergmanas yra švedas ir šią pjesę rašė 1972 metais, o mes šiuo metu
esame Kinijoje. Įdomiausia čia
yra tai, kad nei laiko, nei geografinė atskirtis nėra svarbi. Svarbu,

kad tiek švedų kultūroje, tiek Kinijoje yra panašių dalykų, čia nepriimta jausmus ir emocijas rodyti viešai. Kinijoje vyrauja kolektyvizmo jausmas, o individo išgyvenimai yra užgniaužiami. Taigi šios
dvi tolimos šalys šiuo atžvilgiu turi panašumų. Tas pats ir Lietuvoje, kur geru tonu laikoma viešai
reikšti savo nepasitenkinimą,
skųstis ir kaltinti, vaidinti auką. O
jautrumas, silpnumas, bandymas
prašyti pagalbos nėra sveikintinas. Pas mus skatinama būti fainu, sėkmingu ir stipriu. Niekam

Pas mus
sKatinama būti
fainu, sėKminGu
ir stiPriu. nieKam
neįdomu tavo
sieLos žaizdos
neįdomu tavo sielos žaizdos, suskilusios jos dalelės. Jas geriau
slėpti. Šia prasme mes visi tokie
patys - ar būtume Švedijoje, ar
Kinijoje, ar Lietuvoje. Skirtingi
rūbai slepia tas pačias skaudančias širdis.
- Jeigu turėtumėte galimybę prieš spektaklį prabilti kinų
publikai, ką jai pasakytumėte?
- Aš padėkočiau jiems, kad kiekvieną kartą lankydamasis Kinijoje
aš vis išmokstu naujų dalykų apie
gyvenimą. Vis daugiau suprantu,
kaip reiktų gyventi, ko galima iš jų
pasimokyti. Už išmintingą jų kultūrą. Kviesčiau pažiūrėti spektaklį

Rūtos Jakimauskienės nuotr.

- Ir apie ką gi?
- Apie nerealizuotą motinystę.
Arba apie negautą motinišką meilę ir supratimą, apie kurį kalba mano personažas Viktorija. Aš baiminausi, kad žiūrovai Kinijoje nesupras šio spektaklio, kuriame labai
daug teksto. Labai sunku skaityt
titrus - žiūrėt, žiūrėt, skaityt. Bet
kai aš įėjau į sceną ir išgirdau ab-

soliučią tylą, buvo labai gera. Jutau,
kaip žiūrovai seka kiekvieną mano
judesį, jie viską spėja: ir skaityt, ir
žiūrėt. Jie kvėpuoja kartu.

„Kinų empatija yra pagrindinė
jų dvasingumo apraiška“

Aktorės Gintarės Latvėnaitės portretas tapo teatro festivalio Šanchajuje veidu

Režisierius Kirilas Glušajevas džiaugėsi iš naujo atradęs kinų kultūrą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„Aš žinojau, apie ką noriu
kalbėti Kinijos publikai“

Gintarės Latvėnaitės asmeninio albumo nuotr.

Gintarė Latvėnaitė ir Kirilas Glušajevas - apie džiazuojančią Šanchajaus publiką
nusiėmus socialinius ir statuso
mundurus, pamiršus savo pareigas,
atsakomybes, ryšius, trumpam atidėti pažadus, pamiršti statusus ir
visus socialinius inkarus, kurie
mus laiko. Pažiūrėti spektaklį tiesiog per žmogiškumo, teisės į klaidą prizmę. Pabūti žmogumi tarp
žmonių.
- Kiek pagrindinės herojės
- Viktorijos - išgyvenimai universalūs?
- Žinoma, kad universalūs. Kitaip tai nebūtų Bergmanas, kitaip tai
nebūtų spektaklis, kurį publika puikiai priima Lietuvoje. Neabejoju,
kad priims publika ir čia, Kinijoje.
Nes mūsų patirtys yra labai panašios. Skiriasi tik proporcijos: kažkas
išgyvena daugiau skausmo, turi mažiau svajonių, kažkas turi daugiau
pykčio ir mažiau noro dalintis. Proporcijos skiriasi priklausomai nuo
to, kaip mes reaguojame į mus supantį pasaulį. Kadangi Viktorijos
personažas buvo konstruojamas pasitelkiant kolektyvinio portreto metodą, jame yra sudėta daug realių
žmonių, kuriuos mes sutinkame savo kasdienybėje, aplinkoje, darbuose. Tai, manau, tikrai bus atpažįstama. Neseniai mūsų spektaklį „Dvasiniai reikalai“ žiūrėjusi psichologė
pasakė, kad viename žmoguje ji mato daug skirtingų savo pacienčių.
Man atrodo, kad toks faktas kalba
pats už save.
- Kokius įspūdžius išsivežate iš Šanchajaus, ką pavyko
pamatyti, suvokti, pajusti?
- Ši kelionė buvo labai trumpa - turėjau tris laisvus pusdienius,
bet jeigu tu žinai, ko atvažiavai į
tokią vietą kaip Šanchajus, tuščiomis išvažiuot negali. Žinoma, išsivežu džiazuojančio Šanchajaus
nuotaiką: moterų grožį, karštį,
įvairovę, gyvenimo pilnatvės
atmosferą. Išsivežu tą gydantį po-

veikį, kurį suteikia intensyvus
gastrolinis gyvenimas Kinijoje:
mažai miego, daug komunikacijos,
daug empatijos, daug arbatos,
daug netikėtų dalykų, susijusių su
spektaklio paruošimu, mat spektaklio perkėlimas į kitą erdvę turi
savo niuansų. Ir šiandien repetuo-

dami Šanchajuje kitaip pradėjome
dėlioti akcentus, kitaip pradėjome
ryškinti svarbiausius istorijos momentus, todėl iš Šanchajaus išvažiuoju pasikrovęs. Kaip Šanchajaus gėlynas pražydęs, suvešėjęs
ir kvepiantis gaiva. Štai toks.
Rūta Jakimauskienė
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M.Daikerytė

Šimtmečio
„Tautiška giesmė“
sujungs visus
lietuvius pasaulyje

atskleidė sėkmingo
verslo formulę

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Mergina neslepia - versle su
iššūkiais tenka susidurti kiekvieną dieną. Tačiau viskas yra išsprendžiama - tą liudija didėjantis
kolektyvas ir laimingi klientai.
Milita ne tik vadovauja grožio salonui, bet ir yra viena brangiausiai
apmokamų šalies vizažisčių. Tarp
jos ištikimiausių klienčių - garsiausios Lietuvos moterys: Asta
Valentaitė, Indrė KavaliauskaitėMorkūnienė, Ieva Mackevičienė.
M.Daikerytė dažnai sulaukia
klausimo, kaip jai pavyko to pasiekti. Pasak merginos, atsakymas vienas - aistra darbui.
„Neįsivaizduoju savo gyvenimo be šios veiklos. Visuomet sakau,
kokia yra virtuvė be šefo. Norint
teisingai vadovauti grožio salonui,
turi jame dirbti. Tiesa, stengiuosi
nepainioti šių dviejų pareigų - vadovės ir vizažistės. Ir tą kolektyvas
labai jaučia. Džiaugiuosi, kad man
pavyksta išlaikyti pusiausvyrą. Už

salono ribų su savo kolegėmis galiu būti artima draugė, tačiau darbe
- reikli, bet teisinga vadovė. Neturiu simpatijų ar antipatijų, su visomis esu sąžininga. Salone esu pati
jauniausia, tačiau tai man netrukdo
vadovauti. Kolektyvas per dvejus
metus tik išsiplėtė“, - džiaugėsi
mergina.

Jaunas amžius
versle nėra nei
privalumas,
nei trūkumas.
visose situaciJose
galima rasti
savo pliusų ir
minusų. Jauniems
verslininkams
patarčiau svaJoti.
mano svaJonės
labai netikėtai
išsipildė
Anot jos, tapti autoritetu vyresniems už save kolegoms tikrai
nebuvo lengva. „Jaunas amžius
versle nėra nei privalumas, nei
trūkumas. Visose situacijose galima rasti savo pliusų ir minusų.
Jauniems verslininkams patarčiau
svajoti. Mano svajonės labai netikėtai išsipildė“, - šypsojosi Milita.
Dabar viena didžiausių jos užduočių yra atskirti save versle ir
asmeniniame gyvenime. „Lyderio

Lenktynininkas Benediktas
Vanagas

poziciją palaikau darbe, asmeniniame gyvenime nesiekiu vadovauti“, - sakė jaunoji verslininkė.
Kaip tapti sėkmingu verslininku, patarė ir į gimtadienį atvykusi dizainerė Viktorija Jakučinskaitė. „Visų pirma turi tiksliai žinoti, kas tau patinka gyvenime.
Kad neapsiriktum ir nepaaukotum
10 metų sričiai, kuri tau nemaloni.
Turi jausti aistrą, kuri tave motyvuotų eiti pirmyn. Jei pasirinksi

patogų, bet nemėgstamą kelią, po
poros metų tau atsibos“, - teigė
pašnekovė.
Anot jos, kuo jaunesnis žmogus imasi verslo, tuo daugiau jam
yra galimybių. „Jaunas žmogus
dar niekada nedarė klaidų, jis nežino, kas tai yra, todėl drąsiai bando. Jis tikisi tik gero, o tai padeda
dirbti. Jaunimas negalvoja apie
pasekmes, turi daug jėgų, gali ilgai nemiegoti, gali dirbti savait-

galiais, jaunystė yra didelis privalumas versle“, - tvirtino V.Jakučinskaitė. Pasak jos, kitų požiūrį
ir pagarbą ilgainiui užsitarnauji
savo darbu. „Be abejo, iš pradžių
iš tavęs gali juoktis, bet praeina
metai-dveji ir požiūris pasikeičia.
Man labai patiko, kaip pasakė kažkoks žinomas žmogus - turi gerbti kiekvieną vaiką, nes niekada
nežinai, kas iš jo išaugs“, - sakė
dizainerė.

„the roop“ ir migloko pristatė bendrą kūrinį
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vos prieš pusmetį klausyto
jams pristačiusi antrąjį albumą
„Ghosts“, o pavasario pradžioje
publikos simpatijas „Eurovizijos“
atrankose pelniusi grupė „The
Roop“ praėjusios savaitės pabai
goje grįžo su nauju darbu  mini
albumu „Yes, I Do“. Šiandien mu
zikantai dalijasi jame skamban
čios, kartu su atlikėja Migloko
įrašytos dainos UFO vaizdo klipu.
Grupės siela Vaidotas Valiukevičius su Migloko susipažino
kiek daugiau nei prieš metus ir iš
karto pajuto jai artumą. „Būna, kai
dar gerai nepažįsti žmogaus, bet
jauti, jog turite kažką bendro, - sako Vaidotas. - Man labai patiko
Migloko laisvė - balse, judesyje,
aprangoje. Ji gyvena kaip ir aš - ne
visai standartiškai ir nesistengdama tilpti į kažkokius visuomenės
suformuotus rėmus. Ir mes abu
šioje žemėje kartais jaučiamės
truputį ufonautais.“
Ryškiu įvaizdžiu visuomet išsiskirianti Migloko sakė, kad kūrinys UFO yra būtent apie tokius
žmonės - gyvenančius ir mąstan-

čius šiek tiek kitaip nei įprasta.
„Tai daina apie buvimą savimi,
netgi jei esi truputį keistas. Apie
savęs priėmimą. Būti kitokiu yra
gražu ir įdomu. Žmonės pagaliau
išsilaisvina ir dėl to labai smagu“, - džiaugiasi atlikėja.
Vaidotas tiki, kad kiekvienas
žmogus yra ryškus ir įdomus, ta-

A.Matelio filmas populiariausias Milane

Praėjusią savaitę duotas startas kampanijai, skirtai pakviesti 4 milijonus lietuvių visame
pasaulyje liepos 6-ąją 21 val.
Lietuvos laiku kartu giedoti
100-mečio „Tautišką giesmę“.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vizažistę Militą Daikerytę (20)
galima drąsiai vadinti viena jau
niausių verslininkių Lietuvoje.
Praėjusią savaitę ji paminėjo sa
vo grožio salono „Studio M“ ant
rąjį gimtadienį ir papasakojo, su
kokiais didžiausiais iššūkiais susi
duria tiek dėl savo amžiaus, tiek
dėl vadovės pozicijos.
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Stasio Žumbio nuotr.

4 Veidai

čiau daugelis vis dar bijo tą parodyti. „Būtent apie tą baimę bei
išsilaisvinimą iš jos pasakojame
UFO vaizdo klipe. Rodome, kaip
į save žiūrime, priprantame prie
savęs, kol galiausiai į pasaulį išeiname drąsūs, pasitikintys savimi ir svarbiausia - tokie, kokie iš
tiesų esame, be jokių kaukių ar

pastangų prisitaikyti. Smagu, kad
režisierė Laura Kazbaraitė puikiai suprato ir papildė mūsų mintį“, - pasakojo V.Valiukevičius.
Vaizdo klipo režisierė teigė,
kad tai buvo vienas kūrybiškiausių bei inertiškiausių projektų,
kuriuos teko režisuoti pastaruoju
metu. „Labai džiaugiuosi turėjusi

norėJome
parodyti, kaip
į save žiūrime,
priprantame
prie savęs,
kol galiausiai
į pasaulį
išeiname drąsūs,
pasitikintys
savimi ir
svarbiausia tokie, kokie iš
tiesų esame, be
Jokių kaukių
ar pastangų
prisitaikyti
galimybę bendradarbiauti su tokiais artistiškais, atvirais bei autentiškais dainininkais, kaip Vaidotas ir Migloko. Tikiuosi, kad ši
vasariška daina ir netradicinis
vaizdo klipas žiūrovus skatins nebijoti būti savimi bei išsilaisvinti
nuo bet kokių socialinių ar emocinių pančių”, - sakė L.Kazbaraitė.
Kaip ir naujoji daina, taip ir
visas „The Roop“ mini albumas
„Yes, I Do“ - apie šviesą, pozityvumą ir tikėjimą savimi.

