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Kunigas
Algirdas Toliatas:

Būkime ne
tik stebėtojai,
bet ir dalyviai
savo gyvenime

Stasio Žumbio nuotr.

Nors Velykos daugeliui
pirmiausia siejasi su margučiais,
anot kunigo ir vyriausiojo
policijos kapeliono Algirdo
Toliato (39), visą dėmesį derėtų
sutelkti ne tiek į formą, kiek
į turinį. Pasak dvasininko,
daug svarbiau už margučius,
šventintą maistą ar gražias
stalo dekoracijas prie stalo
sėsti be neapykantos, pykčių ar
nuoskaudų. Tarpusavio santykiai
ir laikas, skirtas savo artimui, yra
tikrosios vertybės, padėsiančios
pajusti Velykų dvasią.

2-3 p.

Kodėl operos solistė Asmik
Grigorian teigia, kad patekti
į didžiąsias pasaulio scenas
nėra sudėtinga?

Plačiau 5 p.

Be ko savo Velykų
neįsivaizduoja aktorė Eglė
Driukaitė-Alesienė ir kokia jos
margučių dažymo paslaptis?

Plačiau 7 p.

Ką jaunajai operos dainininkei
Aistei Pilibavičiūtei reiškia
įvertinimai ir kodėl ji vadinama
metų operos viltimi?

Plačiau 10 p.

Kokie iššūkiai netrukus laukia
legendinės pramoginių šokių
poros Jūratės ir Česlovo
Norvaišų?
Plačiau 11 p.
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Kunigas Algirdas Toliatas:
Vertingiausias išlauktas Velykų džiaugsmas
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Kai kalbame
apie velykinį
pasiruošimą,
apie prieš tai
esantį pasninko
laikotarpį, kuris
skirtas šelpti,
dalintis gerumu,
man atrodo,
didžiausias
dalykas, kuo
galime dalintis mūsų dėmesys ir
širdis

- Dažnai Velykos suvokiamos kaip susėdimas prie stalo,
kiaušinių valgymas, daužymas. Kokia yra tikroji Velykų
prasmė?
- Velykos yra tas laikas, kai
reikia sustoti, pabūti su savimi, savo išgyvenimais. Šis laikotarpis tai savotiškas perėjimas per gyvenimo išbandymus, per nesupratimą, išdavystę, nepriėmimą, nekaltai apkaltinimą. Kaip padaryti,
kad nenusvirtų rankos, kai atrodo, kad viskas aplinkui griūna?
Velykinio laikotarpio užduotis ugdyti dvasinę stiprybę kasdienybės turbulencijose. O jei Velykų
šventės tėra simbolinės, kai didesnis dėmesys kreipiamas į
maistą, margučius, bažnyčios aplankymą ir išpažintį tik tam, kad
užsidėtum „varnelę“, jos nepalies
širdies gelmių ir nepadarys jokių
pokyčių gyvenime. Velykos yra
tam, kad, susidūrus su tam tikromis nesėkmėmis, būtume joms
jau pasiruošę. Tai savotiška prevencija.

dažnai to
lengvesnio kelio
kaina labai
didelė, ir tik
laiko klausimas,
kada tą kainą
susimokėsime
- Yra koks nors receptas,
kaip savyje atrasti noro apsivalyti nuo tų neigiamų minčių, nuo neapykantos?
- Yra toks posakis - jei žmogus nenori, tai net Dievas yra
bejėgis. O ką jau kalbėti apie kunigus. Be noro nieko nepadarysi,
bet mes kartais galime tą norą

- Bet gal nevėlu pradėti
ir nuo Velykų ryto? Ar jei nesiruošei, tai šaukštai jau po
pietų?
- Niekada nevėlu. Pamenu,
kaip kalbėjo vienos šeimos vyras: „Ir karjerą padariau, ir tą, ir
aną, bet vaikai užaugo, iškeliavo,
galiausiai ir su žmona nebeturime jokio bendro ryšio. Gyvenimą nugyvenau. Atrodo, gyvenau
dėl šeimos, bet iš tikrųjų nieko
į ją neinvestavau. O dabar ji iširo“. Tai jam jau vėlu ar nevėlu?
Ne. Niekada nevėlu, bet praleistos progos nebegrįžta. Todėl visada yra geriau kažką daryti negu nedaryti nieko. Net jei ir atsibudai Velykų rytą ir nusprendei
eiti į bažnyčią, išnaudok tą laiką.
Be pasiruošimo bus sudėtingiau
patirti prisikėlimo džiaugsmą,
bet vis tiek reikia eiti, žiūrėti,
kabintis, pamąstyti, kaip gyvensi toliau.

Redakcijos archyvo nuotr.

- O kas yra geriau - ar nueiti išpažinties vien tam, kad
užsidėtum „varnelę“, ar geriau jau iš viso neiti?
- Aš galvoju, kad reikia rasti
aukso vidurį. Nueiti išpažinties
vien dėl „varnelės“ - mažai kuo
naudinga. Kita vertus - neiti visiškai irgi nėra sprendimas. Gal
galima kaip nors su savimi susitarti: gerai, dabar ne metas, nes
neturiu tam laiko, bet po mėnesio
ar dviejų žengsiu labai konkretų
žingsnį. Kita vertus, per Velykas
prie klausyklų pilna žmonių, todėl ir tos išpažintys būna tokios
skubotos, kai nėra laiko nei atsiverti, nei išgirsti, kunigai pervargę, išeina tik toks formalumas.
Tai gal iš tiesų verta atidėti kitam
kartui. O jei žmogus apskritai nelabai ar visiškai neinantis išpažinties, gal švenčių proga bent su
savimi galėtų pasikalbėti, padaryti savo sąžinės savotišką ataskaitą. Pagalvoti apie tai, kas gyvenime labiausiai trukdo, kas labiausiai skaldo, atskiria nuo kitų
žmonių. Kokia kliūtis yra pati didžiausia? Kaip ją galėčiau paveikti, pakeisti? Tai būtų jau labai didelis ir prasmingas žingsnis.

mos tikslas padėti išgyventi turinį. Tam ji ir yra pritaikyta. Dėl to
yra Didžiosios savaitės pamaldos.
Didysis penktadienis, šeštadienis, visa liturgija, padedanti žmogui pajausti Velykų dvasią, išgyventi jas su visa emocija, buvimu,
širdimi, ausimis ir akimis. Patirti
tą Kristaus prisikėlimą, kad būtų
galima visa tai pritaikyti savo gyvenime. Ne veltui ir gavėnia trunka daugiau kaip mėnesį. Puikus
pavyzdys yra knyga „Mažasis
Princas“, kai lapė sako mažajam
Princui: „Tu turi mane prisijaukinti. Jei ateisi bet kada, niekada
tavęs nelauksiu, bet jei pas mane
ateisi kiekvieną dieną 16 val., jau
valandą prieš aš pradėsiu tavęs
laukti“. Tai ir yra pasiruošimas,
širdies paruošimas tam, kad galėtum iš tikrųjų išgyventi. Jei ruošeisi Velykoms, tas velykinis
džiaugsmas bus kitoks - išlauktas. O jei atsibudai Velykų rytą ir
nutarei eiti į bažnyčią, bus kitaip.

pažadinti. O tai yra didelis iššūkis. Ką padaryti, kad jis pradėtų
norėti, kaip jį suintriguoti. Kartais užtenka tik vieno teisingo
klausimo teisingoje vietoje. Kartais užtenka tik vieno žodžio. Bet
jis turi pataikyti į dešimtuką. O
kad pataikytų, turi išgirsti tą
žmogų, suprasti, kuo jis gyvena,
perleisti per save, o tai reiškia skirti tam laiko. Kai kalbame
apie velykinį pasiruošimą, apie
prieš tai esantį pasninko laikotarpį, kuris skirtas šelpti, dalintis
gerumu, man atrodo, didžiausias
dalykas, kuo galime dalintis mūsų dėmesys ir širdis. Bet ne
taip, kad štai skyriau laiko, atidirbau. Realiai skirti laiko iš visos širdies. Čia gal net nelabai

svarbu kiekybė, daugiau - kokybė. Labai norint per 10 minučių
galima padaryti daugiau nei per
tris valandas.
- Velykos yra prisikėlimo
šventė. Kokias mintis reikėtų
mums prikelti šiandien?
- Velykų pagrindinis simbolis - kiaušinis - yra gyvybės ir
mirties simbolis. Jis tarytum negyvas, bet savyje talpina gyvybę
- paukštį, simbolizuojantį atgimimo dvasią. Apie kokį atgimimą
mes kalbame? Apie mūsų santykius. Galbūt reikia prikelti santykius šeimoje, gal su artimiausiais žmonėmis, o gal su tais, su
kuriais sunku sutarti, bet kurie
yra mūsų gyvenimo dalis. Velykų

šventė ir yra tas laikas, kai reikia
savęs paklausti - o ką aš galiu
padaryti, kad tas santykis prisikeltų. Kartais reikia tam skirti
laiko, kartais - dėmesio, kartais
dar kažko. Reikėtų pažadinti visą
savo kūrybiškumą ir išradingumą
tam, kad švęstum Velykas visavertiškai.
- O kaip reikėtų švęsti Velykas? Nuo ko pradėti Velykų
rytą?
- Jei kalbame apie krikščioniškąsias apeigas, jos tėra tam tikra forma, padedanti išgyventi
turinį. Kartais tiek susikoncent
ruojame ties forma, kad pamirštame pagrindinį dalyką - turinį.
Vardan ko visa tai darome? For-

- O kam iš krikščioniškosios pusės žvelgiant yra skirta antroji Velykų diena?
- Kai anksčiau žmonės, tarkime, švęsdavo vestuves, jos
trukdavo mažiausiai tris dienas.
Dėl ko? Nes tai didžiulė šventė,
kurią padaro ne kažkas, o mes patys. Tam, kad ją sukurtume, reikia imtis tam tikrų priemonių patiems pasiruošti, viduje nusiteikti. Šventė yra laikas, kurį
gali skirti šeimai, bendruomenei.
Tai laikas, kai gali pabėgti nuo
interneto, skirti daugiau dėmesio patiems brangiausiems, aplankyti tėvus, iškeliauti kur nors.
Tiesiog pabūti, pabendrauti. Dėl
to tos dvi dienos ir duotos, kad
žmogui nereikėtų skubėti pulti
atgal prie darbų.
- Per Velykas, kaip ir per
kitas šventes, daug dėmesio
skiriama vaišėms. Kalbėjote
apie margutį, ar yra dar kokie
nors valgiai, kurie turi tam
tikrą krikščioniškąją prasmę?
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Velykos yra
bendrystės,
pasitikėjimo,
dvasinės
stiprybės,
mirties ir
prisikėlimo
šventė
- Žmonės iš bažnyčios parsineša šventinto vandens. Nusineša į velykines mišias valgius,
kad juos pašventintų. Tokia tradicija yra ir ji svarbi, bet Velykos
yra atleidimo, įsiklausymo į kitą
žmogų, bendrystės šventė. Šitie
dalykai yra patys svarbiausi ir
jie turėtų būti didžiausia stalo
puošmena. Jei valgiai pašventinti, bet už stalo tvyros pykčiai,
nesutarimai, prasilenksime su
pagrindine idėja.
- Be visų krikščioniškųjų
Velykų apeigų, visuomenėje
gyva Velykų bobutės tradicija. Ar girdėjote apie tokią?
- Esu girdėjęs, bet man su ja
susidurti neteko. Daug bobučių
ateina į bažnyčią, bet Velykų bobutės dar nesutikau. Jei rimtai,
yra įvairiausių tradicijų. Ar jas
reikia palaikyti? Be abejo. Be galo svarbu palaikyti visas tokias
gražias tradicijas, nes kartais
tiesiog susėsti prie stalo ir sėdėti būna nejauku. Tokios tradicijos padeda įprasminti šventę.
Tik svarbiausia viską daryti natūraliai.
- Šiemet Velykos išpuolė
per juokų ir melagių dieną balandžio 1-ąją. Ar bus labai
didelė nuodėmė, jei tą dieną
pameluosi, pajuokausi?
- Viskas galima, jei tai daroma su dėmesiu ir pagarba. Kuo
skiriasi pajuokavimas nuo pasityčiojimo? Tarp šių dviejų dalykų yra labai siaura riba. Pajuokavimas daromas su meile, pagarba kitam, dėmesiu, širdimi. Juokauji dėl kito žmogaus, dėl to,
kad nori jį pralinksminti, dėl to,
kad tu jį myli. O tyčiojiesi dėl
savęs, kad sau malonumą padarytum. Todėl viskas priklauso
nuo tikslo - jei jis kilnus ir doras,
kodėl gi nepajuokavus?
- O kaip apskritai bažnyčia žiūri į tą vadinamąjį „baltąjį“ melą?
- Melas yra melas. Melo kojos trumpos. Balandžio 1-oji daugiau skirta ne melui, o pokštams. Viskas, kas pastatyta ant
melo, kerta per pasitikėjimą. Ir
tai labai didelė kaina. Klausimas,
kurį sau turėtume iškelti, - ar
mes norime mokėti tą kainą?
- Kodėl apskritai šiandien
pasaulyje yra tiek daug neapykantos, veidmainiškumo?
Kaip su tuo susidoroti?
- Tai nėra lengva užduotis.
Kiek reikia energijos ir pastangų,
laiko ir atsparumo, kad ką nors
sukurtum, užaugintum. Ir kiek
energijos reikia tam, kad sugriautum, apkalbėtum, sutryptum.
Kartais užtenka paleisti kokią
„antį“, pasityčioti. O koks rezultatas - kiek dėmesio gauni. Reitingai auga. Pažiūrėkite, juk blogos naujienos visada pritraukia
daugiau žiūrovų. Ilgainiui tuo
pradedama piktnaudžiauti. Bet
kokią kainą mes sumokame? Juk
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tokiu būdu mes griauname visuomenės tarpusavio pasitikėjimą,
skaldome ją. Nesvarbu, kad tūkstančiai patirs nuostolius, bet tu
vienas būsi patenkintas. Čia yra
didelė problema. Grįžtame prie
be galo svarbių vertybinių dalykų
ir apsisprendimo. Likti su vertybe yra daug sudėtingiau negu gudrauti ir žaisti be taisyklių. Dėl
to žmonės ir linkę taip daryti.

Likti su vertybe
yra daug
sudėtingiau
negu gudrauti
ir žaisti be
taisyklių
- Ieško lengvesnio kelio?
- Taip, bet dažnai to lengvesnio kelio kaina labai didelė, ir tik
laiko klausimas, kada tą kainą
susimokėsime.
- Kalbant apie reitingus,
neseniai atlikti tyrimai rodo,
kad Lietuvoje bažnyčia pasitiki 69 proc. žmonių. Ką jums
reiškia šitie skaičiai? Ar, kaip
sakėte, svarbu ne kiekybė, o
kokybė?
- Nereikėtų supriešinti kokybės ir kiekybės. Jei sakyčiau,
kad kiekybė nesvarbu, būtų netiesa. Kiekvienas žmogus yra
svarbus, ir jei jis pasitiki, ačiū,
puiku. Tik su pasitikėjimu gali
eiti į priekį. Tai nereiškia, kad
dabar bažnyčia turi tiesos monopolį. Niekas jo neturi. Mes
kartu jo ieškome. Bet jei nėra
pasitikėjimo, net prie bendro
stalo negali sėsti ir ieškoti. Pasitikėjimas yra ta medžiaga, erd
vė ir būsena, su kuria gali kurti.
Kiek tas pasitikėjimas gilus, o
kiek statistinis - čia jau kitas
klausimas. Mes galime pasitikėti iš visos širdies, galime mažiau. Visokių yra niuansų. Čia ir
iškyla kokybės klausimas. Juk ir
tame pačiame feisbuke gali būti
šimtai ar tūkstančiai sekėjų, bet
kai reikia ką nors konkretaus
imti ir padaryti, susirinks kokie
du ar trys, o gal ir nė vieno. Tai,
viena vertus, svarbus tas skai-

čius, o, kita vertus, - gali labai
skaudžiai apsigauti. Gerai, kad
žmonės pasitiki, bet reikia dirbti abiejomis kryptimis toliau - ir
kad kiekybė didėtų, ir kad kokybė gilėtų. Kita vertus, kokybiški dalykai pritraukia ir kiekybę.
- Jūsų paties pamokslai
yra transliuojami gyvai internetu. Kaip manote, ar bažnyčia turėtų eiti koja kojon su
šiuolaikiniu žmogumi, taikytis prie jo poreikių, prie jo gyvenimo būdo?
- Mano manymu, turėtų.
Nes ir Šventajame Rašte parašyta, kad gerasis ganytojas palieka visą savo bandą, kad surastų paklydusią avelę. Aš jokiu
būdu nelyginu šiuolaikinio žmo-

gaus su paklydusia avele. Noriu
akcentuoti tai, kad gerasis ganytojas yra tas, kuriam rūpi
kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo požiūrio, orientacijos, politinio nusistatymo, religijos. Kiekvienas žmogus rūpi
ir kiekvienas žmogus yra vertybė bei brangenybė. O jei tau
tikrai rūpi, vadinasi, turi ieškoti būdų, kokia kalba reikia į jį
prabilti, kad tave išgirstų. Kita
vertus, jei žmogus savyje neturės alkio ir noro, nieko nebus.
Todėl reikia aukso vidurio.
Maksimaliai sudaryti galimybę
tą žmogų paliesti, bet neatimti
galimybės iš jo paties žengti tų
žingsnių. Jei tu viską padarysi
už jį, užsiauginsi tokį neaktyvų
vartotoją.

- Ar bažnyčia ir dvasininkai dabar pakankamai daro,
kad paliestų tą šiuolaikinį
žmogų, atrastų su juo bendrą
kalbą? Juk ne paslaptis, kad
bažnyčiose vis tik lankosi
daugiau pagyvenusių žmonių...
- Taip, tiesa. Didžioji dalis
žmonių yra pagyvenę. Kita vertus, jei pasigilinsime, koks apskritai yra Lietuvos veidas, nenustebsime pamatę, kad senstame kaip ir visa Europa. Kodėl
nedaugėja jaunimo - klausimas
ne tik bažnyčiai, bet ir visai valstybei. Mums visiems reikia
spręsti šią problemą, nes visi
esame suinteresuoti, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau jaunų
žmonių. Ar mes padarome viską? Aišku, kad ne. Visada galima
padaryti geriau, daugiau. Tai turėtų būti mūsų siekiamybė. Ir jei
to sieksime visi drauge, jei prie
vieno stalo susės skirtingos
žmonių grupės, kurioms rūpi
Lietuvos ateitis, ims galvoti, ką
padaryti, kad jaunas žmogus Lietuvoje turėtų tvirtas vertybes,
gal ras sprendimą, ką daryti, o
ko nedaryti. Tai turėtų būti nuolatinis klausimas.
- Ko palinkėtumėte skaitytojams Velykų proga?
- Velykos yra bendrystės,
pasitikėjimo, dvasinės stiprybės,
mirties ir prisikėlimo šventė.
Noriu palinkėti, kad kiekvienas
iš mūsų savęs paklaustume, o
kur yra didžiausia mirtis mano
gyvenime, kur labiausiai atšalę,
kokiuose santykiuose atitolę.
Kaip galėčiau žengti tą žingsnį
prisikėlimo link. Pabandyti įsivaizduoti, rasti vieną žmogų, su
kuriuo labai sunku kurti tą santykį ir pabandyti jį prikelti. Noriu palinkėti, kad įvyktų tikrosios Velykos, kad būtume ne tik
stebėtojai, bet ir dalyviai savo
kasdienybėje.

2 0 1 8 k o v o 3 1 d . laisvalaikis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Muzikos, dainų, šokių ir nepamirštamų įspūdžių žadanti
Dainų šventė vasarą visą Lietuvą ir pasaulį kvies kartu minėti
valstybės atkūrimo šimtmetį ir
liepos 6-ąją giedoti „Tautišką
giesmę“. Himno frazė „Vardan
tos...“ tapo šventės idėjų pagrindu, visų jos renginių jungtimi.
Pasak Dainų šventės direktoriaus Sauliaus Liausos, šven-

tės idėja jau dabar buria visuomenę, organizuojamos įvairios
akcijos, judėjimai, auginantys
šimtmečio emociją. Kartu su
iniciatyva „Lietuva 4 milijonai“
rengiamas žygis per Lietuvą,
inicijuotas projektas „Dainų
šventės alumnai“, vienijantis
visų kartų žmones, kada nors
dalyvavusius šventėse. Iki svarbiausio valstybės šimtmečio
minėjimo renginio - Dainų
šventės - regionuose vyks keturi dideli renginiai: vokalinių
ansamblių šventė Linkuvoje,
Teatrų diena Telšiuose, Folkloro
diena Raudondvaryje ir Dainų
diena Klaipėdoje.
Birželio 30 - liepos 6 d. Vilniuje ir Kaune vyksianti Dainų
šventė iš viso pasiūlys net penkiolika renginių. Dauguma jų bus
nemokami.
Į pirmą Dainų šventės renginį birželio 30 d. pakvies Kaunas - taip pagerbiamas miestas,

kuriame 1924 m. pirmą kartą surengta Dainų diena. Liepos 1 d.
Simono Daukanto aikštėje pakils
Dainų šventės vėliava, LR prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbs šventės pradžią. Vilniaus
rotušės aikštėje vyks specialiai
pasaulio lietuviams ir Lietuvoje
gyvenančioms tautinėms bendrijoms skirtas renginys „Šimtas
Lietuvos veidų - sujunkime Lietuvą“. Vakare į Vingio parką kvies
Dainų šventės atidarymui skirtas
renginys.
Kulminacija taps liepos 6-ąją
vyksianti Dainų diena „Vienybė
težydi“. Trijų dalių Dainų dienos
programa išskleis pagrindines
mūsų himno idėjas, tačiau svarbiausia bus visų - Lietuvoje ir
pasaulyje gyvenančių lietuvių drauge giedama „Tautiška giesmė“. Kai suskamba tūkstančiai
vyrų, moterų, vaikų ir jaunuolių
balsų ir daina tampa tautos gyvybės balsu.

Operos solistė Asmik Grigorian (36) sparčiai kyla karjeros laiptais
ir garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje. Per artimiausius 3 sezonus ji dainuos pagrindines partijas net penkiuose svarbiausiuose pasaulio operos teatruose: Milano „La Scala“, Londono „Covent Garden“,
Niujorko „Metropolitan Opera“, Paryžiaus Bastilijos opera ir Vienos
„Staadsopera“.
Milane solistė dainuos Ericho Korngoldo (Erich Korngold)
operoje „Miręs miestas“. Londone ir Paryžiuje atliks pagrindinę
partiją Leošo Janačeko (Leoš
Janáček) „Jenufoje“, o Niujorke
jos laukia net trys spektakliai:
Richardo Štrauso (Richard
Strauss) „Salomėja“, Džiakomo
Pučinio (Giacomo Puccini) „Madam Baterflai“ ir naujas Kurto
Veilio (Kurt Weill) operos „Mahoganio miesto pakilimas ir žlugimas“ pastatymas.
Be to, Ispanijos teatre „Real
Madride“ solistė pasirodys Antonino Dvoržako (Antonín Dvořák)
„Undinėje“.
„Mano kelias buvo tikrai ilgas, bet, matyt, toks, koks ir turėjo būti. Vis dėlto šiandien esu
ten, kur esu. Patekti į didžiąsias scenas ne taip sudėtinga.
Gerokai sudėtingiau yra jose išlikti“, - sako pati Asmik. Ji niekada neturėjo tikslo dainuoti didžiausiose pasaulio scenose.
„Galbūt todėl, kad visose jose buvau nuo pat vaikystės, kai keliaudavau su tėčiu, su mama. Niekada neturėjau desperatiško tikslo
būti ten iki tol, kol „neiškeliavo“
mano tėtis. Kai jis išėjo, man
svarbūs tapo kiti dalykai, o dainavimas tose didelėse scenose
įgijo kitokią prasmę. Žinau, kad
mano tėvams yra be galo svarbu
ir labai gera žinoti, kad ten būsiu,
mane ten girdėti ir matyti. Tikiu,
kad ir tėtis kažkur iš aukštai didžiuojasi“, - sakė A.Grigorian.