Šis renginys - tai visą birželį truksiančios pilietinės kampanijos startas, kurios tikslas - pakviesti 4 mln. lietuvių visame
pasaulyje liepos 6-ąją kartu giedoti „Tautišką giesmę“. Kampanijos metu kiekvienas, apsilankęs svetainėje www.4000000.lt,
gali išsiųsti ir savo asmeninį
kvietimą.
Paskelbti projekto pradžią
Prezidento rūmų parke susirinko būrys žinomų žmonių: komikas Olegas Šurajevas, lenktynininkas Benediktas Vanagas, humoristas Haroldas Mackevičius,
radistas Jonas Nainys, režisierius Vincas Sruoginis, verslininkas Vladas Lašas, šalies žiniasklaidos atstovai ir kiti visuomenėje aktyvūs ir pilietiški
žmonės.
„Eltos“ inf.

Arūno Matelio naujausias filmas
vis dar rodomas Milane bei kituose Italijos miestuose. Praėjusią savaitę surengtas seansas
išpardavė visus bilietus, savo
populiarumu aplenkdamas net
„Solo. Žvaigždžių karų istorija“ ir
visus kitus rodomus filmus.
Filmo seanse rinkosi dviračių
sporto pasaulio čempiono Peter
Sagan komandos nariai, tokie kaip
Mateo Peluči (Matteo Pelucchi),
Aleksejas Saramotinsas bei Luka
Paolini (Luca Paolini).
Po peržiūros žiūrovai galėjo
klausti ir diskutuoti su filme pristatomu dviratininku Danieliu Koliu (Daniele Colli), kuriam teko
patirti galybę traumų. „Filmo dalis
apie mane atrodė kaip „Grei ana-

tomija“ serija - aš visuomet buvau
ligoninėje. Tačiau atmetus juokus,
dviračių sportas mane išmokė visko, tai - didžiausia mokykla. Sportuojant išmoksti niekada nepasiduoti, sukąsti dantis ir reaguoti,
kai viskas eina blogyn. Visos pamokos, kurios praverčia gyvenime, nulipus nuo dviračio”.
Žiūrovai negailėjo gerų atsiliepimų. „Jaudinantis filmas, kuris
privertė mane galvoti, šypsotis ir

svajoti... Tikra dovana pačiai intymiausiai ir nežinomai dviračių
sporto pusei“, „Šiame lyderių pasaulyje šis dokumentinis filmas
kartais hipnotizuoja su vaizdais,
kurie išlieka, paprastais, bet paliečiančiais žodžiais iš „gregarių“ pasaulio ir visų, kurie gyvena aistra.
Negalima praleisti, net jei nesi
sporto fanas“, „Pažiūrėkite šį filmą. Sveikinu, jis buvo labai jaudinantis. Norėčiau parodyti jį visai

mano bėgikų komandai bei šeimoms, žiaurių metų pabaigoje!“ įspūdžiais dalijosi italų žiūrovai.
Filmas „Nuostabieji lūzeriai.
Kita planeta“ kurtas kartu su italų
koprodiuseriais. Visoje Italijoje vykdomas tęstinis platinimo turas. Filmas jau aplankė daugybę Italijos
miestų - Romą, Milaną, Turiną, Pisą, Palermą. Artimiausi seansai
vyks Prato bei Perudžos miestuose.
„Laisvalaikio“ inf.
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7 kelionių kryptys
po Lietuvą ir aplink

Matematikai, šokėjai,
muzikantai ir geradariai filmai apie genialius vaikus

bei kita įranga. Būtinai užsukite
ir į miesto įžymybe tituluojamą
Rygos pilį. Mažiesiems neabejotinai patiks ir ganėtinai netoli nuo
jūros įsikūrusiame zoologijos sode. Pasilepinti saule ir maudynėmis jūroje galite „Vakarbulli“ paplūdimyje. Tai šeimai draugiškas
kurortas, kuriame rasite žaidimų
aikštelių ir atrakcionų vaikams,
krepšinio, futbolo bei tinklinio
aikšteles.

Talinas

Dažnai tėvai svajoja auginti genijus ir vunderkindus, tačiau ką reiškia būti tokiu vaiku, suvokiant, kad esi gabesnis ne
tik už bendraamžius, tačiau ir už savo paties tėvus? Kaip priimti save tokį, koks esi ir leisti talentui sužydėti? Šias temas paliečia filmai apie ypatingiausius kada nors sutiktus vaikus.

Šis miestas neatsilieka nuo
Rygos ir taip pat yra UNESCO Pasaulio kultūros paveldo objektas.
Gausybė galerijų, įvairių muziejų.
Čia laukia ir itin šeimų pamėgtas
„Stroomi“ paplūdimys, kuriame
gausu pramogų įvairaus amžiaus
vaikams - batutų, žaidimų aikštelių. Yra ir specialių vietų norintiems išsikepti šašlykų ar kitų kepinių. Netoliese auga medžiai, tad
gerokai pasikaitinus saulėje - galite prigulti į pavėsį.

Bilis ir jo svajonė filme „Bilis Eliotas“

Gdanskas

Palanga
Jei visų pamėgtas Jūros tiltas
nebevilioja, užsukite pasigrožėti
lietuviškuoju auksu į Palangos
muziejų, kuriame sukaupta apie
15 tūkst. gintaro inkliuzų. Muziejus įsikūręs istoriniuose Tiškevičių rūmuose, kuriuos supa botanikos sodas. Tikras džiaugsmas ir
Palangoje esantis šuniukų muziejus, kuriame daugiau nei 2 tūkst.
įvairiausių šių augintinių statulėlių iš viso pasaulio, bei kitoks zoologijos sodas - insektariumas.

Klaipėda
Iš Klaipėdos miesto galima
greitai ir patogiai pasiekti ne vieną paplūdimį. Šiemet Smiltynės
ir Antrosios Melnragės paplūdimiai puošiasi Mėlynosiomis vėliavomis, kurios simbolizuoja

švarą ir pritaikymą poilsiautojams. Po lepinimosi saule bei sūriu jūros vandeniu galima pasivaikščioti po Klaipėdoje veikiančius muziejus, aplankyti laivą
„Meridianą“ ar po miestą išsibarsčiusias skulptūras.

Šventoji
Nedidelė, bet kurortinė gyvenvietė leis pabėgti nuo didelio
miesto šurmulio. Čia lengvai pėsčiomis pasieksite tiek paplūdimį,
tiek jaukią kavinukę. Vykdami į šį
miestelį, kartu galite pasiimti dviračius - su jais nedidelius atstumus keliauti nepavargs net mažiausieji.

Kuršių nerija
Be gausybės Kuršių nerijoje esančių paplūdimių, jūsų lau-

kia ne vienas kvapą gniaužiantis vaizdinys. Pakeliui į Nidą galite aplankyti Smiltynėje vaikų
taip mėgstamą atsinaujinusį Jūrų
muziejų bei delfinariumą, kuriame mažieji pramogauti gali net
pusdienį ar visą dieną. Juodkrantėje - Raganų kalną, besipuikuojantį ant aukščiausios 42 m kopos, su tautodailės skulptūromis. Keliaujant nuo Juodkrantės link Pervalkos, Naglių gamtos rezervatu driekiasi pažintinis takas, kur išvysite pilkąsias
kopas su įspūdingomis daubomis ir išgraužomis. Čia su kiek
didesniais vaikais galite organizuoti žygį pėsčiomis.
Autobusu pasiekę Nidą, nepraleiskite galimybės aplankyti
Parnidžio kopos, esančios 52 m
virš jūros lygio. Pasiekę viršūnėje
įrengtą apžvalgos aikštelę, nuo kurios atsiveria visos Kuršių nerijos
vaizdas, rasite ir saulės laikrodį.
Be to, čia išskirtiniai saulėtekiai ir
saulėlydžiai Lietuvoje - saulė leidžiasi ir teka nuo vandens paviršiaus.

Ryga
Latvijos sostinės senamiestis
dėl savo išskirtinių istorinės architektūros pastatų įtrauktas į
UNESCO saugomų objektų sąrašą. Čia galima aplankyti ne vieną
lankytiną objektą, vaikams įspūdį
paliks Aviacijos muziejus su įvairiais orlaiviais, sraigtasparniais

Šis kaimyninės Lenkijos
miestas jau gerai pažįstamas lietuviams - ne vienas čia traukia
pasimėgauti paplūdimio malonumais prasidėjus vasarai. Pačiame
mieste galite išbandyti ekskursiją
Vyslos upe, o moderniame „Hewelianum“ mokslo centre neleis
nuobodžiauti interaktyvūs žaidimai, nuolatinės ir laikinos ekspozicijos.

Mažoji matematikos dievaitė
filme „Apdovanotoji“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vis dažniau lietuviai renkasi atostogas savoje šalyje, užuot patraukę į
užsienio kurortus. „Laisvalaikis“ pateikia keletą idėjų, ką galite aplankyti, keliaujant su šeima autobusu ar automobiliu.

Įvairenybės 7
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Pagrindinei filmo „Apdovanotoji“ herojei Merei septyneri, o jos bendraamžiams siaubą keliantys skaičiai ir matematika mergaitei tėra lengvai gliaudoma
pramoga. Neeiliniais gabumais apdovanotą mažylę
auginantis dėdė Frenkas įsitikinęs, kad Merė privalo
turėti įprastą vaikystę - lankyti valstybinę mokyklą,
draugauti su bendraamžiais ir mokytis jiems įprastų
dalykų. Deja, talentingos pirmokės močiutė šiai nuomonei nepritaria - griežta ir valdinga moteris turi
savų planų anūkės ateičiai ir yra tikra, jog Merę privalu auginti kaip genijų, mergaitę izoliuojant nuo jai
įprastos aplinkos. Kuris Merei gero linkintis asmuo
pasieks savo ir ar auginti genijų iš tiesų taip paprasta?
Šeimyninės dramos įkarštyje žiūrovo laukia akimirkos
drauge su filmo šviesuliu - mažąją Merę įkūnijančia
aktore Makena Greis (Mckenna Grace), kuri vadinama
naująja Dakota Faning! Vienuolikmetės mergaitės sąskaitoje - įspūdingi vaidmenys ryškiausiuose praėjusių
metų filmuose.

Antrasis režisieriaus Stefeno Daldrio (Stephen
Daldry) karjeros filmas „Bilis Eliotas“ 2000-aisiais
tapo tikra kino ekranų sensacija. Aktorių Džeimi Belą (Jamie Bell) išgarsinusi drama iškovojo 3 BAFTA
apdovanojimus, nominaciją Auksiniam gaubliui bei dar
tris nominacijas Oskarui.
1985-ieji. 11-metis šachtininko sūnus Bilis gyvena su močiute, broliu ir tėvu. Pastarasis tvirtai žino
kuo turėtų užsiimti jaunėlis sūnus. Deja, tėvo brukamos bokso treniruotės Biliui visai ne prie širdies vaikino širdis dainuoja šokant, o svajonės apie baletą
ir didžiąją sceną verčia širdį plakti stipriau. Gabiausią
šokių klasės mokinį pedagogės ruošia stojamiesiems
egzaminams į Karališkąją baleto mokyklą, tačiau Bilio
tėvas nenusiteikęs klausytis kalbų apie sūnaus norą
šokti. Priešingai negu kai kurie šiame tekste minimi
herojai, Bilis nėra vunderkindas. Tai - beprotiškai užsispyręs, drąsus ir talentingas vaikis, žinantis sunkaus
darbo ir begalinių repeticijų skonį. Įspūdingu garso
takeliu pasižyminčiame filme pagrindinį vaidmenį atlikęs aktorius Dž.Belas, pasirodo, mokykloje šokęs
baletą. Vaikino teigimu, tai ne sykį vertė jį būti patyčių objektu tarp bendraamžių, o tokio pobūdžio patirtis leido įsijausti į jo įkūnijamo personažo kailį.

Filmų kadrai

6 Kelionės

Berniukas, kuris išgyveno
Kad ir kokiu ypatingu vaiku atrodytų esąs Haris
Poteris, panašu, kad genialiausiu „Hario Poterio“ filmų
serijos vaiku reikėtų vadinti geriausią jo draugę Hermioną. Mokslus dievinanti mergaičiukė, žinanti atsakymus į bene visus klausimus, Hario ir Ronio kailius gelbėjo ne viename serijos filme, tad didžiąją dalį jaunųjų
burtininkų žygių sėkmės derėtų priskirti būtent jai!
Psichologai tikina, kad „Hario Poterio“ serijos filmai
yra mėgstamiausia gabių ir talentingų vaikų pramoga.
Anot jų, vaikai filmą vertina už drąsos, ištikimybės ir
garbės temų nagrinėjimą.

Muzika, kurianti stebuklus
Bene garsiausiu šiuolaikiniu filmu apie genialų vaiką galima būtų pavadinti juostą „Muzika, suradusi
mus“. Šeimyninė Oskarui nominuota drama žiūrovams
pasakoja istoriją apie muzikalų vaikų namų auklėtinį
Evaną Teilorą, svajojantį rasti šeimą. Ypatingu gebėjimu aplinkoje išgirsti muziką apdovanotas paauglys tiki,
kad muzikinis talentas padės rasti kelią pas tėvus - išgirdę jį grojant, jiedu ras Evaną! Tvirtai svajone tikintis vaikinas prisidengia sugalvotu August Raš vardu ir
atsiduria Niujorke, kur jo laukia studijos prestižinėje
„Juilliard“ muzikos mokykloje. Išlaisvinęs savo nepakartojamą talentą išgirsti muziką lietaus lašuose, elektros laiduose ir kitose kasdienėse akimirkose, vaikinas
nė minutei nenustoja tikėti savo svajone ir likimu.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Matilda

Su „Laisvalaikio“ kortele

- 15 %

nuolaida 2 bilietams

Visa paperkanti šiluma filme
„Gerumo stebuklas“
Filmas „Gerumo stebuklas“ nagrinėja tolerancijos,
empatijos ir draugystės temas. Gerumą ir šilumą spinduliuojantis, visai šeimai skirtas filmas žiūrovams pristato Ogį - berniuką, sergantį reta genetine liga ir atrodantį kiek kitaip nei jo bendraamžiai. Siekdami apsaugoti vaiką nuo patyčių, berniuko tėvai ryžtasi imtis mokymo namuose ir apsupti mažylį dėmesiu. Deja, išaušta diena, kai Ogiui tenka peržengti tikros mokyklos
slenkstį, o čia jis susiduria ne tik su bendraamžiais, tačiau ir su velniškai lengvu pamokų turiniu - juk mokytis pas mamą buvo kur kas sunkiau!
Pagrindinį vaidmenį filme atlikęs kanadietis aktorius Džeikobas Tremblėjus (Jacob Tremblay) žiūrovus
sužavėjo savo pasirodymu 2015-ųjų filme „Kambarys“
ir jau minėtoje „Henrio knygoje“. Talentingo berniuko
darbų kalendorius užpildytas iki pat 2021-ųjų, o kino
kritikai jam žada įspūdingą karjerą.