Gražiausių spektaklių dainos
atgims viename koncerte
2018 m. balandžio 7 d. 18 val. į susitikimą Šv.Kotrynos bažnyčioje kviečia mylimi teatro aktoriai, kurių lūpomis nuskambės gražiausios spektaklių dainos iš muzikinės programos „Ten seneliai jauni”. Trys puikūs
aktoriai - Saulius Bareikis, Gediminas Storpirštis ir Andrius Kaniava bei kompozitorius Sigitas Mickis mažuosius žiūrovus kvies pasiklausyti
prieš daug metų vaikiškuose spektakliuose skambėjusių dainų, o visus
juos atlydėjusius pabūti ten, kur „seneliai jauni, o tėvai kaip vaikai“.
Kupini nuotykių muzikiniai pasakojimai, kuriuose siaus raganos,
skraidžios rožiniai drambliai, dainuos
angelų choras bei skambės dainos
apie bites ir žiurkėnus, nepaliks abejingo nė vieno nuo 1 iki 99 metų.

Žaismingas ir netikėtumų pilnas koncertas kvies žiūrovus susitikti Vilniuje, paslaptingoje ir
magiškoje Šv.Kotrynos bažnyčioje,
kur jaukumą kurs nuostabūs šviesų paveikslai.

Informacija
Bilietus platina TIKETA bei likus
valandai iki koncerto pradžios
vietoje.
Bilietų kaina: 10, 12, 15 Eur

Su „Laisvalaikio“ kortele taikoma
20 proc. nuolaida.

Kas gi lėmė tokią svaiginančią sėkmę, kelionę į bene kiekvieno solisto svajonių sąrašo viršuje
esančias scenas? Asmik atsako
labai santūriai: „Be galo didelis
darbas. Jeigu kas nors įsivaizduotų, kiek aš daug dirbu, toks klausimas nekiltų. Dirbu labai daug.
Ir ne tik ta prasme, kad nuolatos
dainuoju daugybėje spektaklių.
Dirbu su savimi, daug investuoju
į savo dainavimo tobulinimą, vaid
menų ruošimą, į tai įeina ir kalbų
mokymasis, ir net darbas su savo
kūnu“.

Patekti į
didžiąsias scenas
ne taip sudėtinga.
Gerokai
sudėtingiau yra
jose išlikti
Pasak solistės, šie teatrai pasirinko ją, nes žino jos darbus.
„Jie norėjo manęs kaip žmogaus,
kuris gali išjudinti tam tikrus limitus. Tai yra labai svarbu. Nėra
taip sudėtinga dainuoti visuose
šituose teatruose. Gerokai svarbiau būti savimi ir padaryti juose
kažką tokio, ko niekas dar nedarė.
Visa tai dar ateityje, ir aš tikiuosi,
kad man pavyks. Siekiant savo
svajonės svarbiausia nepamiršti
išlikti žmogumi“, - tvirtino tarptautiniuose apdovanojimuose
Londone geriausios pasaulyje
jaunos solistės titulą laimėjusi
dainininkė.

Pakruojo dvaras - tarp 18 patraukliausių turizmo vietovių Europoje
Pakruojo dvaras, tapęs patraukliausia
kultūrinio turizmo traukos vietove Lietuvoje, buvo apdovanotas ir iškilmingoje ceremonijoje Briuselyje drauge su
kitomis išskirtiniausiomis Europos kultūrinio turizmo vietovėmis.

Eltos nuotr.

Likus kiek mažiau nei šimtui
dienų iki jubiliejinės 20-osios
Dainų šventės, buvo pristatyta
detali jos programa, svečiai ir
renginiai. Birželio 30 - liepos
6 d. vyksiančioje šventėje pasirodymus surengs apie 40 tūkst.
dalyvių. Be to, šventėje laukiama ir užsienio lietuvių iš daugiau kaip dešimties šalių.

A.Grigorian debiutuos didžiausiose
Niujorko, Londono ir Milano scenose

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dainų šventės renginius
sujungs himno žodžiai

Įvairenybės 5

laisvalaikis 2 0 1 8 k o v o 3 1 d .

Redakcijos archyvo nuotr.

4 Įvairenybės

Istorija
tiniuose
Pirmą kartą rašy
uojo dvarvietė
šaltiniuose Pakr
m. Dvaro
yra minima 1531
is savininįkūrėjas ir pirmas
tijūnas
o
kas buvo Rietav
ieji žinomi
rm
pi
M.Vakavičius,
- Martinavičiai.
dvaro savininkai
yra valdę ir
Pakruojo dvarą
, taip pat ir
didikai Zabielos
ai Miunsteriai.
J.Burba bei graf

Pakruojo dvaras, garsėjantis kaip
vienintelis Europoje, atkuriantis tikrą
XIX a. - XX a. pr. dvaro gyvenimą turistinis objektas, praėjusį savaitgalį buvo
apdovanotas iškilmingoje ceremonijoje
Briuselyje kaip viena iš karščiausių lankytinų vietų 2018-aisiais drauge su kitomis 18 patraukliausių Europos vietų
Belgijoje, Kroatijoje, Prancūzijoje, Airijoje ir kt. Kovo 22 dieną Belgijos sostinėje vykusių apdovanojimų metu buvo pasirašyta Briuselio deklaracija ir
nuo šiol dvaras oficialiai tapo „European Destinations of Excellence“
(EDEN) vietove.
Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

6 Tradicijos

2 0 1 8 k o v o 3 1 d . laisvalaikis

Tradicijos 7

laisvalaikis 2 0 1 8 k o v o 3 1 d .

Lietuvių Velykų tradicijos
Kiaušinių marginimas
Paprotys marginti pavasario
šventėms kiaušinius siekia
pirmykštės bendruomenės laikus.
Senovės Indijos išminčiai margutį
laikė Visatos gyvybės pradžia.
Egipte kiaušinis buvo tapatinamas su derliaus gausa. Lietuvoje
seniausi marginti kiaušiniai buvo
žinomi nuo XIII a., jų buvo aptikta
Šventaragio slėnyje, netoli Pilies
kalno. Tiesa, jie buvo akmeniniai,
moliniai ir naudoti įvairių apeigų
metu. Lietuvoje ilgą laiką kiaušinius
dažė natūraliais dažais. Spalvos
buvo gaunamos naudojant įvairius
augalų nuovirus: ramunėlės - geltona su žaliu atspalviu spalva,
svogūnų lukštai - rusvai geltona,
beržo lapai - gelsvai žalia, šieno
pakratai - pilkai žalia, juodalksnio
žievė - melsva, dilgėlės - žalia,
burokėlių nuoviras - rausvai ruda
spalva. XIX a. pabaigoje kaušinius
pradėta dažyti ir cheminiais dažais.
Keturios Velykų dienos

Redakcijos archyvo nuotr.

Senovėje Velykos buvo švenčiamos keturias dienas. Pirmoji Velykų diena
vadinta Ugnies diena, tai poilsio diena, kai eiti į svečius nedera. Antroji dievo Perkūno, o vaikams tai velykavimo diena. Kuris vaikas prisirinks daugiausia margučių, tas bus linksmesnis ir laimingesnis. Trečioji - Gegužės
diena. Šią dieną buvo laistomasi vandeniu. Tikėta, kad laistymasis pašalina
visokias blogybes, lemia gerą derlių, sveikatą ir jaunystę. Ketvirtoji Velykų
diena buvo vadinama Ledų diena. Kad ledai javų neišmuštų, dieną niekas
nedirbdavo ir neliesdavo žemės. Tik kad derlius butų geresnis, šią dieną
laukuose užkasdavo margučių lukštus.

Nepaisant to, kad Velykas dažniau
siejame su krikščioniškosiomis apeigomis, mūsų protėviai senovės baltai - jas taip švęsdavo.
Dalis papročių išliko iki šiol, kita
dalis - pakito, dar kita - pasimiršo.
Senovės Baltų religinės bendrijos krivė Inija Trinkūnienė sako, kad per Velykas derėtų ne tik
džiaugtis gamtos pabudimu, bet ir
nepamiršti tų, kurie jau išėjo.
- Ką baltams reiškia Velykos?
Kaip šios šventės prasmė suprantama baltų bendruomenėje?
- Mums tai yra gyvybės, gamtos ir žmogaus gyvybinių galių budimas ir budinimas. Pavasarinė
saulė šildo žemę, šildo žmonių kūnus ir sielas. Mūsų protėviams ir
mums pasaulis buvo ir yra visuotinai gyvas, o jo šventumas reiškiasi per gamtą, žmogaus santykį
su gamta ir jį supančiu pasauliu.
Pavasario švenčių metu šis santykis ypač matomas, nes yra išlikę
labai daug apeiginių veiksmų.
- Kokios buvo Velykų tradicijos baltų bendruomenėje, kurios jų išliko iki šiandienos?
- Kalbėsiu apie tas tradicijas,
kurios yra užrašytos etnografiniuose šaltiniuose ir apie tas, kurias
žinome mes kiekvienas. Jų yra labai daug ir įvairių: margučių marginimas, ridenimas, daužymas, lalavimas (kiaušiniavimas), supimasis, mušimas verba, laistymasis
vandeniu. Daug šiai šventei būdingų papročių pasiekė mūsų laikus.
Romuvos - senojo baltų tikėjimo

Būrimai iš margučių

vaidilos daug prisideda aiškindami
senąsias prasmes ir atgaivindami
senuosius papročius.
- Kurias tradicijas perėmė
krikščionybė?
- Tai, kad mano paminėtus
apeiginius veiksmus atlieka krikščionys, nepakeičia jų šventosios
senosios prasmės - žemės budinimo, gyvybinių galių šventumo.

Velykų metas tai susitikimas ir
atsisveikinimas
su vėlėmis.
Vėlės, šaltuoju
metų laiku buvę
šalia mūsų, visai
vasarai išeina
į atgimstančią
gamtą
- O kaip su šventėmis prieš
ir po Velykų: Verbų sekmadienis, Atvelykis? Ar baltai jas
mini?
- Tikėtina, kad krikščionybė
atnešė sumaišties į mūsų tradicijas
ir jas išskaidė, nes pavasario šventes, tarp jų ir Velykas susiejo su
mėnulio kalendoriumi. Verba - senosios mūsų kultūros palikimas nieko bendro neturi su krikščionybe. Kadagio ir blindės puokštelė
simbolizuoja du pasaulius: mirusiųjų arba šaltąjį žiemos laiką (kadagys) ir gyvųjų - atgimstančią,
prisikeliančią pavasario žalumą
(blindė ar išsprogusi beržo ar kito
medžio šakelė).
- Ką, anot jūsų, reikėtų prisiminti, apie ką pagalvoti, ties
kuo susitelkti prieš Velykas?

- Džiaugdamiesi gamtos atbudimu, prisiminkime ir savo
protėvius - senelius, artimuosius, kurie mus paliko. Yra gražus paprotys juos aplankyti per
Velykas, pasidalinant su jais margučiais. Jis yra išlikęs gretimuose kraštuose, bet buvo būdingas
ir mums. Mes žinome Vėlių Velykas. Velykų metas - tai susitikimas ir atsisveikinimas su vėlėmis. Vėlės, šaltuoju metų laiku
buvę šalia mūsų, visai vasarai išeina į atgimstančią gamtą.
- Daugelis susitelkia į maisto ruošimą. Kiek svarbios turėtų būti vaišės?
- Vaišės yra kiekvienos šventės dalis - būdas susitikti giminei,
pabendrauti, pasidalinti kiaušiniais ir tiesiog džiaugtis pavasariu, gamta, vieni kitais - švęsti
gyvenimą.
- Ką, anot baltų tikėjimo,
simbolizuoja kiaušinis? Iš kur
ši tradicija kilo - marginti kiaušinius?
- Kiaušinis - gyvybės, gyvybinių galių išraiška. Jis savo prasmę
išlaikė iki mūsų dienų. Ši tradicija
siekia neatmenamus laikus, ji būdinga ne tik baltams, bet ir kitiems
kraštams, senosioms šumerų,
egiptiečių kultūroms.
- Ko palinkėtumėte mūsų
skaitytojams Velykų proga?
- Semkimės galių iš mūsų tradicijų, iš Dievų bei protėvių ir
dalinkimės jomis su draugais, giminėmis ir bendraminčiais. Tegul
laimina jus geroji Laima, teikia
tvirtybę Perkūnas ir savo galiomis
labina motinėlė Žemyna!

Žemaitijoje po margutį visiems padalindavo šeimos galva, Aukštaitijoje,
Suvalkijoje ir Dzūkijoje margutį pasirinkdavo kiekvienas pats ir dauždavo:
tėvas - su vyresniais, motina - su jaunesniais vaikais. Kieno margutis
tvirtesnis, tam ir metai bus laimingesni. Kitas senolių paprotys - žiūrėti,
kur bus pramušto kiaušinio duobutė: jei viršuje - geri metai, jei šone ir dar
neapvali - lauk negandų. Be to, margutį pasukdavo ir žiūrėdavo, į kur, kai
jis sustos, atsisuks smaigalys: jei į pietus - iš ten ateis pirmasis griaustinis
arba bus šilta, jei į šiaurę - šalta, jei į rytus - sausa, į vakarus - drėgna.
Velykų valgiai
Skirtinguose Lietuvos kraštuose pagrindiniu patiekalu laikyti skirtingi valgiai: karka, keptas paršiukas, kimštos žąsys, kepta arba su kopūstais virta
kiaulės galva. Be to, Velykoms virdavo šaltieną. Velykų valgis buvo ir sūris.
Pyragai buvo kepami visoje Lietuvoje. Tam iš molio lipdydavo specialius
indus. Kuo pyragas aukštesnis, tuo šeimininkė geresnė, kartais pyragai
būdavo net iki pusės metro aukščio.

skirtingų papročių margumynas
Šį savaitgalį viso pasaulio krikščionys švenčia vieną svarbiausių religinių švenčių - šv.Velykas. Įprasta, kad
šventės dieną einame į bažnyčią ar marginame kiaušinius, tačiau, kaip ir kiekviena šventė, Velykos skirtingose šalyse apipintos skirtingais, savitais, kartais labai netikėtais papročiais.
VOKIETIJA
Nors daugelyje šalių populiaru
per Velykas margučius slėpti,
Vokietijoje - priešingai - medžiai
miestų gatvėse pasipuošia
daugybe pakabinamų margučių.
Taigi pasižvalgius, gatvėse galima pamatyti įspūdingų vaizdų.
Didįjį penktadienį vokiečiai turi
tradiciją valgyti ką nors žalio
bei žuvies. Kadangi vokiečiai
įsitikinę, jog Didysis penktadienis rimties diena, jų krašte
nešokama, neskamba muzika ir
giesmės. Vienintelis garsas varpo gaudimas. Šeštadienį
prieš Velykas vokiečiai buriasi
ir kuria didžiulius laužus. Taip
pažymima žiemos pabaiga ir
išvaikomos piktosios žiemos
dvasios. Velykų dieną vaikai
eina ieškoti saldumynų, o popu
liariausias tos dienos patiekalas - ėriukas, kuris yra Jėzaus
simbolis.

PRANCŪZIJA
Prancūzai mėgstą šią šventę, o kad ji ateina pirmiausia sufleruoja
parduotuvių vitrinose išdėlioti, šokolado meistrų įmantriai pagaminti ir iki
smulkmenų nudailinti šokoladiniai triušiai, viščiukai, kiaušiniai ir varpai.
Pastarasis simbolis - svarbi šventės tradicijos dalis. Nuo Didžiojo penktadienio iki Velykų sekmadienio bažnyčių varpai neskamba. Senovėje buvo
sakoma, kad tuo metu varpai išskrenda į Romą, o pakeliui vaikams mėto
margučius, dažniausiai šokoladinius. Prancūzijos miestelis Bessieres kasmet
antrąją Velykų dieną kepa omletą iš tūkstančių kiaušinių. Pasak legendos,
vieną vakarą Napoleonas Bonapartas su kariuomene apsistojo miestelyje
pernakvoti ir pavakarieniauti. Visi gyventojai atnešė turėtus kiaušinius ir
iškepė milžinišką kiaušinienę, kurios pakako visai armijai pamaitinti. Nuo
tada miestelio gyventojai per Velykas renkasi aikštėje, kur milžinišką omletą
gamina net kelios dešimtys kepėjų.

NORVEGIJA
Norvegai ruošdamiesi Velykoms daug dėm
esio skiria namų dekorui - viskas
nuo užuolaidų iki staltiesių nusidažo ryšk
iomis, pavasariškomis spalvomis.
Pagrindinis akcentas - beržo šakelės, apka
bintos įvairiomis dekoracijomis.
Didžiojo penktadienio ir Velykų dienomis
parduotuvės nedirba, tad daugelis
norvegų keliauja į trobeles kalnuose ar lieka
nam
žaidžia velykinius žaidimus ir mėgaujasi dete uose, margina kiaušinius,
ktyvais. Taip, detektyvais.
Filmai, laidos ar knygos, kuriose narplioja
mos sudėtingos bylos - neatsiejama norvegų Velykų tradicija.

SLOVAKIJA
Veikiausiai čia gyvenantiems vyrams Velykos kur kas smagesnė šventė, nei moterims. „Oblievacka”- taip slovakai vadina rytinę šventės tradiciją apipilti savo šeimos moteris ar drauges lediniu vandeniu. Vėliau moterys švelniai plakamos
iš gluosnio pagaminta vytele. Taip vyrai linki joms sveikatos ir grožio. Todėl merginos, kurios liko nenuplaktos, gali
ir įsižeisti. Žinoma, pastaruoju metu ši tradicija tapo šiuolaikiškesnė - šalto vandens kibirus keičia žaisliniai vandens
šautuvėliai arba kvepalai. Nepaisant to, kai kuriose vietovėse tradiciniu kostiumu pasipuošę jaunikaičiai dar joja pas
merginas, nešini gražiai dekoruotomis gluosnio vytelėmis ir kibirėliu vandens. Moterys už rytinius dušus ir plakimus
nepyksta, priešingai - apdovanoja vyrus saldainiais, vaisiais ar margučiais.

BERMUDŲ SALOS
i menkės pyragą ir šiltas banSalų gyventojai dažniausiai švenčia valgydam į dangų pačių pagamintus
ami
leisd
bei
deles, papuoštas kryžiaus simboliu,
ado, kai anglų kareivis, vedęs
aitvarus. Pasak legendos, ši tradicija atsir
negalėjo paaiškinti mokiniams,
pamokas bažnyčios mokyklėlėje, niekaip
s padarė aitvarą ir paleido jį į
ytoja
kaip Jėzus buvo paimtas į dangų. Mok
Velykas taip pat skraidina pačių
dangų. Nuo to laiko salos gyventojai per
tradicijos atsiradimo versija - į
gamintus aitvarus. Yra ir dar viena aitvarų
aitvarus, planuodami, kuriose
leido
iviai
salą tradicija atkeliavo, kai britų kare
Kad ir kaip bebūtų, dabar per
vietose galėtų būti įkurti telegrafo stulpai.
margutis, nes kiekvienas stengiasi
Velykas Bermuduose dangus nusidažo it
dingesnį aitvarą.
įspū
pagaminti kuo didesnį, spalvingesnį ar

MEKSIKA

ŠVEDIJA

Čia Velykos švenčiamos gan teatrališkai. Didijį penktadienį žmonės eina į gatves, pasipuošę Kristaus laikus
primenančiais drabužiais. Kai kuriose bendruomenėse yra netgi inscenizuojamas nukryžiavimas. Didžiausias toks
renginys vyksta Iztapalapos mieste, kur daugiau nei milijonas žmonių kasmet eina Kryžiaus kelią. Šeštadienį persirengę
žmonės muša ar degina Judo Iskarioto, išdavusio Jėzų Kristų, atvaizdus. Kartais Judas vaizduojamas kaip pinjata, kurią
reikia daužyti tol, kol iš jos pasipila įvairūs saldumynai. Velykų dieną žmonės pasitinka su šeimomis. Jų tradicijoje
nėra nei Velykų zuikučio, nei šokoladinių kiaušinių.

Velykos šioje šalyje daugeliui labiau primena amerikietiškąjį Heloviną ar
lietuviškas Užgavėnes. Vaikai ten persirenginėja velykinėmis raganomis, raudonai
išsidažiusiomis skruostus ir dėvinčiomis skarmalus bei spalvotas skareles. Taip
pat lanko kaimynus ir savo piešinius siūlo iškeisti į saldainius, vėliau leidžiasi į
paslėptų margučių paieškas. Sakoma, kad per Velykas raganos suaktyvėja, tad
joms atbaidyti kūrenami dideli laužai, stengiamasi sukelti kuo daugiau triukšmo.

KAIP ŠVENČIATE VELYKAS?

Kiaušiniavimas
Pagrindinė kiaušiniavimo diena - antroji Velykų diena. Vaikai sakydavo kalbas, deklamuodavo eilėraščius, o už tai gaudavo margučių. Kitas margučių
pasipelnymo šaltinis - margučių ridenimas. Apeiginę prasmę senovėje turėjo
ir senas paprotys - lalavimas. Balsingi vyrai, giedodami Velykines giesmes,
patraukdavo per kaimą. Šio papročio esmė - Velykų proga linkėti vienas
kitam sveikatos, laimės ir sėkmės ištisus metus.
Supimasis

Dar viena archajiška Velykų šventės apeiga - supimasis. Nuo senų laikų
supimasis buvo sietas su vaisingumo magija. Anot lietuvių papročių, buvo
manoma, kad supimasis duos gerą linų derlių, pažadins moters vaisingumą.
Tai - universalus ritualas, aprėpiantis ir gamtą, ir žmogų.

EPA-Eltos nuotr.

Velykos pagal senovės baltų tradicijas Velykos pasaulyje:

Aktorė
Eglė Driukaitė-Alesienė:

- Mūsų Velykos, kaip tikriausiai ir
daugelio, susijusios su margučiais ir
artimųjų lankymu. Kadangi per šventes ir vyro, ir mano tėvai laukia svečiuose, stengiamės dėmesį padalinti
ir visus aplankome. Pati kiaušinių dažau nedaug, tačiau visuomet stengiuosi pasirinkti kuo natūralesnius
dažus - pavyzdžiui, svogūnų lukštus.
Porą metų su dukra kiaušinius marginome naudodamos kiaušinio baltymą
ir įvairias servetėlių iškarpas. Dukra
jau klausė, ar per Velykas ridensim
kiaušinius, tad manau, teks prisiminti
įvairius, didelio pasiruošimo nereikalaujančius, žaidimus ir patikrinti, kieno kiaušinis tvirtesnis ar kieno toliau
nuriedės. Pastebiu, kad prieš Velykas
parduotuvių vitrinose atsiranda daugybė dekoracijų, tačiau pati jų neperku - nematau prasmės pirkti kažką, ką
po šventės reikės tiesiog išmesti. Dažniausiai namus puošia tik dukros darželyje pagaminti darbeliai ar gluosnio
šakelės, dar vadinamos kačiukais. Be
to, namuose ant palangių jau dygsta
svogūnėliai, bazilikai, petražolės, tad
jų žaluma ir taip papuošia namus, todėl primena apie pavasarį ir papildomų dekoracijų nereikia.