„Matildą“ galima būtų vadinti bene žiūroviškiausiu visų laikų šeimai skirtu filmu. Komiška ir šilta
juosta jau 22-ejus metus nepalieka populiariausių
filmų apie vaikus sąrašų. Neatsakingų ir stebuklais
netikinčių tėvų auginama Matilda ima ugdyti save mergaitė nagrinėja sudėtingus literatūros kūrinius,
mokosi mintinio skaičiavimo, imasi kontroliuoti savo
minčių jėgą. Tėvų nusiųsta į atšiaurų internatą, turintį perauklėti mergaitę ir padėti jai pamiršti kvailystes, Matilda sutinka neeilinę mokytoją, netrukus
mergaitei tampančią svarbiausiu žmogumi. Pasirodo,
gyvenime nėra nieko neįmanomo - tereikia svajoti ir
tikėti stebuklais!

Aibė nuotykių filme „Henrio knyga“
Filmo „Henrio knyga“ herojus, vienuolikmetis
Henris - tikras genijus. Be tėvo drauge su broliu augantis berniukas pasirodo esąs šeimos galva - jis uždirba pinigus, sprendžia kasdienes šeimos problemas,
apmoka sąskaitas ir rūpinasi namiškių gerove. Vieną
dieną jis galėtų tapti pavyzdingu suaugusiuoju, tačiau
likimas paruošė Henriui staigmeną - mirtina liga sergantis berniukas silpsta, bet turi aibę nebaigtų darbų,
kuriuos privalo spėti patikėti savo mamai. Nuotykių,
slaptų misijų ir Henrio įžvalgų kupinas filmas įrodys,
kad gyvenimas niekuomet nesibaigia, o padėčių be
išeičių tiesiog nebūna.
Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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2 0 1 8 b i r ž e l i o 9 d . laisvalaikis

Savijautos kodas 9

laisvalaikis 2 0 1 8 b i r ž e l i o 9 d

Koks maistas
gadina nuotaiką?
Dietistė, Misurio valstijos
universitete konsultuojanti bio
medicinos studentus, Daniela
Novony įsitikinusi, jog svarbu
atrasti pusiausvyrą  ir perne
lyg chaotiška bei nesubalansuo
ta mityba, ir itin griežta dieta
gali turėti neigiamų pasekmių
prastėjančiai nuotaikai ir svei
katai. Pasak mokslininkės,
sveikatos ir psichologines
problemas dažniausiai sukelia
sutrikusi gerųjų ir blogųjų žar
nyno bakterijų pusiausvyra, ne
pilnavertė mityba ir per didelis
perdirbtų (šaldytų, keptų, virtų,
pasterizuotų, konservuotų ir
pan.) produktų kiekis racione.
„Galbūt naivu tikėtis, jog dau
geliui pavyktų iš raciono iš
braukti perdirbtus maisto pro
duktus, tačiau jei bent 80% mi
tybos sudarytų sveiki ir kuo
mažiau perdirbti produktai,
sveikatai nepalankių produktų
poveikis sumažėtų. Vitaminų D
ir B12 trūkumas, taip pat ir per
dirbtų maisto produktų varto
jimas yra pagrindiniai dalykai,
lemiantys depresijos atsiradi
mą bei vystymąsi “,  sakė ji.
D.Novony ne vienintelė
mokslininkė, mananti, jog mi
tyba ir psichologinė sveikata
yra glaudžiai susijusios. Psi

Maistas yra tarsi
degalai kūnui
ir sMegeniMs.
Jei negaunaMe
pakankaMai
Maistingų
Medžiagų, Mūsų
sMegenys veikia
neišnaudodaMos
visų savo
galiMybių
chologė Neti Samer (Netti
Summer), dirbanti su žmonė
mis, turinčiais valgymo sutri
kimų, pastebi, jog depresija
sergančių žmonių nuotaika
ženkliai pagerėja, kai jie prade
da sveikiau maitintis. „Maistas
yra tarsi degalai kūnui ir sme
genims. Jei negauname pakan
kamai maistingų medžiagų,
mūsų smegenys veikia neiš
naudodamos visų savo galimy
bių“,  pabrėžia N.Samer.
Australijos Deakin univer
sitete buvo atliktas tyrimas, ku
riame dalyvavo 67 depresija
sergantys asmenys. Daliai jau
buvo skirti medikamentai, da
liai kovoti su depresija padėjo
psichologai. Tyrimo metu pusei
pacientų buvo skirtas dietistas,
padėjęs subalansuoti mitybą ir
maitintis sveikiau. 12 savaičių
trukusio tyrimo rezultatai paro

dė, jog pradėjusieji sveikiau
maitintis buvo kur kas geresnės
nuotaikos ir darbingumo. Tie,
kurie labiausiai pagerino mity
bą, pasiekė geriausių rezultatų.
Panašų tyrimą, tik didesnės ap
imties, atliko ir Pietų Australi
jos universitetas. Abiejų tyrimų
išvados buvo panašios.
Ispanų mokslininkai ištyrė
11os tūkstančių žmonių duo
menis ir nustatė, kad tiems,
kurių maitinimasis buvo arti
miausias Viduržemio jūros die
tai, rizika susirgti depresija bu
vo trečdaliu mažesnė nei tų,
kurių mityba buvo labiausiai
nutolusi nuo šios dietos.

Taigi, kaip turėtume mai
tintis, norėdami išvengti depre
sijos? Remiantis įvairių tyrimų
rezultatais, sveikiausiai maiti
nasi šalys, esančios prie Vidur
žemio jūros. 2010 metais
UNESCO Viduržemio jūros re
giono dietą netgi pripažino kul
tūriniu paveldu Italijoje, Ispani
joje, Graikijoje, Maroke. Šiuose
kraštuose gyvenantys žmonės
valgo daug vaisių, daržovių,
ankštinių augalų, žuvies bei jū
ros gėrybių, pirmo spaudimo
(angl. Extravirgin) alyvuogių
aliejaus, riešutų, pilno grūdo ga
minių ir jogurto. Kitų pieno pro
duktų ir riebios mėsos tokioje
mityboje labai nedaug. Vidurže
mio regiono dieta yra tokia įvai
riapusiška, jog valgant minėtus
produktus mūsų smegenys ap
rūpinamos daugybe naudingų
medžiagų, taip pat palaikomas
tinkamas gerųjų bakterijų san
tykis žarnyne.

KAUNAS 104.5

SIAULIAI 104.3

MARIJAMPOLE 103.9

PALANGA 94.4

UKMERGE 98.9
VISAGINAS 106.8
DRUSKININKAI 92.7
WWW.GOLDFM.LT

antsvoriu protingai parinktos
maisto porcijos

Nesate tikri dėl porcijos
dydžio? Pamatuokite!
Tyrimais įrodyta, kad žmonės
yra linkę klaidingai įvertinti lėkštėje esantį kalorijų skaičių. Tiksliai pasakyti, kiek kalorijų bei riebalų turi priešais padėtas patiekalas sunku netgi specialistams.
Todėl norėdami tiksliai žinoti,
kiek suvalgote, naudokitės virtuvinėmis svarstyklėmis bei matavimo indais. Tokiu būdu netgi galite išmatuoti kiek maisto telpa į
jūsų turimus puodelius bei indus.

Visame pasaulyje žmonės vis daugiau dėmesio skiria
savo mitybai, domisi, kaip pagamintas jų valgomas
maistas, ir kokį poveikį jis gali turėti sveikatai. Nepaisant to, dažnai pamirštama, kad, siekiant palaikyti
normalią kūno masę, svarbu ne tik ką, bet ir kiek, ir
kada valgome. Pasak gydytojos dietologės Ievos Laukytės-Gaulės, siekiant maitinis sveikai visi šie aspektai yra neatskiriami vienas nuo kito.

Kokia mityba
gali padėti?

VILNIUS 102.6

UTENA 93.5

EPA-Eltos nuotr.

Pastaruoju metu vis dažniau skundžiamės užplūdusia depresija,
darančia nemenką įtaką savijautai ir darbingumui. Bėgant laikui
ši liga tik stiprėja ir paveikia daugelį mūsų gyvenimo sričių. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, pasaulyje depresija vargina
per 300 milijonų skirtingo amžiaus žmonių. Gera žinia ta, jog ši
liga pagydoma, o ligos eigai ir gydymui didelės įtakos gali turėti
pokyčiai mityboje.

EPA-Eltos nuotr.

Nuotaika ir mityba: ar tai susiję? kovai su

Didėjančios
maisto porcijos

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Pastaruosius kelis dešimtmečius maisto porcijos didėja, todėl
suvartojamų kalorijų skaičius auga. Pasak dietologės, kai kurių
patiekalų porcijos per 30 metų išaugo kone perpus, o kartu su jų
augimu prasidėjo ir nerimą keliantis nutukimo lygio augimas.
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro bei Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto darbuotojų atlikto Lietuvos gyventojų
maitinimosi įpročių tyrimo duomenimis, 2013-2014 metais net 35,7
proc. suaugusių ir 40,7 proc. pagyvenusių lietuvių turėjo antsvorio,
o nutukęs buvo kas penktas suaugęs ir beveik kas trečias pagyvenęs
žmogus. Tyrimą atlikę mokslininkai pastebėjo, kad didžiosios dalies

tiek suaugusių, tiek pagyvenusių
Lietuvos gyventojų mityba nėra palanki sveikatai ir neatitinka sveikos
mitybos rekomendacijų.

Kodėl žmonės renkasi
dideles porcijas?
Moksliniai tyrimai rodo, kad
žmonės yra linkę priimti numatytus pasiūlymus kaip normą. Tad
jei greito maisto restoranas siūlo
milžinišką maisto porciją, žmogui
atrodo, kad ji yra normali - kitaip
restoranas tokios porcijos nebūtų
įtraukęs į meniu.
Bandant spręsti šią problemą
klasikinės intervencijos priemonės padeda menkai. Tiek švietimas, tiek svorio priežiūros programos daro minimalią įtaką maisto
porcijų mažinimui bei kovai prieš
nutukimą. „Svarbu, kad informa-

Mažinant porcijas svarbu naudoti atitinkamo dydžio lėkštes, dubenėlius ir kitus indus. Kuo didesnė lėkštė, tuo daugiau maisto esame linkę į ją įsidėti.
Atkreipkite dėmesį į virtuvėje esančių indų dydį - galbūt galima milžiniškas, 35 cm skersmens, lėkštes pakeisti mažesnėmis, salotoms ar desertams skirtomis lėkštėmis. Jei jūsų dubenys
ar puodeliai yra labai dideli, apsvarstykite galimybę įsigyti mažesnių.

cija būtų aiškiai pateikta ir lengvai
pamatuojama. Pavyzdžiui, parašyta, kad rekomenduojama dribsnių
porcija - 30 g, jei namuose nėra
virtuvinių svarstyklių, bus sunku
nustatyti, kiek tų dribsnių įsidėti.
Be abejonės, daug priklauso ir nuo
paties vartotojo - rekomenduojamų
porcijų kiekio išlaikymas, nekartojant patiekalo porcijos, galų gale
lieka jo asmeninės motyvacijos reikalu“, - teigė I.Laukytė-Gaulė.

Patarimai, kaip
patiems pasirinkti
teisingas porcijas
Galiausiai tinkamu porcijos dydžiu galite pasirūpinti ir patys. Dietologė įvardina vieną iš būdų tinkamai pasirinkti pietų porcijas „sveiko maitinimosi lėkštę“, dar
vadinamą Aidaho (Idaho lėkšte).

jei greito maisto
restoranas siūlo
milžinišką maisto
porciją, žmogui
atrodo, kad ji yra
normali
„22,5 cm skersmens lėkštę
reikėtų padalinti į dvi dalis. Pusę
lėkštės skirti įvairioms daržovėms
ir vaisiams. Jeigu prie pietų stalo
valgote ir vaisius, vaisiams palikite šiek tiek mažesnę dalį nei daržovėms. Tačiau reikia pastebėti,
kad bulvės turėtų būti priskirtos
ne prie daržovių, o prie garnyro,
kuriam reikėtų skirti ketvirtį lėkštės. Paskutinis lėkštės ketvirtadalis lieka baltyminiams maisto produktams: raudonai mėsai, paukštienai, žuviai ar mėsos patiekalams“, - pasakojo dietologė.

Paprasti sprendimai
valgant ne namuose
Šiandien net ir dienos pietų
porcija restorane gali viršyti rekomenduojamą kalorijų normą. Todėl
norimu patiekalu galite pasidalinti
su kolega ar draugu arba jei valgote
vienas - likučius paprašyti supakuoti išsinešti. Taip ne tik išvengsite
persivalgymo, bet ir sutaupysite.
Be to, visuomet galima paklausti,
ar restoranas nesiūlo mažesnių porcijų, nesančių valgiaraštyje.
Be to, reikėtų nepamiršti,
kad kai kurie restoranai savo meniu arba internetiniuose puslapiuose skelbia patiekaluose esantį kalorijų skaičių. Naudokitės šia
informacija rinkdamiesi norimą
patiekalą ar restoraną, į kurį eisite pavalgyti.
„Laisvalaikio“ inf.