- Dažniausiai per Velykas nėra numatytų
koncertų, tad yra puiki proga pabūti su šeima
ir artimaisiais. Kai vyresnioji dukrytė Barbora
buvo mažesnė, turėjome nusipirkę rankdarbių
rinkinį ir prieš Velykas drauge gaminome iš putplasčio viščiukus, puošėme juos plunksnomis,
kitomis detalėmis. Tai buvo smagi pramoga visai šeimai, įdomiai praleidome laiką, pabendravome ir pasigaminome namų puošybos detalių.
Paprastai namų dekorui daug dėmesio neskiriame ir puošybos madų nesivaikome, tačiau
jei parduotuvėje pamatome kokį nors mielą
daikčiuką - įsigyjame. Vis dėlto kur kas mielesni
pačių kurti papuošimai. Per Velykas prasmingesni kiti dalykai - tai religinė ir šeimos šventė,
tad daugiau dėmesio skiriame ne namų dekorui ar vaišių stalui, o pabuvimui drauge. Velykų
išvakarėse važiuojame pas artimuosius arba jie
susirenka mūsų su žmona Kristina namuose, visi kartu dažome kiaušinius, klausomės muzikos,
šnekučiuojamės. Velykų rytą einame į bažnyčią,
pasimeldžiame ir prisimename išėjusius brangius žmones. Sugrįžus susirenkame prie stalo,
vaikai žaidžia velykinius žaidimus, tikrina lukšto tvirtumą. Tenka suvalgyti nemažai kiaušinių,
nes paprastai mažieji margučių sudaužo daugiau nei gali suvalgyti. (Juokiasi.)

Operos solistas
Edmundas Seilius:

Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
ir Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Kaip pradėti sportuoti nepakenkiant sau Kaip išsaugoti duonos šviežumą ir drėgnumą?

pasivaikščiojimų

Naujokai labai
dažnai pradeda nuo
intensyvių treniruočių. Paprastai
šis klaidingas požiūris yra susijęs
su amžiumi: jauni
žmonės yra kupini
energijos ir įsitikinę
dėl savo įgūdžių, todėl
jie nesupranta, kodėl reikia
pradėti nuo nuoseklaus fizinio krūvio. Vis dėlto itin intensyvios treniruotės kenkia kūnui ir entuziazmui. Būtent todėl daugybė žmonių
pradeda reguliariai treniruotis, o
vėliau treniruotes nutraukia. Kad
išsiugdytų sveikus įpročius, nežalojant kūno ir nervų sistemos, rekomenduoju pradėti nuo ilgų pasivaikščiojimų ar dviračių sporto.
n Bėgiojimas nėra tinkamas

būdas apšilti

Apšilimas yra labai svarbus
norint, kad nebūtų pažeisti raumenys, todėl neturėtumėte jo pamiršti. Jei neapšilsite, raumenys pavargs daug greičiau, o treniruotė
truks trumpiau. Daugelis žmonių
atvyksta į sporto salę ir iš karto
eina prie bėgimo takelio manydami, kad bėgiojimas - tai apšilimas.

n Bent viena privati treniruotė

su patyrusiu treneriu

Bene svarbiausia - pratimų atlikimo technika. Jei pratimai atliekami neteisingai, gali būti, kad niekada nepamatysite treniruočių poveikio, o be to, padidėja traumų rizika. Visi tai žino, tačiau yra mažai
tų, kurie užsisako privačias pamokas su treneriu, galinčiu pasiūlyti
tinkamą treniruočių programą ir parodyti, kaip taisyklingai atlikti pratimus. Pradedančiųjų technika dažniausiai yra labai prasta: dauguma
jų nežino, kaip taisyklingai bėgioti ir
atlikti pritūpimus,
ar kaip elgtis su
treniruokliais. Net
jei suprasite, kaip
atlikti pratimą, atlikinėti jį ir kartu kontroliuoti savo techniką veidrodyje beveik neįmanoma. Todėl aš rekomenduoju privačias treniruotes su
treneriu. Iš pradžių atrodo, kad tai
yra beprasmiškas pinigų švaistymas, bet jei jūsų pagrindinis tikslas
yra „tvirtas kūnas“, tai be įvadinio
kurso su treneriu pasiekti šį tikslą
užtruks 2-3 kartus ilgiau.
n Pasikalbėkite su treneriu

apie savo traumas

Treneris turi žinoti apie anksčiau jūsų turėtas traumas. Reikėtų trenerį informuoti ir apie ligas:
pvz., jei turite problemų su širdimi, treneris tai turi žinoti. Remdamasis šia informacija jis parinks
tokius pratimus, kurie nesukels
papildomų sužalojimų. Tai yra dar
viena priežastis, kodėl pirmiausia
reikėtų pasikonsultuoti su specia
listu. Asmuo negali pats susikur-

ti treniruočių programos, net jei
jis yra visiškai sveikas ir niekados
neturėjo traumų. Be eksperto
nuomonės mes negalime žinoti,
kiek ir kokių pratimų reikia daryti, kad pasiektume norimą rezultatą.
n Sportas turėtų teikti

džiaugsmą

Praktika rodo, kad žmonės yra
maksimalistai: mes darome viską,
kas įmanoma (4 kartus per savaitę
einame į sporto klubą, renkamės
aerobiką, o ne jogą, kartais atliekame dvi treniruotes iš eilės) arba
nieko nedarome. Naujokai atvyksta į sporto klubą, ten pamato stiprius žmones ir netrukus atsisako
treniruočių, nes nesulaukia greito
rezultato arba dažnai pradeda sportuoti nuo intensyvių pratimų, kurie
jiems nepatinka, o tai ir lemia, kad
asmuo nustoja treniruotis. Nereikia kreipti dėmesio į kitus: pirma,
net ir stipriausieji kažkada pradėjo
nuo nulio ir mes nežinome, kiek
metų jie treniravosi, kol pasiekė
tokius rezultatus. Antra, įmanoma,
kad tai yra jų profesija (fitneso modelis, treneris) ir atvirkščiai - galbūt jie neturi profesinės veiklos
(pavyzdžiui, namų šeimininkės).
Štai kodėl, jei po darbo dienos nenorite užsiiminėti aerobika, bet norėtumėte nueiti į baseiną ar jogą
- tiesiog taip ir padarykite. Sportas
turėtų teikti džiaugsmą ir energiją,
o taip niekada neįvyks, jei užsiimsite kažkuo, kas jums nepatinka.
Be to, ir baseinas, ir joga labai teigiamai veikia kūno stangrumą ir
taip pat padeda numesti antsvorį,
žinoma, jei toks yra jūsų tikslas.
Tas pats pasakytina ir apie treniruočių dažnumą: jei asmuo gali
skirti treniruotėms 2 vakarus per
savaitę - tai geriau nei nieko ir bet
kuriuo atveju turės teigiamą poveikį jūsų sveikatai.

Juoda duona - drėgnesnė
Ne visos duonos rūšys vienodai išlaiko drėgmę: ruginė
duona šviežesnė išlieka ilgiau už
kvietinę, o batono galiojimo laikas dažniausiai būna trumpesnis
negu ruginės duonos: batonas
paprastai galioja keturias dienas,
o juoda duona - penkias. Taip yra
dėl skirtingų miltų savybių, nes
miltai susideda iš skirtingų dalių, juose yra skirtingi kiekiai
krakmolo, kurie sugeria vandenį. Be to, juoda duona kepama
su plikiniu ir, nors dėl to pailgėja šios duonos gamybos procesas, plikyta duona geriau įsisavina ir lengviau išlaiko drėgmę.
Pilno grūdo duona taip pat būna
drėgnesnė, nei iš sijotų miltų
kepti gaminiai. Joje yra daugiau
mineralinių medžiagų, kurios
sugeria vandenį.

Mankšta padeda išsaugoti
jaunystę

Mūsų veide veikia
daugiau kaip 70 raumenų. Juos naudodami
išreiškiame ar sulaikome daugybę
emocijų, kasdien
mimikuodami net
po 2000-3000 kartų. Veido mankštos
specialistės teigimu,
reguliariai mankštindami
veido raumenis, galime pasiekti išties gerų rezultatų: „Savo
praktikoje turiu pavyzdžių, kai veido mankštą atliekantys žmonės vizualiai atjaunėja net septyneriais
metais.“ Kasdienė veido mankšta
padeda atitaisyti tam tikras žalas ir
formuoti raumenyną. „Pradedantieji turėtų kasdien mankštinti visus veido raumenis, po to galima
išskirti problemines veido vietas,
kurios žmogui nepatinka, ir koncentruotis į jų mankštinimą. Tik
pažengusieji gali kartais padaryti pertraukas, kad veido raumenys pailsėtų ir pasiilgtų fizinio krūvio“, - sakė V.Baltramiejūnienė.

Nuoseklumas geriausia strategija

V. Baltramiejūnienės pastebėjimu, vien masažo technikų nepakanka, norint išlaikyti odą švytinčią ir stangrią. Būtinos ir nuolati-

Jei visgi matote, kad namie
turimos duonos laiku suvartoti
nespėsite, neskubėkite jos išmesti. Šviežią duoną galima mažomis
porcijomis užšaldyti, o šiek tiek
apdžiūvusią - atgaivinti pašildant
orkaitėje arba išdžiovinus pasigaminti duonos traškučius. Pašildžius duoną iki 60-ies laipsnių, ji
kuriam laikui pasidarys šviežesnė.

Praėjusią savaitę pasaulyje buvo minima vandens diena. Apie jo naudą
organizmui girdima išties daug - vandens privalumus vardija ir sveikos
mitybos šalininkai, ir dietologai, ir gydytojai, bet ar tikrai apie vandenį
jau žinome viską?
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Ji išskiria dvi metodines technikas: veido mankštą, nukreiptą į
raumenų karkasą, ir veido savimasažą, skatinantį visų poodinių procesų
atnaujinimą, regeneraciją bei bendrą odos būklės,
kraujotakos ir
limfotakos gerinimą. „Mankštos
metu raumenynui
suteikiamas tonusas. Nelieka nei persitempusių, nei tinginčių veido raumenų vietų. Taip pat suaktyvėja kraujotaka ir kraujagyslių
veikla, tad oda ir raumenynas maitinami iš vidaus. Suaktyvinamas
limfos tekėjimas, vyksta detoksikacijos procesai, pagražėja veido
spalva, sumažėja poros“, - masažo
naudą akcentuoja specialistė.

Nespėję suvalgyti išdžiovinkite

Tačiau taip apdorotą duoną reiktų
valgyti nieko nelaukiant.

Rinkitės mažesnes
pakuotes
Šiais laikais vis daugiau žmonių gyvena vieni, namų ūkių sudėtis mažėja, tad dažna šeima nespėja suvalgyti tradicinio duonos
kepalo iki jam sugendant. Mažesnių duonos pakuočių ir porcijinių
duonų paklausa rinkoje pastaruosius metus sparčiai auga. Ją leng

va suvartoti laiku, be to, patogu
vežtis į keliones - maža duonos
pakuotė neužima daug vietos. Tokios formos duonos rūšys kur kas
labiau atitinka šiuolaikinės visuomenės vartojimo įpročius.

Duoną laikykite sandariai
Tai, kiek ilgai duona išliks šviežia, priklauso ir nuo mūsų pačių.
Rekomenduoja duoną visuomet laikyti duoninėje, uždarame maišelyje bei paslėptą nuo tiesioginių sau-

lės spindulių. Taip pat svarbu, kad
duoninė būtų švari, joje nebūtų pelėsio. Žinoma, kad pelėsiui veistis
geriausia temperatūra yra apie 35
laipsnius. Taip pat įtaką daro sąlyginai aukšta patalpos drėgmė.
Kai kurie žmonės duoną laiko
šaldytuve. Nors tai padeda išvengti pelėsio, taip pagreitinamas
duonos senėjimo procesas - pradeda kristalizuotis duonoje esantis krakmolas ir ji tampa kietesnė,
lengviau trupa.