KLAIPEDA 104.1
TAURAGE 103.6
RASEINIAI 95.5
VARENA 99.5

-10 %
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„Bardai LT“ pristato dvigubą
vinilinę plokštelę

Didžiausia šalyje augalinio maisto šventė k
i
t
e
n
r
i
s
m
vegana

„Bardų dainų rinkinys“
Liepos 29 dieną geros muzikos ekspertai ,,Bardai LT” visus dainuojamosios poezijos gerbėjus pakvies kartu atšvęsti savo veiklos dešimtmetį. Tą
vakarą ,,Vaidilos” teatro salėje netrūks muzikos. Šia proga bus pristatyta
dviguba vinilinė plokštelė pavadinimu „Bardų dainų rinkinys“, dalyvaus
gausus būrys pamėgtų dainuojamosios poezijos atlikėjų.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Bardas
Kostas Smoriginas

„Bardų dainų rinkinys“ - vienintelė ir pirmoji per visus 28 nepriklausomos Lietuvos metus išleista vinilinė plokštelė, kurioje
skamba net 18 skirtingų atlikėjų nuo klasikų ir visiems pažįstamų
vardų iki šiuolaikinių jaunų grupių ir atlikėjų. Joje sudėtos dainos
daug kam taps didele staigmena,
nes klausytojai jas yra girdėję tik
koncertuose, o dalies dainų įrašai
buvo daromi specialiai šiam leidiniui. Plokštelėje daug kam nostalgiškai suskambės aktoriaus Sigito Jakubausko atliekama daina
„Žvangutis“, Olego Ditkovskio
daina „Angelas“, į praeitį nukels
„Aktorių trio“ daina „Pavasaris,“ - sako plokštelę išleidusios
įstaigos „Bardai LT“ vadovas Benas Jakštas. „Ši plokštelė įprasmina mūsų veiklą, joje skamba
dainos žmonių, su kuriais per visą šį laikotarpį teko kartu dirbti.
O įsigyti plokštelę galės tik didžiausi melomanai, nes jų vos 50
vienetų skirsime prekybai“.
Vinilinėje plokštelėje skamba
Kosto Smorigino, Andriaus Kulikausko, Sauliaus Bareikio, Vytauto Kernagio, Marijaus Šnaro, Vlado Bagdono, Rolando Kazlo, Gedimino Storpirščio, grupės ,,Baltos varnos”, Nedos, Giedriaus

„Vegfest LT” vasaros festivalis
vyks prekybos centro VCUP
penkto aukšto fojė bei
ilių stovėjimo aikštelėje
mob
auto
nuo 10 iki 18 val.
Įėjimas į renginį - nemokamas.

Jau šį šeštadienį, birželio 9 d., Vilniuje vyks didžiausias Lietuvoje augalinio maisto renginys - „Vegfest LT“ vasaros festivalis. Tai bus jau šeštasis
„Vegfest LT“ ciklo renginys, o vasaros metu rengiamas antrąkart.
Dainininkė
Neda Malūnavičiūtė

Arbačiausko, Bjelės, Ievos Narkutės, Vytauto V. Landsbergio bei
Andriaus Kaniavos dainos.
„Į liepos 29-osios vakarą „Vaidilos“ salėje šventinį vinilinės
plokštelės pristatymo koncertą bilietai jau parduodami. Vakaro metu dalyvaus didžioji dalis atlikėjų,
kurių dainos skamba plokštelėje.
O staigmenų kupiname koncerte

netrūks šypsenų. Šio renginio šeimininke taps visų mylima aktorė
Kristina Kazlauskaitė“, - keletą
paslapčių išduoda „Bardai LT“
projektų vadovė Alina Semionova.
Koks bebūtų oras, geras ar
blogas, organizatoriai kviečia raudonai pasižymėti liepos 29-ąją ir
visus susitikti „Vaidilos“ teatro
salėje, adresu Jakšto g. 9, Vilnius.

Monika Linkytė koncertuos su Londono choru
Dainininkė Monika Linkytė ir
garsusis gospelo choras „London
Community Gospel Choir“ vasaros pabaigoje surengs išskirtinį
koncertą Trakuose. Bendras lietuvių dainininkės ir anglų gospelo
choro pasirodymas jau dabar yra
vadinamas vienu iš įdomiausių
metų koncertų.
Pasaulinę šlovę pelnęs choras „London Community Gospel
Choir“ praeityje koncertavo su
Madonna, Kaili Minoug (Kylie Minogue), Stingu
(Sting), Polu Makartniu
(Paulu McCartney), Tina Terner (Tina Turner)
ir kitomis ryškiausiomis muzikos žvaigždėmis. Tai bus pirmasis
choro „London Community Gospel Choir“
koncertas ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse.
„Nuo tos dienos, kai choras patvirtino mūsų bendrą projektą, negalėjau ramiai miegoti,
visa spirgėjau savyje ir netvėriau
iš džiaugsmo, tad labai gera, kad
pagaliau šia naujiena galiu pasidalinti su visais“, - džiūgauja Monika.

Neseniai savo kūrybos dainų
mini albumą „Old Love“ išleidusi M.Linkytė intesnyviai ruošia-

si pasirodymui Trakų pilyje. Čia
vyksiančiame koncerte bus pristatyta neeilinė programa.
„Klausytojams ruošiame ne tik
savo solinius pasirodymus, bet
kartu repetuojame ir bendrą
rinktinių kūrinių programą, kuri turėtų patikti kiekvienam,
nors kartą girdėjusiam gyvai
atliekamą gospelo muziką. Ji pilna galingos energijos, užpildančios ne tik klausytojo širdį, bet
tarsi įelektrinančios visą supančią aplinką“, - įspūdžiais dalijosi
Monika.
Tuo pačiu metu atlikėja dirba
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ir prie naujo albumo kūrinių, kurie daugeliui melomanų ir netgi
dainininkės senų gerbėjų turėtų
tapti malonia staigmena. Keletą
iki šiol niekur negirdėtų dainų
bus galima išgirsti ir didžiausiame
šią vasarą Monikos koncerte su
choru „London Community Gospel Choir“.
Bendruose projektuose prestižinėse „Grammy“, „Brit
Awards“, „X Faktoriaus“ scenose
su legendiniais atlikėjais pasirodęs choras šiemet švenčia savo
35-ąjį jubiliejų. Iki giliausių sielos
gelmių prasiskverbianti choro

„London Community Gospel
Choir“ muzika skambėjo ir 90-ojo
Didžiosios Britanijos karalienės
Elžbietos II gimtadienio proga.
Choro atliekama muzika dažnai
skamba prieš futbolo čempionatų
varžybas „Wembley“ stadione ir
Londono koncertų rūmuose „Royal Albert Hall“ vykstančių renginių metu. „London Community
Gospel Choir“ yra ir nuolatiniai
garsiojo „Glastonbury“ festivalio
dalyviai.
Puslapį parengė
Jurga DRUNGILAITĖ

„Tai renginys, skirtas populiarinti veganizmą bei augalinę
mitybą, supažindinti visuomenę
su augalinio maisto įvairove bei
nauda“, - sakė renginio organizatorė Ventė Viteikaitė. Idėją organizuoti šį renginį ji atsivežė iš
užsienio - Vakaruose panašūs
renginiai organizuojami jau daugiau nei trisdešimt metų ir sutraukia būrius lankytojų.
Pati Ventė veganiškai gyvenanti jau šešerius metu, sako, kad

pakeitus gyvenimo būdą atsirado
daugiau energijos, miegas tapo
ramesnis, išnyko peršalimo ligos.
Daug kas mano, kad veganinė mityba - blanki, tačiau, pasak Ventės, tai visiška netiesa. „Ateikite
į renginį ir patys tuo įsitikinsite.
Man patinka gaminti, tačiau pastaruoju metu neturiu daug laiko
ir valgau labai paprastai. Mėgstu
įvairias salotas, tirštas sriubas,
troškinius, orkaitėje gamintus patiekalus“, - apie savo racioną pasakojo mergina.
Jos organizuojamame festivalyje bus galima paskanauti
veganiškų užkandžių, karštųjų
patiekalų, desertų ir gėrimų,
įsigyti įvairių pusgaminių, ekologiškų produktų, natūralios
kosmetikos, virtuvės įrangos,
literatūros apie sveiką gyvenseną, receptų knygų, drabužių,
papuošalų, aksesuarų, veganų
atributikos, prekių vaikams.

TĖČIAI. Aktorius
Ramūnas Šimukauskas
ir tūkstančiai kitų tėčių
praėjusį sekmadienį
sulaukė sveikinimų
svarbia proga, nes
būtent pirmąjį birželio
sekmadienį buvo minima Tėvo diena. „Mano
pusketvirtų metukų
„pupa“ kol kas apie tokią
aktualią suaugusiesiems
šventę dar nieko nežino,
todėl sveikinimų, matyt, dar reikės luktelti
keletą metų“, - juokaudamas kalbėjo aktorius
R.Šimukauskas. Šįkart Tėvo dieną su šeima jis paminėjo
Maljorkoje. Būtent šioje Ispanijos saloje Šimukauskai
viešėjo per savo medaus mėnesį. „Grįžome į tą patį
kurortą, kur buvome tada, tik viešbutį pasirinkome labiau pritaikytą vaikams“, - sakė pašnekovas. Savo tėtį
su švente jis pasveikino telefonu, o grįžęs pažadėjo,
kad būtinai nuveš dovanų. Albinas Šimukauskas yra
nusipirkęs sodybą, kurią po truputį remontuoja. „Todėl
kaskart stengiuosi padovanoti po kokį nors naudingą
įrankį. Tiesa, vaiksytėje Tėvo dienos neprisimenu... Turbūt
jos neminėdavome“, - kalbėjo R.Šimukauskas.

Renginyje dalyvaus daugiau nei
šimtas įmonių iš Lietuvos ir užsienio.
Ypač įdomi šių metų paskaitų
programa. Į ją atvyksta net keletas
garsių svečių iš užsienio ir Lietuvos. Gydytoja Aiva Vaivarienė atsakys į klausimą ar gali vaikai būti
veganais, vegetarais ir žaliavalgiais,
o vedų žinovas Darius Ražauskas
pasakos, kokią įtaką mityba daro
gyvenimo sėkmei.
Renginio metu vyks koncertinė programa - koncertuos atlikėjos Migloko, Kaia, grupės „Strings
of Earth“, „Audru“, „Saulės garsai“, „Homechestra“.
Prie įėjimo įsikurs infostaliukas - prie jo bus galima nemokamai gauti įvairių lankstinukų, kortelių su receptais, žurnalų, pasikonsultuoti su veganišką gyvenimo būdą pasirinkusiais renginio
savanoriais.
Be to, veiks Augalų mainykla
- lankytojai kviečiami atsinešti
įvairių sėklų, sodinukų - juos galės
išsimainyti į kitus augalus. Mainytis bus galima tiek maistiniais, tiek
dekoratyviniais augalais.

ĮDOMU
Veganai mano, kad
nedera savo reikmms
inaudoti kit gyv
btybi, todl nevartoja msos, uvies, jr
grybi, pieno produkt,
kiauini ir netgi medaus,
vengia kailio ir odos
dirbini, nenaudoja su
gyvnais ibandytos ar
gyvnins kilms pried
turinios kosmetikos,
neina  zoologijos sod,
delfinarium, cirk.
Vegan judjimas gim
1944 m. Jungtinje
Karalystje Birmingemo
mieste krus Vegan
draugij. Laikoma, kad
veganizmas yra iuo metu
spariausiai pasaulyje
populiarjantis judjimas.

STATISTIKA
■ Jungtinje Karalystje iuo metu skaiiuojama apie 3,5 milijono vegan,
panas skaiiai ir Vokietijoje, Pranczijoje, Skandinavijos alyse. Itin populiarus
is judjimas ir Izraelyje - ia veganai sudaro daugiau nei 7 proc. gyventoj. Kiek
vegan Lietuvoje, nra tiksliai inoma, taiau socialiniame tinkle „Facebook“ suburta
grup „Lietuvos veganai“ iuo metu jungia beveik 25 tkst. nari.

PREMJERA. Naujausias režisieriaus Audriaus
Stonio dokumentinis filmas pavadinimu „Laiko tiltai“
pirmą kartą bus pristatytas A klasės Karlovy Vary kino
festivalio pagrindinėje konkursinėje programoje. Filmas
kurtas kartu su Latvijos režisiere Kristine Briede. „Labai
džiaugiuosi žinia, kad filmas „Laiko tiltai“ atrinktas į dvi
festivalio programas. Juo bus atidaryta Baltijos retrospektyva „Laiko refleksijos: Baltijos poetinė dokumentika“, o svarbiausia, filmas atrinktas į pagrindinę festivalio
konkursinę programą.
Karlovy Varai
prestižinis festivalis,
taikantis labai aukštus
atrankos kriterijus. Jei
neklystu, Baltijos šalių
dokumentinis kinas
patenka į pagrindinio
konkurso programą
po 15 metų pertraukos. Įdomu tai, kad
festivalio programos
sudarytojai filmą atsirinko ir patvirtino vos
pamatę ankstyvą filmo
montažinę versiją“, apie festivalį komentavo filmo režisierius
A.Stonys.

DUETAS. Praėjusią savaitę, likus vos 50 dienų iki
didžiausio šalyje elektroninės muzikos festivalio „Betsafe
Radistai Village‘18“, renginio šeimininkai Radistai ir Donatas Montvydas pristatė naują bendrą dainą ir vaizdo
klipą. „Tai yra antras mūsų singlas su Donatu. Jis dar energingesnis ir yra skirtas šokiams. Nesvarbu kur namuose, mašinoje, duše, klube ar festivalyje!“ - sakė
Radistai. „Puoselėjome šį kūrinį daugiau nei pusę metų,
išbandėme jį grodami įvairiuose renginiuose ir žmonės
tiesiog ėjo iš proto!“ Anot paties Donato, buvo tik laiko
klausimas, kada atsiras nauja daina. „Su šiais vyrukais
visada yra labai smagu. Nepaisant to, kad šio kūrinio
stilistika yra artimesnė Radistams, man yra smagu kurti
kažką, kas skambės didžiausiose arenose ir festivaliuose.
Esu įsitikinęs, kad skambant šiai dainai žmonės tikrai
šokinės!“ - džiaugsmo neslėpė dainininkas.