Tiesa ir mitai apie vandenį

Įdomu

Žmogaus kūno didžiąją dalį sudaro vanduo, tad jis kiekvienam iš
mūsų ne mažiau svarbus ir reikalingas nei maistinės medžiagos. Turbūt daugelis jau išmokote apskaičiuoti, kiek vandens pagal savo kūno
svorį turėtumėte išgerti kas dieną - tereikia savo kūno masę padauginti iš 0,03, tad jei sveriate, pavyzdžiui, 60 kilogramų, jūs per dieną
turėtumėte išgerti 1,8 l vandens. Vienos kompanijos žiemą atliktas
tyrimas parodė, kad didžioji dalis apklaustųjų - net 47 proc. - per dieną išgeria vos 3–6 stiklines vandens. Tad kokį jį gerti, kada jį gerti ir
ar tikrai vos prabudus reikėtų pulti prie vandens stiklinės su citrina?

Pamankštinkite... Veidą!
Stangri, sveika ir švytinti veido oda - pats gražiausias makiažas. Ne veltui klasikinis rafinuotųjų prancūzių makiažas yra toks, kuris pabrėžia (ar imituoja)
odos skaistumą ir švytėjimą. Bėgant metams šios odos savybės slopsta, keičiantis organizmui, kinta ir odos būklė, gilėja raukšlės. Vis dėlto veido mankštos specialistė VIKTORIJA BALTRAMIEJŪNIENĖ teigia, kad, teisingai ir atsakingai rūpinantis veido oda, jos senėjimą galima gerokai atitolinti.

Daugelis be duonos net neįsivaizduoja nei pusryčių, nei pietų, nei
vakarienės. Tačiau dažnai dėl netinkamų duonos laikymo įpročių
duona greitai sugenda ir ją tenka
išmesti. Kodėl juoda duona ilgiau
išlieka minkštesnė, kodėl duonos
nereikėtų laikyti šaldytuve ir ką
daryti su apdžiūvusia duona?

nės, kompleksinės odos priežiūros priemonės. „Pastebiu, jog
moterys yra įpratusios daugiausiai dėmesio veido odai skirti per
šventes. Arba nusiperka vieną
priemonę, bet neinvestuoja į visą
priežiūros priemonių liniją. Tokia
priežiūra yra fragmentinė, ciklas
neužbaigiamas, tad mažėja procedūros efektyvumas“, - odos
priežiūros klaidas vardija V.Baltramiejūnienė. „Jeigu pradedame rūpintis oda tik po to, kai problema
jau susiformavusi, ar vyresniame
amžiuje, gali būti, kad vien natūraliomis priemonėmis norimų rezultatų ir nepasieksime. Taip pat
probleminei ar specifinius poreikius turinčiai odai gali prireikti
didesnio rūpesčio nei tik natūralios priemonės.“ V.Baltramiejūnienės teigimu, intensyvesnė veido odos priežiūra rekomenduojama nuo 25 metų. „Patarčiau intensyvesnės veido odos priežiūros
imtis nuo to momento, kai suvokiate, kad odai reikia papildomo
drėkinimo ar apsaugos.“
Parengė
Eimantė JURŠĖNAITĖ

EPA-Eltos nuotr.

n Geriau pradėti nuo

Tai netiesa. Net ir prieš bėgiojimą
reikia tinkamai apšilti.

EPA-Eltos nuotr.

Bet koks fizinis aktyvumas yra
gerai, tačiau pradedantieji dažnai
apleidžia treniruotes, nes jie pradeda nuo intensyvių darbo krūvių
ir treniruojasi beveik kas antrą
dieną. Tuo įsitikinusi trenerė INGA
ŽUOLYTĖ. Pasak jos, tiems, kurie
anksčiau niekados nesportavo,
geriausia būtų pradėti nuo ilgų
pasivaikščiojimų.

Stasio Žumbio nuotr.

8 Savijautos kodas

Mitas: Sportuodami
privalote gerti
sportui skirtus
gėrimus
Tik gerdami paprastą vandenį gausite reikiamą skysčių
kiekį. Vanduo yra labai svarbus
visų amžiaus grupių sportininkams. Jis yra vienintelis skystis,
kuris organizmui perduoda
maistines medžiagas ir energiją
bei pašalina šilumą sportuojant.

Tiesa: vanduo palaiko odos drėgmę
Manoma, kad, geriant pakankamai vandens, žmogus išliks jaunatviškas, oda taps skaisti, elastinga.
Iš tiesų, norint atstatyti odos būklę, vien išorinių kremų, serumų tikrai nepakanka. Anot specialistų, geriant pakankamai vandens, oda ilgai išliks skaisti, elastinga, neišsausėjusi. Organizmas tokiu būdu pašalina toksinus ir aprūpina ląsteles druskomis bei mineralais.

Mitas: negalima gerti vandens
kartu su maistu
Vienos tiesos, kuomet kalbame apie tai, ar galima vartoti gėrimus kartu su maistu, turbūt nerasime, nes kiekvieno žmogaus
skrandis veikia skirtingai, tad akivaizdu, kad turėtų skirtis ir patarimai, kaip maitintis.
Štai gydytojai gastroenterologai teigia, kad papildomi skysčiai
neleidžia deramai atlikti darbo skrandžio sultims, kurios paruošia
maistą tolesniam virškinimui. Mitybos ekspertai šiuo klausimu kiek
atlaidesni - jei valgymo metu jaučiate, kad jus troškina, geriau nekentėkite, o išgerkite kelis gurkšnius šilto vandens.

Tiesa: gerdami
vandenį pašaliname
toksinus iš
organizmo
Nors vanduo ne visada
neutralizuoja toksinus, tačiau
inkstai su vandeniu pašalina nereikalingas atliekas. Jei geriame
mažai vandens, inkstai negauna
pakankamai skysčių, kurių reikia
normaliai jų funkcijai palaikyti.

Mitas: per dieną žmogus turėtų išgerti du litrus skysčių
Turbūt daugelis girdėjote teiginį, kad kiekvienas žmogus per dieną turėtų išgerti du litrus skysčių.
Tiesos šiame teiginyje yra, bet ne visai. Galbūt rytą pradedate nuo kavos puodelio, perpiet pasisotinate
vaisių kokteiliu, o vakare dar išgeriate arbatos? Daugelis daro klaidą manydami, kad visi šie ir kiti panašūs
gėrimai yra prilyginami skysčiams - visa tai, ką išgeriate, neturėtų būti skaičiuojama kaip vanduo. Taip pat
svarbu paminėti, kad kiekvienas puodelis ar stiklinė kitų skysčių turėtų būti papildyti stiklu vandens. Deja, technologijų bendrovės atliktas tyrimas parodė, kad lietuviai vandens išgeria gerokai per mažai.

Tiesa: Nerekomenduoja pakartotinai naudoti
plastikinius vandens butelius
Plastikiniai vandens buteliai gali kelti pavojų tuomet, kai jų turinys yra užpildomas ne vieną kartą. Po daugkartinio naudojimo
tokiuose buteliuose į vandenį patenka cheminių medžiagų. Jei butelis nėra tinkamai išvalomas, į jį patenka ir bakterijų iš burnos.
Pakartotinai galima naudoti tik tą tarą ar gertuvę, kuri skirta daugkartiniam naudojimui. Bet ir daugkartinę tarą būtina gerai išskalauti sodos tirpalu.

Mitas: rytą pradėkite nuo stiklinės
vandens su citrina
Patarimą, jog rytą reikėtų pradėti nuo stiklinės vandens su
citrina, daugelis skaitė ar girdėjo. Deja, mažoji dalis žino, kokios
temperatūros turėtų būti geriamas vanduo bei kuriuo ryto metu
reikėtų mėgautis šiuo gėrimu. Jei prabudę pirmą kartą valgote
tik po kurio laiko, įsidėmėkite, kad vandenį su citrina reikėtų gerti ne iš karto - nusimatykite, kad šį ryto ritualą reikėtų atlikti bent
valandą prieš pirmąjį valgymą, kad pasiektumėte geriausių rezultatų. Negana to, atkreipkite dėmesį, kokios temperatūros vandenį pilate į stiklinę - jis neturėtų gelti dantų nuo šalčio ar būti pernelyg karštas. Jei geriate pernelyg vėsų, pavyzdžiui, kambario
temperatūros vandenį, jūsų kūnas turės skirti papildomos energijos tam, jog jis taptų kūno temperatūros.
Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Aistė Pilibavičiūtė: Susituokti su L.Mikalausku
ketvirtą kartą jau neturėtų būti sunku

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kaip ruošiatės naujam
vaidmeniui?
- Paprastai viskas prasideda
nuo gilinimosi į muzikinę medžiagą ir libretą. Man svarbu žinoti, apie ką dainuoju, suprasti
tiek tekstą, tiek jo kontekstą. Neužtenka išmanyti vien tik savo
partiją, geriausia būna tada, kai
išsiaiškinamos visos operos siužetinės linijos ir aplinkybės. Tai
didžiulis darbas, kurį atlikėjas turi padaryti iki prasidedant repeticijoms. Deja, turiu pripažinti,
kad ne visuomet pavyksta. O repetuojant su režisieriumi, dirigentu atsiranda ir kitų užduočių
bei minčių.
- Kaip tezių operoje „Liuterio durys“ sekasi dirbti su
Liudu Mikalausku?

Man svarbu
žinoti, apie
ką dainuoju,
suprasti tiek
tekstą, tiek jo
kontekstą
- Dirbti su kolega Liudu Mikalausku visada malonu ir smagu,
kartu jau esame dainavę ne viename spektaklyje. Juokinga, kad
scenoje ne kartą buvome vyras ir
žmona! Praėjusį penktadienį debiutavau kaip Siuzana V.A.Mocarto
(W.A.Mozart) operoje „Figaro ve-

dybos“ - tapau Liudo dainuojamo
Figaro žmona. Vyras ir žmona esame operetėje „Linksmoji našlė“
(Valensjena ir Cėta), R.Šerkšnytės vaikiškoje operoje „Penki Merės stebuklai“ (ponia ir ponas Benai). Kaip matote, patirties yra,
susituokti ketvirtą kartą jau neturėtų būti sunku...
- „Liuterio durys“- religinės tematikos kūrinys. Ar tai
naujas jūsų vaidmens kontekstas?
- Iš tiesų, tai bus pirmas vaid
muo religinės tematikos operoje.
Iki šiol tekdavo, sakyčiau, leng
vesnio charakterio vaidmenys
operetėse „Linksmoji našlė“ (Valensjena), „Vienos kraujas“ (Pepi), operose „Bohema“ (Miuzetė), „Karmen“ (Fraskita). Katerina fon Bora operoje „Liuterio durys“ - istorinė, iš tiesų gyvenusi
asmenybė. Vaidmuo dėl to tampa
dar įdomesnis ir labiau įkvepiantis, nes kuriant jį galima remtis
tikrais faktais apie žmogų, laikotarpį, šiuo atveju - apie vykusią
didžiulę permainą krikščionybėje,
paveikusią visą Europos istoriją.
Nekelia abejonių ypatinga Katerinos fon Boros įtaka Liuteriui,
ne veltui sakoma, kad už didžius
darbus dirbančio vyro visada stovi moteris.
- Ar anksčiau teko domėtis
liuteronybe?
- Su liuteronų tikėjimu ir jo
pradininko Liuterio veikla susi-

Vienas iš dalykų,
kuris operos
dainininko
gyvenimą daro
įdomų, yra ne
tik galimybė
susipažinti su
faktine ar menine
pasaulio istorija,
bet ir įkūnyti
ją lėmusias
asmenybes
pažinau mokykloje per istorijos
pamokas, bet plačiau pasidomėti
nebuvo progos, o ir mano aplinkoje liuteronų tikėjimą išpažįstančių žmonių nepasitaikė. Užaugau katalikų bendruomenėje
ir buvau auklėjama jos vertybių
pagrindu. Gal įdomu, kad kai buvau paauglė, beje, gana dramatiškos prigimties, gąsdindavau
tėvus išeisianti į vienuolyną.
Tikriausiai norėjosi rasti vidinę
ramybę, kurios dažnai paaug
liams trūksta. Kažkurią vasarą
noras buvo įgyvendintas dviem
savaitėms, kai iš tikrųjų teko pagyventi katalikiškame vienuolyne Kretingoje, mat tuo metu
draugė rimtai svarstė tapti vienuole ir pasikvietė mane kurį laiką pabūti vienuolių gyvenimo
liudininke. Toks gyvenimas manęs nepatraukė, nors ramybės
ten netrūko. Vienas iš dalykų,
kuris operos dainininko gyvenimą daro įdomų, yra ne tik galimybė susipažinti su faktine ar
menine pasaulio istorija, bet ir
įkūnyti ją lėmusias asmenybes.
- Ar turite kokių nors ritua
lų prieš pasirodymą scenoje?
- Kol kas neturiu. Galbūt nėra poreikio, o gal ir dėl to, kad
nesu prietaringa. Tą dieną, kai turiu dainuoti scenoje, stengiuosi
nieko nesureikšminti, gyventi
įprastą gyvenimą, tik gal daugiau
ilsėtis, neapsikrauti sudėtingais
darbais. Žinau, kad kiti dainininkai pusę dienos praleidžia lovoje,