Puslapį parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Organizatorių nuotr.
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NACIONALINIS OPEROS IR BALETO
TEATRAS
10 d. 16 val. - Dain dainel 2018.
Lietuvos vaik ir moksleivi televizijos
konkurso baigiamasis koncertas.
NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
9 d. 12, 14 val. Studijoje - Premjera!
C.Brandau „Trijulis auktyn kojom“.
Re. G.Kriauionyt.
9 d. 18.30 val. Didiojoje salje Moliere „Tartiufas“. Re. O.Korunovas.
12, 13 d. 18.30 val. Didiojoje salje A.Herbut „Lokis“. Re. L.Twarkowski.
14 d. 19 val. Maojoje salje - Premjera!
M.Crimp „Laims respublikoje“.
Re. M.Janiauskas.
15 d. 17 val. Didiojoje salje M.Ivakeviius „Ivarymas“.
Re. O.Korunovas.
VILNIAUS MAASIS TEATRAS
9 d. 10, 12 val. - „Seku pasak - pasak
be galo“. Re.L.Berienien.
12, 13 d. 19 val. - Premjera!
„Nuostabs dalykai“ (teatras „Kitas kampas“). Re. K.Gluajevas.
13 d. 11, 13 val. - Teatralizuota ekskursija po Vilniaus maj teatr.
15 d. 20.30 val. - Skaitymai pagal
emaits apsakym „Marti“.
Re. G.Tuminait.
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
9 d. 12, 14 val. Salje 99 - „Kak
Mak“. Re. V.Kuklyt.
MEN SPAUSTUV
10 d. 15 val. Juodojoje salje - „Broliai
litairdiai“ (N-7). Re. K.Dehlholm
(Valstybinis jaunimo teatras).
14 d. 18.30 val. Kieninje salje „Lietaus em“ (N-14). Re. A.Giniotis
(teatras „Atviras ratas).
15 d. 18 val. - Kultros naktis men
spaustuvje.

KAUNAS
KAUNO DRAMOS TEATRAS
9 d. 18 val. Didiojoje scenoje G.E.Lessing „Natanas imintingasis“.
Re. G.Varnas.
10 d. 12 val. Maojoje scenoje - „Labas,
Lape!“ Re. E.Kiait.
10 d. 15 val. Didiojoje scenoje M.Maeterlinck „ydroji paukt“.
Re. V.Martinaitis.
12 d. 18 val. Rtos salje - „Auros
paadas“ (pagal R.Gary autobiografin
roman). Re. A.Sunklodait.
12 d. 19 val. Maojoje scenoje J.Tumas-Vaigantas „ems ar moters“.
Re. T.Erbrderis.
13 d. 18 val. Didiojoje scenoje M.Frisch „Biografija: vaidinimas“.
Re. G.Varnas.
14 d. 18 val. Rtos salje - „Vasarvidis“
(N-14). Re. E.Kiait.
14 d. 19 val. Maojoje scenoje Marius von Mayenburgas „Bjaurusis“.
Re. V.Malinauskas.
KAUNO KAMERINIS TEATRAS
9 d. 18 val. - F.Richter „Baim“ (VDU
teatras). Re. R.Laaunykas.
10 d. 16, 19 val. - B.Brecht „Vestuvs“.
Re. O.Korunovas (Oskaro Korunovo
teatras).
13 d. 18 val. - Martin McDonagh
„Pagalvinis“. Re. G.Varnas.
KAUNO LLI TEATRAS
9 d. 12 val. Maojoje salje - „Gulb karaliaus pati“ (lietuvi liaudies pasakos
motyvais). Re. N.Indrinait.
10 d. 12 val. Valerijos ir Stasio
Ratkevii lli muziejuje - „Peliuko
pasak dirbtuvl“. Re. G.Radvilaviit.

KLAIPDA
KLAIPDOS DRAMOS TEATRAS
9 d. 18.30 val. - II tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“: „Tv susirinkimas“/
„Open space“ (gruzin k. su lietuvikais
ir anglikais titrais). Re. M.arkviani,
D.Chorbaladz (Gruzija).
10 d. 17 val. - II tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“: „Kals vaikai“.
Re. E.Nekroius.
12, 13 d. 18.30 val. - II tarptautinis
teatro festivalis „TheATRIUM“: „Pareikiu Brandir“. Alban Richard (Pranczija) ir
okio teatras „PADI DAPI Fish“.

„Lietaus
žemė“

ĖJE
BIRŽELIO 14 D. 18.30 VAL. - MENŲ SPAUSTUV
REŽISIERIUS - AIDAS GINIOTIS
Ė, GIEDRIUS KIELA,
VAIDINA - AGNĖ KAKTAITĖ, BENITA VASAUSKAIT
TĖ, JUSTAS TERTELIS,
IEVA STUNDŽYTĖ, JONAS ŠARKUS, JUDITA URNIKY
TAS LEISTRUMAS.
YTAU
V
,
MARIJA KORENKAITĖ, VESTA ŠUMILOVAITĖ

Spektaklis „Lietaus žemė“ - tai biografinės improvizacijos, kurios remiasi rate sėdinčių žmonių
gyvenimo istorijomis. Tarpukario ir pokario metų įvykių siejamų žmonių tikras gyvenimo istorijas,
kurios palietė kiekvieną iš jų asmeniškai, teatro laboratorijos aktoriai perteikia „Atviro rato“ kūrybiniu principu.
Spektaklyje nesiekiama tiksliai dokumentiškai atkurti tuo laikotarpiu gyvenusių asmenų biografijų - aktoriai ieško būdų, kaip tuos žmones prakalbinti čia ir dabar. Teatrine kalba. Per save apie
kitus. Apie praeitį gyvenant šiandiena, bet galvojant apie ateitį.
„Laisvalaikio“ inf.
15 d. 18.30 val. - II tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“: „Ponia bus
patenkinta, arba Veikalas apie paskutines
vestuves Kamyko kaime“. Re. A.Duda-Gracz
(Teatr Nowy, Lenkija, Poznan) (N-18,
lenk k. su lietuvikais ir anglikais titrais).
VEJ RMAI
9 d. 12 val. Didiojoje salje Tarptautinis baleto ir modernaus okio
konkursas „Coda 2018“.

IAULIAI
IAULI DRAMOS TEATRAS
9 d. 18 val. Maojoje salje G.Labanauskait „Irinktieji“ (N-14).
Re. M.Klimait.
10 d. 10, 11.30 ir 16 val. Maojoje
salje - Premjera! „Vandeninis nuotykis“.
Idjos autor ir reisier B.Baneviit.

PANEVYS
J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
14 d. 18 val. Auktaitijos siaurasis
geleinkelis - B.Hrabalas „Stotel“ (N-16).
Re. J.Glomb.
PANEVIO TEATRAS „MENAS“
10 d. 12 val. - „Maylis ir Karlsonas, kuris
gyvena ant stogo“. Re. A.Jalianiauskas.

PALANGA
KULTROS CENTRAS „RAMYB“
13 d. 17 val. - „Svajut ir Girutis. Paskui
vaigdes“. Re.: D.Kielait, J.Valanauskas.
15 d. 20 val. - Premjera! „Urvin mama“.
Re. G.Latvnait (Idioteatras).

Koncertai
VILNIUS
LIETUVOS NACIONALIN FILHARMONIJA
9 d. 19 val. Didiojoje salje - Vilniaus
festivalis 2018. „imtmeio reitalis“.
V.Urmana (mecosopranas), G.Bandzinait
(fortepijonas).
11 d. 19 val. Didiojoje salje - Vilniaus
festivalis 2018. „Nuo aukt bokt“.
Solist Mza Rubackyt (fortepijonas),
stygini kvartetas „Mettis“, D.Bagurskas
(kontrabosas).
14 d. 19 val. Didiojoje salje - Vilniaus
festivalis 2018. „Saullydio ir auros
giesms“. Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras, solistai: A.labys (fortepijonas),
L.Dambrauskait (sopranas), J.Gringyt
(mecosopranas), T.Pavilionis (tenoras),
R.Juzuitis (bosas-baritonas), Vilniaus
miesto sav. choras „Jauna muzika“.
Dir. G.lekyt.
KONGRES RMAI
9 d. 19 val. - Mariza „Fado Bailado“.
V.KOTRYNOS BANYIA
8 d. 18.30 val. - „Kai tango sutinka
bossa nova“. Atlikja Lily (Argentina).

V.JON BANYIA
9 d. 18 val. - Koncertas Skaistei
Barkauskas atminti.
MUZIKOS GALERIJA
12 d. 18.30 val. - Vakaras su dzkais.
13 d. 18.30 val. - Irenos Milkeviits
dainavimo klass.
VAIDILOS TEATRAS
8 d. 19.30 val. - „Resonanse“. Orkestro
penkmetis.
VU BOTANIKOS SODAS
14 d. 19 val. - Ivan Komarenko „Mano
didysis koncertas“.

KAUNAS
KAUNO VALSTYBIN FILHARMONIJA
12 d. 18 val. - XXIII Paaislio muzikos
festivalis. Carl Orff „Carmina Burana“.
Kauno valstybinis choras (meno vadovas
ir dir. P.Bingelis), Raminta Vaicekauskait
(sopranas), Mindaugas Zimkus (tenoras),
Andrius Apega (baritonas), Motiejus Bazaras
(fortepijonas), Mykolas Bazaras (fortepijonas).
M.K.IURLIONIO DAILS MUZIEJUS
9 d. 16 val. - XXIII Paaislio muzikos
festivalis. B.Valiukeviit (smuikas), R.Rodriguez (valtorna, JAV),
I.Jokubaviit (fortepijonas, JAV).

KLAIPDA
KONCERT SAL
13 d. 18.30 val. - „Sidabro garsai“.
G.Gelgot (sopranas), Lietuvos fleit
kvartetas: G.Gelgotas (meno vadovas),
L.Baublyt, A.Stupak, F.Drlyt.
15 d. 18.30 val. - „imtmeio poema“.
Lietuvos valstybs 100-meiui. Lietuvos
kariuomens orkestras. Dir. E.Aliauskas.
Solistai: G.Pyniak (violonel),
G.Steponaitis (tba).

PALANGA
KULTROS CENTRAS „RAMYB“
9 d. 19 val. - „Kai tango sutinka bossa
nova“. Lily (Argentina).
MUZIKOS KLUBAS „VANDENIS“
9 d. 20 val. - Neda ir Olegas Ditkovskis.

BIRTONAS
KURHAUZAS
15 d. 20 val. - Baltijos gitar festivalis:
Vladislav Blaha (ekija) ir Raphaella Smits
(Belgija).
16 d. 20 val. - Baltijos gitar festivalis:
Aniello Desiderio (Italija).

KITI MIESTAI
KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
10 d. 16 val. Pakruojo r. Akmenli
dvaro klojimas - XXIII Paaislio muzikos
festivalis. Puiamj fiesta. Sostins
Vario kvintetas: A.Janueviius (trimitas),
D.Memnas (trimitas), G.erbaviius
(valtorna), P.Batvinis (trombonas),
D.Baanovas (tba).

15 d. 19 val. Rumiki kultros centras - XXIII Paaislio muzikos festivalis.
Kamerins istorijos. Ippolitovo-Ivanovo
fortepijoninis kvartetas (Rusija): I.Grayfer
(fortepijonas), A.Jakushina (smuikas),
O.Kogan (altas), S.Ananich (violonel).

Kinai
VILNIUS
FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Juros periodo pasaulis. Kritusi
karalyst“ (fantastinis veiksmo f., JAV,
N-13) - 9-14 d. 10.10, 14.20, 15.50,
16.15, 21.30 val. 9 d. 22.50 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi
karalyst“ (fantastinis veiksmo f., JAV,
3D, N-13) - 9-14 d. 13, 18.40 val. (13 d.
18.40 val. seansas nevyks).
„Dvi uodegos“ (animacinis f., originalo
k., Rusija, V) - 9-14 d. 10.30, 17.10 val.
„Dvi uodegos“ (animacinis f., originalo
k., Rusija, 3D, V) - 9-14 d. 12.25 val.
„Dvi uodegos“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Rusija, V) - 9-14 d. 10.40,
14.30 val.
„Dvi uodegos“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Rusija, 3D, V) - 9-14 d.
12.35 val.
„Fotojuostel“ (drama, Kanada, JAV,
N-13) - 9-14 d. 18.50, 21.10 val. 9 d.
23.25 val.
„Paskutin s#####“ (kriminalinis trileris, JAV, N-16) - 9-14 d. 18.30, 20.45 val.
9 d. 23.45 val.
„Dl visko kalta meil“ (romantin
komedija, Pranczija, Belgija, N-13) 9-14 d. 18.20 val.
„Artemis: udik viebutis“
(kriminalinis f., JAV, N-13) - 14 d. 19 val.
(DEMOTYVACIJA premjera).
„Oueno 8“ (komedija, JAV, N-13) 13 d. 19 val. (LNK Kino startas).
„Deadpool 2“ (komedija, JAV, N-16) 9-14 d. 10.50, 13.30, 16, 19.10, 21.50 val.
9 d. 23.05 val.
„Plojus“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Islandija, Belgija, V) - 9-14 d.
11, 12.15, 16.20 val.
„Solo. vaigdi kar istorija“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 9-14 d.
15.40, 20.30 val.
„Juodratis“ (nuotyki f., Rusija, N-7) 9-14 d. 16.30, 19.05 val.
„Teris ir uburta auros karalyst“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Didioji Britanija, Meksika, V) - 9-14 d.
11.20, 16.10 val.
„Didioji kriau ir magika jos
kelion“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Danija, V) - 9-14 d. 10.20,
14.10 val.
„Kol dar neatjo audra“ (veiksmo
drama, JAV, N-13) - 9-14 d. 18.10, 21 val.
„Dimas Saga ir mainistas Lukas“
(fantastinis nuotyki f., dubliuotas lietuvikai,
Vokietija, N-7) - 9-14 d. 13.40 val.

„Kerytojai. Begalybs karas“
(fantastinis veiksmo ir nuotyki
komiks epas, JAV, 3D, N-13) - 9-14 d.
21.20 val.
„Kerytojai. Begalybs karas“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki komiks epas,
JAV, N-13) - 9-14 d. 13.10 val.
„A grai“ (komedija, JAV, N-13) 9-13 d. 19 val.
„Kliedesiai“ (siaubo trileris, JAV,
N-16) - 9-14 d. 21.40 val. 9 d. 23.15 val.
„Operacija „Rieutai“ 2“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
JAV, V) - 9-14 d. 11.10 val.
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva) 9-14 d. 13.20 val.
FORUM CINEMAS VINGIS
„Juros periodo pasaulis. Kritusi
karalyst“ (fantastinis veiksmo f., JAV,
3D, N-13) - 9-14 d. 12.20, 18 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi
karalyst“ (fantastinis veiksmo f., JAV,
N-13) - 9-14 d. 11.10, 15.10, 16.20,
21 val.
„Dvi uodegos“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Rusija, V) - 9-14 d. 11.10,
14 val.
„Dvi uodegos“ (animacinis f., originalo
k., Rusija, V) - 9-14 d. 11.40 val.
„Dvi uodegos“ (animacinis f., originalo
k., Rusija, 3D, V) - 9-14 d. 16.30 val.
„Fotojuostel“ (drama, Kanada, JAV,
N-13) - 9-14 d. 12.55, 18.25, 21.30 val.
„Dl visko kalta meil“ (romantin
komedija, Pranczija, Belgija, N-13) 9-14 d. 16.25, 19, 21.40 val. (13 d. 19 val.
seansas nevyks).
„Paskutin s#####“ (kriminalinis
trileris, JAV, N-16) - 9-14 d. 16.20, 18.30,
20.40 val.
„Kopelija“ (baletas) - 10 d. 18 val.
(Tiesiogin transliacija i Maskvos Didiojo
teatro).
„Artemis: udik viebutis“ (kriminalinis f., JAV, N-13) - 14 d. 18.10 val.
(DEMOTYVACIJA premjera).
„Oueno 8“ (komedija, JAV, N-13) 13 d. 19 val. (LNK Kino startas).
„Deadpool 2“ (komedija, JAV, N-16) 9-14 d. 11, 13.40, 15.55, 19.10, 21.45 val.
„Kol dar neatjo audra“ (veiksmo
drama, JAV, N-13) - 9-14 d. 19.30,
21.45 val.
„Didioji kriau ir magika jos
kelion“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Danija, V) - 9-14 d. 11.30,
16 val.
„Plojus“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Islandija, Belgija, V) - 9-14 d.
11, 15.15 val.
„Kerytojai. Begalybs karas“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki komiks epas,
JAV, 3D, N-13) - 9-14 d. 13.05, 20.50 val.
„Juodratis“ (nuotyki f., Rusija, N-7) 9-14 d. 16.10, 18.45 val. (10 d. 16.10 val.
seansas nevyks; 10, 13 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Dimas Saga ir mainistas Lukas“
(fantastinis nuotyki f., dubliuotas
lietuvikai, Vokietija, N-7) - 9-14 d. 11.20,
13.55 val.
„Kliedesiai“ (siaubo trileris, JAV,
N-16) - 9-14 d. 21.20 val.
„Solo. vaigdi kar istorija“
(fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) 9-14 d. 13.30 val.
„Solo. vaigdi kar istorija“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 9-14 d.
18.35 val.
„em: viena nuostabi diena“
(dokumentinis f., dubliuotas lietuvikai,
Kinija, Vengrija, Tanzanija, Jungtin
Karalyst, Kosta Rika, ri Lanka,
Japonija, Jungtins Valstijos, V) 9-14 d. 17.15 val.
„Teris ir uburta auros karalyst“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Didioji Britanija, Meksika, V) - 9-14 d.
13.40 val.
„Knyg klubas“ (komedija, JAV, N-13) 9-12 d. 18.10 val.
„A grai“ (komedija, JAV, N-13) - 9-12,
14 d. 20.35 val.
„Trys didvyriai ir Jr caras“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Rusija,
V) - 9-14 d. 13.50 val.
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva) 9-14 d. 11.30 val.
SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Maria Callas: savais odiais“
(Pranczija) - 9 d. 14.30 val.
„Dl visko kalta meil“ (romantin
komedija, Pranczija, Belgija) - 9 d.
16.40 val. 11 d. 17.20 val.

Laisvalaikis 13
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„erknas“ (drama, Lietuva, Ukraina,
Pranczija, Lenkija) - 9 d. 18.50 val.
„Knyg klubas“ (romantin komedija,
JAV) - 10 d. 14.10 val.
„Stebuklas“ (tragikomedija, Lietuva,
Bulgarija, Lenkija) - 10 d. 16.10 val.
„Paryius. Teksasas“ (drama, VFR,
Pranczija, Didioji Britanija, JAV) - 10 d.
18 val.
„Kol dar neatjo audra“ (drama,
JAV) - 10 d. 21 val.
„Nuolankioji“ (drama, Pranczija,
Vokietija, Lietuva, Nyderlandai) - 11 d.
19.30 val.
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva) 12 d. 17.10 val.
„Charmsas“ (biografin drama, Rusija,
Lietuva, Makedonija) - 13 d. 19.15 val.
„Nuostabieji lzeriai. Kita planeta“
(dokumentinis f., Lietuva, Italija, Belgija,
veicarija, Airija, iaurs Airija, Latvija,
Ispanija) - 14 d. 17 val.
J.Vienoinskio dails mokyklos
animacijos studijos „Animapalet“
film perira - 14 d. 18.30 val.
MULTIKINO OZAS
„Paskutin s#####“ (kriminalinis
trileris, JAV, N-16) - 9-14 d. 17.30, 19.30,
21.30 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi
karalyst“ (fantastinis veiksmo f., JAV,
N-13) - 9-14 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19,
21.45 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi
karalyst“ (fantastinis veiksmo f., JAV,
3D, N-13) - 9-14 d. 17.45, 20.30 val.
„Fotojuostel“ (drama, Kanada, JAV,
N-13) - 9-14 d. 19.15, 21.30 val.
„Dvi uodegos“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Rusija, V) - 9-14 d. 11.15, 13 val.
„Kol dar neatjo audra“ (veiksmo
drama, JAV, N-13) - 9-14 d. 15, 17, 19,
21.15 val.
„Plojus“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Islandija, Belgija, V) - 9, 10-12,
14 d. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 val.
9 d. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 val. 13 d.
10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 val.
„Solo. vaigdi kar istorija“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 9-14 d.
11, 13.45, 16.30, 20 val.
„Didioji kriau ir magika jos
kelion“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Danija, V) - 9-14 d. 10.30 val.
„Deadpool 2“ (komedija, JAV, N-16) 9-14 d. 12.30, 15, 19.15, 21.45 val.
„Teris ir uburta auros karalyst“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Didioji Britanija, Meksika, V) - 9-14 d.
10.30, 12.45 val.
„Kerytojai. Begalybs karas“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki komiks epas,
JAV, N-13) - 9-14 d. 14.45 val.

RA
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„Dvi uodegos“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Rusija, V) - 9 d. 11 val. (specialus seansas maiukams).
„Kol dar neatjo audra“ (veiksmo
drama, JAV, N-13) - 13 d. 12 val. (specialus seansas mamytms).

„Dvi uodegos“
Two Tails

KAUNAS
FORUM CINEMAS
„Juros periodo pasaulis. Kritusi
karalyst“ (fantastinis veiksmo f., JAV,
N-13) - 9-14 d. 10.10, 13.05, 16, 17.10,
21.50 val. 9 d. 23.50 val. (10 d. 16 val.
seansas nevyks).
„Juros periodo pasaulis. Kritusi
karalyst“ (fantastinis veiksmo f., JAV,
3D, N-13) - 9-14 d. 11.40, 14.20, 18.55,
20.45 val. (10, 13 d. 18.55 val. seansas
nevyks; 20.45 val. seansas vyks 10 d.).
„Dvi uodegos“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Rusija, V) - 9-14 d. 10.30,
12.25, 15.25 val.
„Paskutin s#####“ (kriminalinis
trileris, JAV, N-16) - 9-14 d. 15.50, 20.30,
22.50 val.
„Dl visko kalta meil“ (romantin
komedija, Pranczija, Belgija, N-13) 9-14 d. 10.40, 18 val.
„Fotojuostel“ (drama, Kanada, JAV,
N-13) - 9-14 d. 12.30, 19.40, 22 val.
„Kopelija“ (baletas) - 10 d. 18 val. (Tiesiogin
transliacija i Maskvos Didiojo teatro).
„Artemis: udik viebutis“ (kriminalinis f., JAV, N-13) - 14 d. 19.50 val.
(DEMOTYVACIJA premjera).
„Oueno 8“ (komedija, JAV, N-13) 13 d. 19 val. (LNK Kino startas).
„Deadpool 2“ (komedija, JAV, N-16) 9-14 d. 10.25, 13.10, 17, 19.50, 22.40 val.
„Kol dar neatjo audra“ (veiksmo
drama, JAV, N-13) - 9-14 d. 17.40, 20.05,
22.30 val.
„Plojus“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Islandija, Belgija, V) - 9-14 d.
10.20, 15.35 val.
„Kliedesiai“ (siaubo trileris, JAV, N-16) 9-14 d. 14.55, 22.20 val. 9 d. 0.25 val.
„Kerytojai. Begalybs karas“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki komiks epas,
JAV, 3D, N-13) - 9-14 d. 17.30 val.
„Solo. vaigdi kar istorija“
(fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 9,
11-14 d. 20.45 val.
„Solo. vaigdi kar istorija“
(fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) 9-14 d. 14.30 val.
„Didioji kriau ir magika jos
kelion“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Danija, V) - 9-14 d. 13.25 val.
„Teris ir uburta auros karalyst“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Didioji Britanija, Meksika, V) - 9-14 d.
17.20 val.

KINO TEATRUOSE NUO BIRŽELIO 8 D.
ANIMACINIS FILMAS, RUSIJA, 2018
REŽISIERIAI: NATALIJA NILOVA IR VIKTORAS AZEJEVAS.
FILMAS BUS RODOMAS DUBLIUOTAS
LIETUVIŠKAI

Į kino teatrus atkeliauja nuotaikinga animacinė komedija visai šeimai „Dvi uodegos“.
Filmuko istorija sukasi aplink neįtikėtinas dviejų draugų - katino Makso ir bebro Bobo - nuotykius. Bobas stengiasi rasti harmoniją ir ramiai sau gyventi, o padauža ir vis vietos po saule negalintis surasti Maksas trokšta išgarsėti visame pasaulyje. Ir vieną dieną jam pasitaiko puiki galimybė - jis, kartu su savo bičiuliu Bobu, privalo sustabdyti piktavalius ateivius, atkeliavusius į Žemės
planetą dėl retų gyvūnų medžioklės.
Tačiau, stoję akis į akį su ateiviais, Bobas ir Maksas suvokia, kad ne visi jie yra blogi. Tarp jų
yra trys jauni geraširdžiai, šiek tiek arogantiški ir labai pozityvūs ateiviai Zikas, Zaka ir Zukas, kurie taip pat nori sunaikinti jų piktavalių gentainių Niežulių planus sumedžioti pačius rečiausius visatos gyvūnus į jų kosminį zoologijos sodą.
Susidūrimas su kitos galaktikos gyventojais ir naujai užmegzta draugystė taps didžiausiu Bobo
ir Makso nuotykiu, kuris pakeis jų gyvenimą negrįžtamai.
„Garsų pasaulio įrašų“ inf.
„A grai“ (komedija, JAV, N-13) 9-12 d. 19.50 val.
„Dagas i akmens amiaus“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Didioji
Britanija, Pranczija, V) - 9-14 d. 13.15 val.
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva) 9-14 d. 10.50 val.
CINAMON
„Oueno 8“ (komedija, JAV, N-13) 14 d. 20 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi
karalyst“ (fantastinis veiksmo f.,
JAV, N-13) - 9-13 d. 13, 16.45, 19.30,
22.15 val. 14 d. 13, 16.45, 17.40 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi
karalyst“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D,
N-13) - 9-14 d. 15.45, 18.30, 21.15 val.
„Fotojuostel“ (drama, Kanada, JAV,
N-13) - 9, 11, 14 d. 19.45 val. 13 d.
12.15 val.
„Dl visko kalta meil“ (romantin
komedija, Pranczija, Belgija, N-13) - 10,
12 d. 19.45 val.

RA

PREMJE

„Dėl visko kalta meilė!“
„Tout le monde debout!“

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

VILNIUS

RA
PREMJE

Teatro „Atviras ratas“ nuotr.

Teatras
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„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

12 Laisvalaikis

KINO TEATRUOSE NUO BIRŽELIO 8 D.
ROMANTINĖ KOMEDIJA, PRANCŪZIJA,
2018
REŽISIERIUS: FRANCK DUBOSC.
VAIDINA: FRANCK DUBOSC, ALEXANDRA
LAMY, ELSA ZYLBERSTEIN, GÉRARD DARMON, CAROLINE ANGLADE.
FILMAS PRANCŪZŲ KALBA SU LIETUVIŠKAIS SUBTITRAIS

Filmas „Dėl visko kalta meilė!“ turi tai, kas mums patinka prancūzų komedijose - romantiką, subtilų viliojimo meną ir... neįtikėtinai kurioziškų situacijų, kurios tiesiog persekioja pagrindinį herojų!
Filmo siužeto centre - sėkmingas verslininkas Žoslenas, kuris yra toks savanaudis mergišius,
kad jau pats nuo savęs pavargęs. Moterų viliotojo išradingumui atkreipti į save dėmesį nėra ribų.
Kartą, norėdamas suvilioti jauną gražią slaugę, jis apsimeta neįgaliojo vežimėlyje įkalintu vyru. Bet
tada ji pristato savo seserį, turinčią negalią ir dienas leidžiančią invalido vežimėlyje.
Tačiau nutinka keistas dalykas... Jausmams imant viršų, Žoslenas tampa savo paties apgaulės
įkaitu - atskleisti tiesą darosi vis sunkiau ir sunkiau. Romantiška ir drastiška komedija „Dėl visko
kalta meilė!“ - apie meilės galią, kuriai pavaldus kiekvienas, nepriklausomai nuo fizinių galimybių
ir aplinkybių.
„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

„Dvi uodegos“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Rusija, V) - 9-13 d. 10.10 val.
14 d. 11.30 val.
„Dvi uodegos“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Rusija, 3D, V) - 9-13 d. 12,
14 val. 14 d. 13.30 val.
„Paskutin s#####“ (kriminalinis
trileris, JAV, N-16) - 9-12 d. 21.45 val.
13 d. 22.30 val. 14 d. 22.20 val.
„Kliedesiai“ (siaubo trileris, JAV,
N-16) - 9-14 d. 22 val.
„Kol dar neatjo audra“ (veiksmo
drama, JAV, N-13) - 9-12 d. 12.15, 16,
20.20 val. 13 d. 12.30, 18.20, 20.20 val.
14 d. 12.15, 15.30, 20.15 val.
„Plojus“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Islandija, Belgija, V) - 9-14 d.
10.45, 12.45, 14.45 val.
„Didioji kriau ir magika jos
kelion“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Danija, V) - 9-14 d. 10.30 val.
„Solo. vaigdi kar istorija“
(fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 9 d.
14.30 val.
„Deadpool 2“ (komedija, JAV, N-16) 9-12 d. 18, 22.30 val. 13 d. 16, 19.15,
21.45 val. 14 d. 19.15, 22.30 val.
„Teris ir uburta auros karalyst“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Didioji Britanija, Meksika, V) - 9-12, 14 d.
11, 12.30, 15, 17.10 val. 13 d. 11, 14.40,
17 val.
„A grai“ (komedija, JAV, N-13) 9-12 d. 19.15 val. 13 d. 19.45 val. 14 d.
21.45 val.
„Sobiboras“ (istorin drama, Lietuva,
N-13) - 9-14 d. 17.30 val.
„Kerytojai. Begalybs karas“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki komiks epas,
JAV, N-13) - 10, 12, 14 d. 14.30 val.
„Triuis Piteris“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Didioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 9-10, 12-14 d. 10.20 val.
„Dimas Saga ir mainistas Lukas“
(fantastinis nuotyki f., dubliuotas
lietuvikai, Vokietija, N-7) - 11 d. 10.15 val.