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

„Pripažinimas visada malonus ir džiugus, nes esi ne tik
pastebėtas, bet ir įvertintas“, - sako operos dainininkė Aistė
Pilibavičiūtė (29), kuri iškart po pirmųjų vaidmenų buvo pripažinta metų operos viltimi. Tokios svarbos apdovanojimas patvirtino, kad jauna solistė eina teisingu keliu, o nuoširdžiai ir su meile
atliekamas darbas nelieka be atsako. Šiuo metu Aistė Pilibavičiūtė ruošiasi debiutui kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus tezių
operoje „Liuterio durys“, kurioje įkūnys Martyno Liuterio žmona
tapusią vienuolę Kateriną fon Borą. Įstabaus balso savininkė dalijasi mintimis apie būsimą vaidmenį.

bet aš paprastai keliuosi kaip ir
kasdien, prieš aštuonias, o jeigu
jaučiuosi pavargusi, stengiuosi
numigti dieną. Žinoma, dainininkui svarbu mityba, nes kūnas yra
mūsų instrumentas, turime jį prižiūrėti visomis prasmėmis. Kad
ir kaip ten būtų, tą dieną ir psichika, ir kūnas nesąmoningai ruošiasi vakarui, kaupia jėgas pasirodymui, vyksta mums patiems
nelabai suvokiami procesai.
- Koks vaidmuo jums buvo
įsimintiniausias?
- Džuljetos, V.Belinio operos
„Kapulečiai ir Montekiai“ pagrindinės herojės. Man tai buvo didžiausias iššūkis. Psichologiškai
Džuljetai ruošiausi pusę metų!
Turbūt dėl to, kad tai buvo pir-

mas toks sudėtingas, atsakingas
vaidmuo mano dar neilgame operinės patirties kelyje. Debiuto ir
laukiau, ir kartu nerimavau. Bet
viskas gerai, kas gerai baigiasi,
Džuljetos partija sudainuota, ir
dabar, kaip juokauju, niekas nebebaisu... Iki kito didesnio iššūkio! Tikiu, kad ateityje jų dar bus.

INFORMACIJA
G.Kuprevičiaus tezių operos
„Liuterio durys“ spektakliai įvyks
balandžio 18 d. Panevėžyje, Juozo
Miltinio dramos teatre, balandžio
20 d. Alytaus miesto teatre,
balandžio 25 d. Kaune, Girstučio
kultūros centre, ir balandžio 29 d.
Klaipėdos miesto savivaldybės
kultūros centre „Žvejų rūmai“.

Juozo Miltinio dramos teatras viešės Vilniuje

Organizatorių nuotr.

Balandžio 5 d. Lietuvos rusų dramos teatre viešės Panevėžio Juozo
Miltino dramos teatro trupė. Žiūrovai turės galimybę pamatyti režisieriaus Raimundo Banionio spektaklį „Rūkas virš slėnių“.

Tarpukaris. Iš Amerikos grįžęs viengungis Petrošius gyvenimo santaupas aukoja kilniam tikslui - pastatyti kaimo mokyklą. Pasamdo du jaunus mokytojus. Persižegnojęs pirmąsyk skambina
varpeliu... Mokinukei Marijai sugiedojus Tautišką giesmę, mecenatas pranašauja mergytei Lietuvą garsinančios artistės ateitį...
Tačiau idilę, lyg viesulas rūką, sudarko vokiečių ir rusų okupacijos, - jos režisuoja likimus,
šluoja senąsias vertybes, keičia
charakterius. Idealizmas ir tradicijos nyksta kartu su valstybe.
Keičiasi ir melioruojama, kolektyvizuojama Nausodė. Mokytojų
vaikas, žuvusio partizano sūnus
Jonas Vyniautas, kurio gyvenimo
istoriją pamatys žiūrovai, - jau kitokių laikų žmogus.
Pasirinkta spektaklio spektak
lyje forma, pasak režisieriaus, lei-

džia išsakyti ir akcentuoti svarbiausias mintis apie žmogaus lemtį istorinių virsmų laikotarpiu. Sąlygiškumas suteikia galimybę jauniausiems teatro aktoriams - Giedriui Arlauskui ir Justinai Nemanytei pasakoti apie Joną ir Mariją
Mildą nuo pat jų vaikystės iki saulėlydžio.
Skaitomiausio 2014 metų autoriaus Romualdo Granausko
(1939-2014) kūryba - tikras lobynas skaitytojui. Žodinga, įtaigi,
veikėjų likimo vingius ir veiksmus psichologiškai pagrindžianti
proza. Pasak režisieriaus, labai
kinematografiška, tačiau - sudėtinga teatro scenai.
Bet nutiko kone mistiškas
sutapimas. Kai aktorius Albinas
Kėleris pasiūlė šį romaną perkelti į sceną, R.Banionis paprašė rašytojos Renatos Šerelytės sukurti inscenizaciją Juozo Miltinio

dramos teatrui. Pasirodo, kad
R.Granauskas, prie dešimtmetį
jai dovanodamas romaną „Rūkas
virš slėnių“, užrašė: “...mano
darbų tęsėjai“. Likimas?
Romaną į teatro sceną perkėlė gerai susigrojusi komanda, tikri
savo darbo meistrai - A.Kėleris,
Petras Kežys, Donatas Kalkauskas, Toma Razmislavičiūtė-Juodė,
Giedrius Arlauskas, Emilis Pavilionis ir kiti.
Bilietus platina TIKETA.LT

Su „Laisvalaikio“ kortele 20 proc.
nuolaida dviems bilietams

„paPžeres klareščianusėias“grožio naujienas
Dvidešimt penktoji grožio industrijos paroda „Pelenė“ pastaraisiais metais atsigręžė į kuriančius grožio rinką
Lietuvoje. Balandžio 6-8 dienomis Lietuvos parodų ir konferencijų centre „Litexpo“ vyksianti jubiliejinė „Pelenė 2018“ pristatys pasaulines grožio rinkos naujienas, parodoje vyks meistrų pasirodymai ir čempionatai,
mokymai bei seminarai. Paroda suvienys per 350 dalyvių ir pirmą kartą per gyvavimo metus jų stendai, mobilūs grožio salonai, kosmetologijos kabinetai, demonstracijų erdvės užpildys visas 5 „Litexpo“ centro sales, o
parodos dalyviai įsikurs pagal parodos temas. Šių metų parodos tema - „Kosmetologija ir SPA“.
Per dvidešimt penkerius metus
paroda išgyveno daugybę pokyčių.
Pirmasis dešimtmetis buvo gausus grožio specialistų ir atstovų.
Parodoje dalyvavo visi garsūs pasaulio grožio ženklai, tuo metu
kūrėsi grožio salonai ir kosmetikos parduotuvės, atvežusios į Lie-

PASIRODYMAS.

tuvą naujų grožio priemonių bei
paslaugų. Antrasis dešimtmetis
grožio parodą orientavo į prekybą,
paroda tapo daugiau moterims
skirta muge, kurioje buvo galima
rasti visko: nuo daržovių pjaustiklių iki lūpdažio. Nuo 2015 metų
paroda pakeitė formatą. Profesio-

Lietuvos atstovė „Eurovizijoje“ Ieva Zasimauskaitė
jau pradėjo rimtai ruoštis
pasirodymui Portugalijos
sostinėje Lisabonoje. Paaiškėjo, kad šiemet „Eurovizijos“ žiūrovai išvys ir
legendinę šokėjų porą Jūratę ir Česlovą Norvaišas. Garsi pora nusifilmavo kuriant televizinius
efektus. „Ten reikia parodyti pagyvenusį veidą iš
Kauno, dėl to ir sutikome
filmuotis“, - juokiasi ilgametę patirtį turinti šokėja J.Norvaišienė ir netrukus priduria, kad paprašyti filmuotis sutiko lengvai. „Esame
Lietuvos patriotai, sergame už Ievą, norisi padėti. Jei
mūsų veidai kažką dar lemtų, labai džiaugtumėmės“, kalba moteris.

nalams skirta produkcija buvo atskirta nuo paslaugų ir prekių galutiniam vartotojui. Paroda pradėjo augti ir susigrąžino svarbius
rinkos grožio atstovus.
Penktąją salę „Pelenėje” užkariaus plaukų stilistai, makiažo
meistrai, įvaizdžio kūrėjai, taip pat

EKSPERIMENTAS.

čia bus galima susipažinti su naujausiomis priemonėmis ir moderniausia įranga, o viešose demonst
racijose stebėti, kaip gimsta madingiausi šio sezono kirpimai ir
makiažai. Žinomų makiažo ir grožio specialisčių - Olesios Žuravliovos, Gritės Maruškevičiūtės, Oksanos Pikul - modeliais galės tap-

ti parodos lankytojos. Grožio specialistai dalinsis patirtimi, kaip
tobulai padengti veidą, pasakos
apie 2018 metų pavasario makiažo
tendencijas. Parodoje vyks pasaulyje pripažintų kirpimo meistrų
pasirodymai, savo šou surengs ir
išskirtines konsultacijas teiks
barzdaskučiai.

grožio industrijos
Jubiliejinė, tarptautinė
6-8 d.
paroda „Pelenė 2018” - balandžio tre
cen
ų
od
Lietuvos kongresų ir par
„Litexpo“.

Žinomi Lietuvos žmonės
išdrįso įžengti į neregių pasaulį ir nors trumpam pabandė suprasti, ką reiškia gyvenimas tamsoje. Nebijančius
ekstremalių potyrių į neeilinę
atrakciją - pietauti aklinoje
tamsoje - sukvietė netrukus
LNK televizijoje startuosiančio realybės eksperimento
„Tamsoje“ prodiuseriai. Modelis Simona Starkutė sako, kad jai, didelei maisto mėgėjai, pietauti aklinoje tamsoje buvo labai sunku, nes ji
valgyti pradeda... akimis. „Nematai patiekalų grožio, bet
atbunda kiti potyriai. Realybė visiškai išsikraipo. Atrodė,
kad čia pietauja ne dešimt, o šimtas žmonių, o kiekvienas
stiklinės tarkštelėjimas prilygsta dūžiui. Potyris - protu
nesuvokiamas. Pietauti tamsoje buvo didelis nuotykis, bet
išbūti realybės šou - tikras išbandymas. Esu per jautri,
man imtųsi vaidentis“, - šypsojosi žinomas modelis.

TA L E N TA S.