KLAIPDA
FORUM CINEMAS
„Juros periodo pasaulis. Kritusi
karalyst“ (fantastinis veiksmo f., JAV,
N-13) - 9-14 d. 10.10, 15.50, 21.30 val.
9 d. 23.15 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi
karalyst“ (fantastinis veiksmo f., JAV,
3D, N-13) - 9-14 d. 13, 18, 18.40 val.
(18 val. seansas vyks 13 d.; 13 d.
18.40 val. seansas nevyks).
„Dvi uodegos“ (animacinis f., originalo
k., Rusija, V) - 9-14 d. 10.30, 14.20 val.
„Dvi uodegos“ (animacinis f., originalo
k., Rusija, 3D, V) - 9-14 d. 12.25 val.
„Dvi uodegos“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Rusija, V) - 9-14 d. 10.50,
13.15 val.

„Dvi uodegos“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Rusija, 3D, V) - 9-14 d. 16 val.
„Dl visko kalta meil“ (romantin
komedija, Pranczija, Belgija, N-13) 9-14 d. 21.10 val.
„Fotojuostel“ (drama, Kanada, JAV,
N-13) - 9-14 d. 19.10 val.
„Paskutin s#####“ (kriminalinis
trileris, JAV, N-16) - 9-14 d. 21.35 val.
9 d. 23.45 val.
„Kopelija“ (baletas) - 10 d. 18 val.
(Tiesiogin transliacija i Maskvos Didiojo
teatro).
„Artemis: udik viebutis“
(kriminalinis f., JAV, N-13) - 14 d. 18 val.
(DEMOTYVACIJA premjera).
„Oueno 8“ (komedija, JAV, N-13) 13 d. 19 val. (LNK Kino startas).
„Kol dar neatjo audra“ (veiksmo
drama, JAV, N-13) - 9-14 d. 16.35, 18.50,
21 val.
„Plojus“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Islandija, Belgija, V) - 9-14 d.
10.20, 15.10, 17.10 val.
„Deadpool 2“ (komedija, JAV, N-16) 9-14 d. 16.15, 19, 21.40 val. 9 d. 23.35 val.
„Juodratis“ (nuotyki f., Rusija, N-7) 9-14 d. 15.40, 18.15 val. (10 d. 15.40 val.
seansas nevyks; 13 d. 18.15 val. seansas
nevyks).
„Teris ir uburta auros karalyst“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Didioji
Britanija, Meksika, V) - 9-14 d. 12.15 val.
„Didioji kriau ir magika jos
kelion“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Danija, V) - 9-14 d. 14.35 val.
„Kliedesiai“ (siaubo trileris, JAV,
N-16) - 9-14 d. 20.50, 21.20 val. 9 d.
23 val. (10, 13 d. 20.50 val. seansas
nevyks; 21.20 val. seansas vyks 10 d.).
„Solo. vaigdi kar istorija“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 10, 12,
14 d. 12.45 val.
„Solo. vaigdi kar istorija“
(fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 9,
11 d. 18 val.
„Kerytojai. Begalybs karas“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki komiks epas,
JAV, N-13) - 9, 11, 13 d. 12.45 val.
„Kerytojai. Begalybs karas“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki komiks epas,
JAV, 3D, N-13) - 12 d. 18 val.
„Dl visko kalta meil“ (romantin
komedija, Pranczija, Belgija, N-13) - 10,
12, 14 d. 10.40 val.
„Fotojuostel“ (drama, Kanada, JAV,
N-13) - 9, 11, 13 d. 10.40 val.
„Operacija „Rieutai“ 2“ (animacinis
f., dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 9-14 d.
11 val.
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva) 9-14 d. 13.20 val.

Redakcija už repertuaro
pakeitimus neatsako

14 Klubo partneriai

2 0 1 8 b i r ž e l i o 9 d . LAISVALAIKIS

APRANGA, AKSESUARAI
Galanterijos parduotuvės
„Odera“. Vilnius.
10% nuolaida nenukainotoms ir
neakcijinėms prekėms.
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt
Juvelyrinių dirbinių
parduotuvė „Auksinė
dovanėlė“. Vilnius.
28% nuolaida juvelyriniams
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”.
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

TEATRAS
Anželikos Cholinos šokio
teatras. 15% nuolaida
2 bilietams. www.ach.lt

Oskaro Koršunovo teatras.
20% nuolaida 2 bilietams,
išskyrus premjeras
ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys. 20% nuolaida 2
bilietams, išskyrus premjeras,
šventinius ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt
„Senamiesčio lėlių“ teatras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 679) 61 422,
www.puppetstheatre.lt
Užupio teatras. Vilnius.
40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,
www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”.
Vilnius. 25% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952,
(8 618) 59 753,
www.cezariogrupe.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis
teatras . 15% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras
„Kitas kampas”.
Vilnius. 15% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 682) 66 383,
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“.
Vilnius. 20% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585,
www.keistuoliai.lt
Lietuvos rusų dramos teatras.
Vilnius. 15% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 5) 265 2167,
www.rusudrama.lt
Teatras vaikams „Raganiukės
teatras” . Vilnius.
20% nuolaida
2 bilietams. Tel. (8 677) 19 812,
www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras/
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 37) 226 090,
www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis
muzikinis teatras.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos
teatras. Nuo 25% nuolaida 2
bilietams į „Šiaulių dramos teatro“
spektaklius nuo didžiausios
galiojančios bilietų kainos.
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt

Daugiau kaip
vietų visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!
Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius,
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.
KITOS PRAMOGOS
Kelionių agentūra
„Boutique Travel“.
Vilnius. Papildoma pramoga
kelionėje, tiksliai nurodyta
kiekvienos kelionės aprašyme.
Tel. (8 5) 210 1216,
www.boutiquetravel.lt
Kelionių agentūra „Estravel
Vilnius American Express TRS”.
5% nuolaida kruizams, keltams,
viloms Italijoje ir TUI kelionėms
ir 10% nuolaida
ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas
„Dainuvos nuotykių slėnis“.
Anykščiai. 20% nuolaida
2 asmenims.
Tel. (8 693) 35 060,
www.nuotykiuslenis.lt
Vakarienė ant Druskonio ežero
laive „Druskonio perlas“.
Druskininkai.
12% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai
„Waterpillar’ius“.
Druskininkai. 50% nuolaida
vandens dviračio nuomai.
Tel. (8 670) 90 724,
www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau
kaip 2 žmonėms.
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas
„Nidas”. Nida. 15% nuolaida
kelionei laivu, 1 asmeniui.
Tel. (8 698) 31 378,
www.nidas.eu
Boulingo ir biliardo klubas
„Amerigo“. Vilnius, Kaunas.
20% nuolaida boulingo
ir amerikietiško biliardo žaidimams.
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas. Vilnius.
10% nuolaida žaidimui ir 5%
nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS
Šv.Kristoforo odontologijos
klinika. Vilnius. 100% nuolaida
pirmai konsultacijai,
10% terapiniam gydymui
ir burnos higienos procedūroms,
5% dantų protezavimui.
Tel. (8 5) 261 7143,
www.kristoforoklinika.lt
„GK klinika“. Vilnius.
10% nuolaida paslaugoms.
Tel.: (8 5) 255 33 53,
(8 620) 55 599,
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika
„Dantų priežiūros centras”.
Kaunas, Klaipėda, Prienai,
Raseiniai, Jurbarkas, Gargždai.
10% nuolaida visoms paslaugoms
(išskyrus implantaciją)
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694,
www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo
centras „Gemma“.
Vilnius. 12% nuolaida visoms
paslaugoms (išskyrus slaugą).
Tel. (8 5) 234 0305,
www.gemma.lt
Mityba-sportas-rezultatas
www.kilo.lt.
15% nuolaida narystei.
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20% nuolaida akinių rėmeliams,
saulės akiniams, jų priedams.
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”.
Klaipėda. 30% nuolaida
visoms prekėms.
Tel. (8 46) 252 430,
www.memeliooptika.lt
Optikos „Vizija”.
15% nuolaida prekėms
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

VIEŠBUČIAI
Viešbutis ir restoranas „Moon
Garden Hotel“. Vilnius.
20% nuolaida apgyvendinimui
ir 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 219 99 49,
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“.
Molėtų r. Gruodžių k. 15%
nuolaida apgyvendinimui ir pirties
paslaugoms. Tel. (8 686) 03 233,
www.terrapoilsis.lt
Viešbutis „Rinno”. Vilnius.
10% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina”. Vilnius.
15% nuolaida viešbučio ir restorano
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Narutis”. Vilnius.
20% nuolaida apgyvendinimui
ir 15% nuolaida sąskaitai
viešbučio restorane.
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“. Vilnius.
20% nuolaida (nuo dienos kainos)
apgyvendinimui. Tel. (8 5) 251 4477,
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”.
Kaunas. 20% nuolaida
apgyvendinimui. Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”.
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida
pirčių-baseino komplekso
paslaugoms, kitoms papildomoms
pramogoms ir paslaugoms bei
sąskaitai restorane.
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

KITOS PASLAUGOS
Švarumo centras „Joglė”.
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida
drabužių valymui ir 15% nuolaida
odinių ir kailinių gaminių valymui.
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija
„Tartan“.Vilnius. 10 % nuolaida
siuvimo ir taisymo paslaugoms.
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir
gyvūnų maistui, 15% nuolaida
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854,
www.vetklinika-vilnius.lt
Šunų kirpykla „Pet Style“.
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,
15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 601) 91817,
www.petstyle.lt
Tekstilinė automobilių
plovykla „Tyra“.
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur,
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381,
www.tyraplovykla.lt

KITOS PREKĖS
Tekstilės dizaino studija
„LHI Lovely Home Idea“.
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,
www.lovelyhomeidea.com
Interjero salonas-galerija
„Lauros namai“.
Kaunas. 10% nuolaida namų
aromatams, kvepiančioms žvakėms,
persiškiems kilimams, šviestuvams,
interjero detalėms.
Tel. (8 696) 11 600,
www.laurosnamai.lt
Gėlių salonas „Indigo gėlės“.
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.
indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”.
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820,
www.3dstikle.lt
Motosalonas „Yamaha”.
Klaipėda.10% nuolaida
aksesuarams, šalmams,
aprangai, detalėms.
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė
„Triturus”. Vilnius.
15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų
krautuvėlė „Naturalia“.
Vilnius. 5% nuolaida
šviežiai mėsai, 20% graikiškai
produkcijai, 20% itališkiems
makaronams.
Tel. (8 682) 22 333,
www.eriukas.lt
Konditerijos gaminiai „Alkava“.
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.
10% nuolaida tortams.
www.alkava.lt

KONCERTAI, RENGINIAI
Koncertų organizatorius
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699,
www.artslibera.com
Valstybinis choras „Vilnius“.
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,
www.chorasvilnius.lt
Koncertų organizatorius
„GM Gyvai“.
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 650) 73 203,
www.gmgyvai.lt
Lietuvos valstybinis
simfoninis orkestras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828,
www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė.
Klaipėda. 20% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,
www.koncertusale.lt
Bušido federacija.
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“.
Vilnius. Specialūs
pasiūlymai į renginius.
www.menufabrikas.lt

MOKYMO KURSAI

Automobilių nuoma „Easy
Rental”.Vilnius. 18% nuolaida
įmonei priklausančių lengvųjų
automobilių ir mikroautobusų
nuomai. Tel.: (8 5) 212 3691,
(8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida
automobiliwo plovimo ir valymo
paslaugoms. Tel. (8 615) 13 999,
www.svariauto.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“.
Vilnius. 20% nuolaida
limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333,
www.smglimo.lt

„American English School”.
24 Eur nuolaida kalbų
kursams Lietuvoje,
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir
stovykloms užsienyje.
Tel.: (8 5) 279 1011,
(8 610) 30 006, www.ames.lt
„Soros International House”.
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams
mokytis grupėse Lietuvoje.
Tel. (8 5) 272 4879,
www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo
kursai „Senamiesčio lėlės“.
Vilnius. 30% nuolaida
interjerinių lėlių gaminimo kursams.
Tel. (8 679) 61 422,
www.puppetstheatre.lt

Internetinė kosmetikos
parduotuvė www.selective.lt.
Vilnius. 25% nuolaida prekėms
internetinėje parduotuvėje.
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
„Nailbar”. Vilnius.
16% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Masažo salonas „Exotic“.
Vilnius. 15% nuolaida
procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“.
Vilnius, Druskininkai. 15%
nuolaida grožio, SPA procedūroms ir
soliariumui.Tel.: (8 5) 272 2227,
(8 682) 33 222, www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 15% nuolaida
paslaugoms.Tel. (8 313) 56 643,
www.eastisland.lt

GROŽIO PASLAUGOS
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Masažai, SPA ritualai,
aromaterapija „Provanso
kvapai“. Vilnius, Klaipėda.
12% nuolaida prekėms ir
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055,
www.provansokvapai.lt

KAVINĖS, RESTORANAI
Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15
val.) Tel. (8 659) 68545,
www.raw42.lt
Restoranas „Lauro lapas“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt
Kinų, japonų restoranas
„Rytų Azija“. Kaunas. 15%
nuolaida sąskaitai (nuolaida
negalioja dienos pietums).
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“. Vilnius.
10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 650) 51 680,
www.basilico-pica.lt
Restoranas „Salvete“.
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.
Europos centro golfo klubas.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 614) 60 526,
www.salvete.lt

Estetinės medicinos ir
dermatologijos klinika
,,Grožio pasaulis“. Kaunas.
10% nuolaida kosmetologinėms
procedūroms, kūno įvyniojimams
ir anticeliulitinėms procedūroms
presoterapijos aparatu.
Tel. (8 37) 313 900,
www.groziopasaulis.lt
Medicinos klinika „Mirameda“.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
10% nuolaida visoms medicininio
gydymo, grožio bei sveikatinimo
paslaugoms. Nuolaidos
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros
programoms.
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315
111 (Klaipėda), www.mirameda.lt

Grožio namai „Merci Merci“.
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo
oficialių kainų paslaugoms ir
prekėms.Tel. (8 611) 33 227,
www.merci-merci.lt

Rytų masažo namai „Azia SPA“.
Vilnius. 10% nuolaida
procedūroms. Kiekvieną
mėnesį spec. pasiūlymai tik su
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,
www.aziaspa.lt

Soliariumas „Nefertiti”.
Kaunas. 15% nuolaida soliariumo
paslaugoms. Tel. (8 37) 23 74 50
Grožio namai „Sothys“ .
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir
paslaugoms. Tel.: (8 620) 15 551,
(8 46) 240 340, www.sothys.lt
Ajurvedos centras „Shanti”.
Vilnius. 15% nuolaida
visoms procedūroms.
Tel. (8 606) 75 557,
www.ajurveda.lt
Grožio salonas „Gatineau“.
Vilnius, Totorių g. 19. 15%
nuolaida visoms grožio
paslaugoms. Tel.: (8 5) 261 8364,
(8 675) 44 448, www.
groziopaslaugos.lt
Moters mokykla.
15% nuolaida užsiėmimams.
Tel. (8 698) 14 529,
www.motersmokykla.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”.
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų
grupinių laisvalaikio užsiėmimų
(šokių) abonementams.
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Irklentės „Suping.lt“.
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose,
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur
nuolaida*.
* Trukmė 2 val.
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas.
Jurbarko r., Smalininkai. 50%
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui
(1 asm.) startiniam mokesčiui,
30% nuolaida individualiam (2 asm.)
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.
Tel. (8 620) 86 666,
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas.
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida
golfo žaidimui ir įrangos nuomai
bei 100% nuolaida treniruočių
zonai ir lazdų nuomai pirmojo
apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas
„Legionas”. Kaunas.
20% nuolaida dažasvydžio ir
šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis”.
30% nuolaida dažasvydžio
pramogai (iki 3 asmenų).
Tel. (8 676) 11 121

SPORTAS IR PRAMOGOS
Sostinių golfo klubas.
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui,
nuomai ir kitoms paslaugoms,
15% maistui
Tel. (8 619) 99 999,
www.capitals.lt
Sporto klubas
„The Royal Athletic Club“.
Vilnius. 10 % nuolaida visoms
6 mėnesių narystėms
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384,
www.raclub.lt
Savicko sporto klubas.
Vilnius.10 % nuolaida visiems
kartiniams, dieniniams, pilnas ir
pilnas plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida
vienkartiniam apsilankymui,
20% nuolaida abonementui,
15% nuolaida soliariumo
abonementui.
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras
„7 mūzos”. Vilnius. 10% nuolaida
treniruoklių salės bei grupinių
sveikatingumo užsiėmimų
suaugusiųjų abonementams.
Tel. (8 5) 247 0700,
www.7muzos.lt

NUO 2017 M. VASARIO 1 D. PRADĖTOS GAMINTI NAUJOS PAPRASTOS „LAISVALAIKIO“ KORTELĖS. UŽSISAKYKITE: WWW.LAISVALAIKIS.LT/ANKETA
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

PROGNOZĖ

BIRŽELIO 9-15 D.

GEROS DIENOS: 9, 11 D.
BLOGA DIENA: 13 D.
Baras „California“. Vilnius.
13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoras „Terrazza“. Vilnius.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“. Vilnius.
12% nuolaida sąskaitai
(išskyrus verslo pietus, banketus
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt
Picerija „Fokus pica”. Vilnius,
Ukmergė, Panevėžys.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”,
„Pekino antis”. Vilnius.
15% nuolaida maistui (nuolaida
taikoma vienai sąskaitai).
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida
maistui ir gėrimams.
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”.
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 424 424,
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“.
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus akcijinius patiekalus ir
dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,
(8 37) 202 806,
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida
europietiškos virtuvės patiekalams
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433,
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”.
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia”.
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako
gaminiams nuolaida netaikoma.
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio
pastogė”. Kaunas. 10% nuolaida
sąskaitai kavinėje. 25% nuolaida
salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“.
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 687) 70 077,
www.facebook.com/mojitonaktys
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Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės
paslaugos
 Tel. 865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Avinas. Naujos pažintys
suteiks ne tik emocinį
palaikymą, bet bus ir
finansiškai naudingos. Naujos
veiklos nereikėtų imtis, nes viskas kris iš rankų. Tiesiog tęskite
įprastus darbus ir laukite mėnesio
pabaigos, kai prasidės palankesnis laikotarpis. Sveikata pagerės,
atsiras daugiau jėgų, net atrodysite jaunesni.

Jautis. Tapsite populiarūs
tarp priešingos lyties atstovų, būsite patrauklūs
ir gražūs. Didelė tikimybė sutikti
svajonių žmogų. Turintiems antrą
pusę gali kilti nesutarimų dėl
pinigų ir turto. Darbui ir karjerai
laikas gana palankus. Tačiau kad
darbai vyktų sklandžiai, reikia
gerų tarpusavio santykių. Didelių
sveikatos problemų nekils.

Dvyniai. Asmeniniame
gyvenime galimos malonios staigmenos, dovanėlės ar širdį glostantis dėmesys.
Netikėtai prasidėjęs romanas gali
tapti laimingos santuokos pagrindu. Reikėtų susitelkti ne į galutinį
tikslą, ne į tai, kas bus, o į etapus,
vedančius to tikslo link. Jums
keliami reikalavimai bus nemaži.
Taip pat galite laikytis dietos.

Vėžys. Laukia laikinas
atokvėpis. Nors ir labai
norėsis, tačiau dabar ne
metas atverti jausmus priešingos
lyties atstovui. Metas patikėti jus
supančių žmonių nuoširdumu,
neleiskite, kad jūsų laimę raizgytų smulkios abejingumo gijos.
Turėtumėte daugiau laiko skirti
poilsiui. Tinkamas metas lankyti
jogos užsiėmimus, medituoti.

Liūtas. Gali sugrįžti sena
meilė ir vėl sukelti daug
malonių romantiškų jausmų. Ko gero, tas meilės jausmas
ir nebuvo visai išblėsęs. Santykiai
gali būti dramatiški, sugrąžinti
senas problemas. Permainų bus
tiek daug, kad nespėsite reaguoti,
bėgančios dienos primins feniksą, kaskart stebuklingai atgyjantį
iš pelenų.

Mergelė. Vieniši šio ženklo
atstovai turi galimybę sutikti partnerį, atitinkantį jų
lūkesčius. Turėsite nuversti kalnus,
sutvarkyti daugybę svarbių reikalų, būsite gundomi įvairiais pelningais pasiūlymais, nepaslyskite,
rinkdamiesi. Kai kurie susitarimai
gali būti žodiniai, tačiau jeigu tvarkysite finansinius reikalus būtinai
pasirašykite sutartį.

Svarstyklės. Naujoms
pažintims ne pats palankiausias laikas. Antroje savaitės
pusėje užsimezgusios naujos
pažintys virs rimta draugyste.
Galite gauti netikėtą pasiūlymą
dėl paaukštinimo. Sėkmingai investuokite į tobulinimosi kursus.
Atėjo metas pailsėti ir pataupyti
jėgas. Saugokitės peršalimo ligų.

Skorpionas. Naujos
pažintys gali būti labai
įdomios. Poros, esančios
kartu, bandykite kartu ieškoti
sprendimo, kaip pagerinti santykius. Jeigu norite kažką keisti, vertėtų šiek tiek palaukti. Palankus
laikas prašyti pakelti atlyginimą.
Palankus laikas pradėti sportuoti.
Saugokitės peršalimo ligų.

Šaulys. Poros, susidūrusios
su santykių nesklandumais, gali pradėti pyktis
dar dažniau. Vienišiai turės galimybę sutikti savo žmogų. Visą
dėmesį ir jausmus skirkite asmeniniam gyvenimui, nenustebkite,
jei pasitaikys nedidelis tarnybinis
romanas. Darbo ir karjeros reikalai klostysis puikiai.

SVEIKINA

Muzikantas
Petras Vyšniauskas
1957 06 11

Dainininkė
Viktorija Sutkutė
1989 06 11

Dainininkas
Deivis Norvilas
1980 06 13

Aktorius
Liubomiras Laucevičius
1950 06 15

RINKODAROS SKYRIUS

Ožiaragis. Romantiškas
tarpusavio santykių
atspalvis išnyks. Jūsų
antroji pusė nebus linkusi ieškoti
kompromisų. Nė nepastebėsite,
kaip kažkas vers nuolat keisti
planus, iš naujo imtis pradėtų
darbų, kelti sparnus ir skristi į kitą
vietą. Palanku planuoti kelionę į
užsienį, ieškoti galimybių susirasti
darbą svetur.

Vandenis. Meilės reikalai
klostysis neblogai. Galite
susitikti su sena meile. Jeigu abu
partneriai sugebės santykius pakreipti tinkama linkme, pora turi
daug šansų būti laiminga. Siekti
karjeros - ne pats geriausias
laikas. Viskas, kas vyks darbinėje
aplinkoje, jus erzins, bus daug
nesusipratimų. Nepersistenkite
ieškodami galimybių užsidirbti.

Žuvys. Gali kilti sunkumų
su antrosiomis pusėmis.
Vieniši gali tikėtis pažinties
su jaunesniu partneriu. Jei antrą
pusę jau turite, stenkitės kuo mažiau jį kritikuoti. Daug laiko atims
bendradarbių poreikiai ir problemos. Stenkitės visiems skirti vienodą dėmesį, stiprinkite tarpusavio ryšį kolektyve. Saugokitės
avarijų ir kliūčių kelyje.

Tel. (8 5) 212 33 44

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

REDAKTORĖ
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
laisvalaikis@respublika.net

ŽURNALISTĖ
Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ
ringaile.stulpinaite@respublika.net

REKLAMOS SKYRIUS
Koordinatorė
tel. (8 5) 212 31 00
reklama@respublika.net

ADRESAS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius
Tel. (8 5) 212 36 26

16 Pasuk galvą
EPA-Eltos nuotr.
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BRANGENYBĖ. Aukcione Hagoje už 320 tūkst. eurų
parduotas didžiausias pasaulyje gėlo vandens perla

s

ANEKDOTAI

Teisingai isprend kryiaod
galite laimti raytojos
Hanos Kent (Hannah Kent)
knyg „Paskutins apeigos“.
Atsakym iki birelio 14 d. siskite
SMS inute numeriu 1390. Raykite:
LV KR, atsakym, vard, pavard
ir miest. inuts kaina 0,29 EUR.
Praeito kryiaodio laimtojas
Mindaugas Kuzmiius i Vilniaus.
Jam bus teikta Hanos Kent (Hannah
Kent) knyga „Paskutins apeigos“.

SUDOKU

Dl priz teiraukits telefonu Vilniuje
212 36 26. Prizai laikomi dvi savaites.

Kryiaodio, ispausdinto
prajusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Okavangas. Rapakivis. Alyva.
Ala. oka. Simulik. Gir. Av. Ragana. ka.
Al. Botielis. Ynas. Kurnas. Edas. Tarasovas.
Lapas. Vatalinas. Povas. SR. Seralis. Sitis. Ta.
Linas. Mekas. Sau. Atas. Minas. Itin. Kinas.
Magnis. Piroga. Tas. Stal. Sororatas.
Horizontaliai: Kaalotas. It. Alov. Atelana.
Vyk. Raritas. Nava. Kalanas. Na. Busilas.
Moronis. MT. Tvas. AA. Aspirinas. MGL. Maas.
Min. Drauges. Senis. LAL. „Pikaso“. Paini.
Lotas. Alkas. Avis. Po. Oka. Epas. Ir. ydas. IRA.
Svognas. Stot. Ikas. Staiga. Astras. Braunas.
Paymtuose langeliuose: KUOLINGA.

Profesorius studentui per
egzaminą:
- Jūs kalbate jau ilgiau kaip
pusvalandį ir, turiu pripažinti,
kad nieko negaliu suprasti.
- Nėra ko stebėtis, profesoriau. Aš klausiausi jūsų paskaitų ketverius metus ir taip pat
nieko nesupratau.
●
Eina ežiukas per dykumą ir
susitinka kupranugarį:
- Klausyk, asile, čia ką, pas
jus plikledis?
- Ne, o ką?
- Tai kodėl visur smėlio pribarstyta?
●
Vyresniųjų klasių mokinys
buvo atvežtas į ligoninę ir, suteikus pagalbą, paguldytas į palatą.
- Automobilio katastrofa? domisi kaimynas.
- Ne, klaida chemijos vadovėlyje.
●
Ateina studentas į valgyklą
ir prašo:
- Man dvi dešreles.
- O, - sako virėja. - Tai šventė?
Studentas, pasijutęs nepatogiai, sako:
- Ir septynias šakutes...

●
Profesorius bara studentą:
- Smitai, vakar jūs buvote
pastebėtas merginų bendrabučio teritorijoje. Jūs turite sumokėti 10 dolerių baudą, o jei pakliūsite dar kartą, jums kainuos
25 dolerius!
- Profesoriau, o kiek kainuotų abonementas semestrui?
●
Du profesoriai kalbasi apie
tai, kad naujos idėjos dažniausiai aplanko sapne.
- Taip, - sako vienas, - todėl
aš prie lovos visuomet laikau
rašiklį ir sąsiuvinį.
- O aš, - dalijasi patirtimi
kitas, - lovoje visuomet laikau
sekretorę.
●
Vienas arklys skundžiasi
kitam:
- Mane šeimininkas išnaudoja - neleidžia net atsikvėpti
po darbo.
Kitas sako:
- O tu pasiskųsk: parašyk
skundą gyvūnų teisių apsaugos
tarnybai.
- Gal juokauji! Jei šeimininkas sužinos, kad moku rašyti,
tai ir visą rašliavą ant manęs užkraus.