Televizijos laidų vedėja Gerda Žemaitė
atskleidė iki šiol tik
artimiausiems žmonėms žinomą savo
talentą bei hobį.
Laisvalaikiu ji atsipalaiduoja tapydama.
„Tiesiog įsijungiu vakaro filmą ir... spalvinu, tapau, kopijuoju
kitus piešinius. Tai
nuostabi meditacija
ir laikas sau,“ - pasakojo žinoma moteris. Kuriant TV8
reklaminį vaizdo klipą ji nutapė saldžiai atrodantį keksiuką. Moters piešinys
sužavėjo ir filmavime dalyvavusius kolegas, negailėjusius G.Žemaitei komplimentų.
Parengė Eimantė Juršėnaitė

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO
TEATRAS
4 d. 18.30 val. - Baleto artistės
Genovaitės Sabaliauskaitės jubiliejui. „Barbora Radvilaitė“. 2 v. baletas.
Choreogr. A.Cholina. Dir. R.Šervenikas.
6 d. 18.30 val. - J.Massenet „Manon“.
5 v. opera (prancūzų k.). Dir. J.Geniušas.
NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
31 d. 16 val. Mažojoje salėje A.Rutkeviča „Gyvūnas (Ku Kū)“.
Rež. R.Atkočiūnas.
31 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje P.Claudel „Apreiškimas Marijai“.
Rež. J.Vaitkus.
3 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Aš Moljeras“. Rež. I.Paliulytė (Nacionalinis
Kauno dramos teatras).
3 d. 19 val. Mažojoje salėje - I.Lausund
„Bestuburiada“. Rež. G.Kriaučionytė.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje „Žydroji paukštė“. Rež. V.Martinaitis
(Nacionalinis Kauno dramos teatras).
5 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje J.Marcinkevičius „Katedra“.
Rež. O.Koršunovas.
6 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje T.Slobodzianek „Mūsų klasė“. Rež. Y.Ross.
6 d. 19.30 val. Mažojoje salėje „Drąsi šalis (Lietuvos diena)“.
Rež. C.Graužinis.
VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
3 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius
„Madagaskaras“. Režisierius statytojas
R.Tuminas, rež. A.Dapšys.
4, 5 d. 18.30 val. - W.Gibson „Dviese
sūpuoklėse“. Rež. U.Bayaliev.
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
31 d. 12, 21.30, 13, 13.30, 15,
15.30, 16, 16.30 val. Teatro fojė T.Kavtaradzė „Apie baimes“. Rež. O.Lapina.
3 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Hanana,
kelkis ir eik“. Rež. Rolandas A.Atkočiūnas
(Juozo Miltinio dramos teatras).
4 d. 13 val. - „Pabėgimas iš teatro“. Rež.
A.Pukelytė.
5 d. 18 val. Didžiojoje salėje - D.Loher
„Pabaigos ugnis“. Rež. G.Varnas.
6 d. 18 val. Mažojoje salėje „Apsėdimas“ (pagal F.Dostojevskio
romaną „Broliai Karamazovai“).
Rež. P.Makauskas.
LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
31 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje A.Čechov „Meška“ (su lietuviškais titrais).
Rež. K.Krasilnikovaitė.
5 d. 18.30 val. - R.Granauskas „Rūkas
virš slėnių“ (lietuvių k.). Rež. R.Banionis.
VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“
Didžioji salė - 31 d. 12 val. - „Voro
vestuvės“. Rež. A.Mikutis.
MENŲ SPAUSTUVĖ
31 d. 16 ir 18 val. Juodojoje salėje PetPunk ir teatras ATVIRAS RATAS: „Tėčio
pasaka“.
4, 5 d. 19 val. Juodojoje salėje ATVIRA ERDVĖ’16: „Neišmoktos
pamokos“. Rež. ir pjesės autorius
A.Špilevoj.
5 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje ATVIRAS RATAS: „Teroristas“.
Rež. G.Aleksa.
6 d. 18.30 val. Juodojoje salėje ATVIRAS RATAS: „Identify“ (N-16).
Rež. I.Stundžytė.
6 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „Už
uždarų durų“ (N-14). Rež. Velta ir Vytautas
Anužiai.
KEISTUOLIŲ TEATRAS
2 d. 12 val. - Premjera! „Bambeklis
Bajoras“. Rež. A.Giniotis.
4 d. 19 val. - N.Payne „Spiečius“.
Rež. E.Kižaitė.
5 d. 19 val. - M.Schisgalo „Mašininkai“.
Rež. A.Giniotis.
6 d. 19 val. - Šv. Kormorano šešėlinio
humoro klubas su programa „Paskalos ir
padavimai“. Kūrybinė grupė: A.Giniotis,
A.Kaniava, D.Miniotas, R.Aleksaitis,
D.Auželis.
OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
31, 3 d. 19 val. - B.Brecht „Vestuvės“.
Rež. O.Koršunovas.
5 d. 19 val. - I.Vyrypaev „Šokis Delhi“.
Rež. O.Koršunovas.

KAUNO DRAMOS TEATRAS
31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje A.M.Sluckaitė „Balta drobulė“.
Rež. J.Jurašas.
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje „Cinkas“. Rež. E.Nekrošius (Vilniaus
jaunimo teatras).
4 d. 11, 12, 13, 16, 17 val. Mažojoje
scenoje - „Debesų gaudyklė“. Režisierė ir
choreogr. L.Geraščenko.
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje Premjera! „Aš - Moljeras“. Rež. I.Paliulytė.
6 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič
„Skėriai“. Rež. R.Atkočiūnas.
KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
2, 6 d. 18 val. - I.Kalman „Misteris X“.
2 d. operetė. Rež. V.Streiča.
Dir. J.Janulevičius.
4 d. 18 val. - Kauno choreografijos
mokyklos mokinių koncertas.
5 d. 18 val. - J.Strauss „Kita pelenės
istorija“. 2 d. baletas. Choreogr. G.Santucci
(Italija). Dir. V.Visockis.
KAUNO KAMERINIS TEATRAS
31 d. 12, 14.30 val. - Pojūčių ritualas
moterims - „Atvira oda“. Rež. K.Žernytė.
4 d. 18 val. - I.Vyrypajev „Dreamworks“.
Rež. A.Jankevičius.
4 d. 19 val. - Premjera! „Norėčiau būt
paparčio žiedu“. Choreogr. B.Debrabant
(Prancūzija).
5 d. 18 val. - Bad Rabbits „Samurajaus
knyga“. Rež. A.Jankevičius.
6 d. 18 val. - L.Janušytė „Korektūros
klaida“. Rež. A.Dilytė.
KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
2 d. 12 val. - „Tikroji pelenės istorija“.
Rež. O.Žiugžda.
KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
4 d. 19 val. - Festivalis „40-asis Lietuvos
teatrų pavasaris“. „Edis Agregatas, arba
Nemirštančio optimisto gyvenimas ir mirtis“. Rež. A.Giniotis.

KLAIPĖDA
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS
31 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje S.Mrožek „Petro Ohėjaus kankinystė“.
Rež. D.Rabašauskas.
5 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje A.Stasiuk „Naktis“ (N-16).
Rež. A.Jankevičius.
6 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje M.Markovič „Labas rytas, pone Triuši“
(N-16). Rež. M.Pažereckas.

ŠIAULIAI
ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
6 d. 17 val. Mažojoje salėje - Šiaulių
universiteto vokalistų konkursas „Super
balsas 2018“.
6 d. 18.30 val. Antano Sireikos
krepšinio akademijoje - M.I.Fomes
„Dumblas“. Rež.: A.Kahn, G.Palekaitė.
PANEVĖŽYS
J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
31 d. 18 val. Mažojoje salėje L.M.Montgomery „Anė iš Žaliastogių“.
Rež. A.Gluskinas.
5 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Bulgakov
„Zoikos butas“. Rež. R.Atkočiūnas (Lietuvos
rusų dramos teatras).
PANEVĖŽIO MUZIKINIS TEATRAS
5 d. 19 val. - Panevėžio „Lions“
klubo labdaros koncertas: Nomeda Kazlaus.
Panevėžio muzikinio teatro orkestras. Dir.
V.Kapučinskas. Pianistas L.Dužinskas,
duetai su L.Česlauskaite.
PANEVĖŽIO TEATRAS „MENAS“
6 d. 18 val. - XIV kamerinių spektaklių festivalis. Y.Reza „Menas“. Rež. M.Bareikytė.
KITI MIESTAI
5 d. 19 val. Pasvalio kultūros centre I.Vyrypaev „Šokis Delhi“. Rež. O.Koršunovas.

Koncertai
VILNIUS
TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
3 d. 18 val. - A.Gocentas (violončelė),
B.Gocentas (smuikas), R.Gocentienė
(fortepijonas).
5 d. 18 val. - EDSON ENSEMBLE: Remi
J.Edson (R.Kažukauskas, fleita), Ella van
der Mespel (smuikas), M.A.Luimstra (I
altas), J.Klapwijk (II altas), V.G.Tomus
(violončelė).

„Bambeklis bajoras“

Balandžio 2 d. 12 val. Keistuolių teatre
(Laisvės pr. 60, Vilnius)
Režisierius: Aidas Giniotis
Scenografė: Ramunė
Skrebūnaitė
Muzikos aranžuotojai:
Aidas Giniotis ir Sigitas
Mickis
Vaidina: Dalius Skamarakas/Aidas Giniotis, Ieva
Stundžytė/Urtė Smulskytė,
Judita Urnikytė, Jonas Šarkus, Jurgis Marčėnas, Justina Smieliauskaitė.
Spektaklis žmonėms nuo 6 m.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
31 d. 18 val. - Koncertas „Su gimtadie
niu sere Andrew“. Dalyvauja kolektyvas
„Palangos orkestras“, solistai: Kristina
Jatautaitė Stanevičienė ir Andrius Bartkus.
S.VAINIŪNO NAMAI
3 d. 18 val. - Irena Friedland (fortepijonas, Izraelis).
LIETUVOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖS
JAŠOS HEIFETZO SALĖ
4 d. 18 val. - I.Friedland (fortepijonas,
Izraelis), J.Jope (tenoras, Latvija, Lietuva),
A.Lukaitė (sopranas, Lietuva), G.Zalatorienė
(fortepijonas, Lietuva).
VAIDILOS TEATRAS
2 d. 19.30 val. - Paramos koncertas „Aš
esu, nes esi tu“.

KAUNAS
KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
6 d. 18 val. - „Itališka fiesta“. Kauno
miesto simfoninis orkestras (vyr. dir.
C.Orbelian, JAV; vadovas A.Treikauskas).
Dir. ir solistas D.Nordio (smuikas, Italija).

KLAIPĖDA
KONCERTŲ SALĖ
6 d. 18.30 val. - XLIII festivalis
„Klaipėdos muzikos pavasaris“. „Kuriame
Lietuvai“. Lietuvos valstybės 100-mečiui.
Vilniaus m. sav. šv. Kristoforo kamerinis
orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas
M.Barkauskas, Garbės meno vadovas
D.Katkus). L.Mockūnas (saksofonas),
fortepijoninis trio „Kaskados“: R.Mataitytė
(smuikas), E.Kulikauskas (violončelė),
A.Šikšniūtė (fortepijonas).

KITI MIESTAI
KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
4 d., 17 val. Šalčininkų Stanislavo
Moniuškos menų mokykloje - EDSON
ENSEMBLE: Remi J.Edson (R.Kažukauskas,
fleita), Ella van der Mespel (smuikas),
M.A.Luimstra (I altas), J.Klapwijk (II altas),
V.G.Tomus (violončelė).
5 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre.
6 d. 18 val. Naujosios Akmenės kultūros
rūmuose - Vido Bareikio koncertinis turas.
5 d. 19 val. Šiauliai, Švč. Mergelės
Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčia XXXVI festivalis RESURREXIT. Ansamblis
„Musica humana“, solistai: S.Liamo
(sopranas), S.Skjervold (baritonas),
A.Vizgirda (fleita), R.Beinaris (obojus),
E.Petkus (violončelė).
6 d. 18 val. Raudondvario menų inkubatoriuje - „Baroko perlai“. Lietuvos valstybi
nio simfoninio orkestro solistai.
6 d. 18 val. Marijampolės kultūros cent
re - „Gražiausi pasauliniai populiariosios
muzikos duetai“.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Bambeklis Bajoras“ - Keistuolių teatro įkūrėjo, aktoriaus
bei režisieriaus Aido Giniočio
spektaklis mažiesiems, išlaikantis geriausias „keistuoliškas“
vaikų spektaklių tradicijas ir
kviečiantis žiūrovus pasinerti į
vaizduotę sužadinančią bajoro iš
Lietuvos odisėjos po pasaulį is-

Kinai
Vilnius
FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Oazė: žaidimas prasideda“(veiksmo
f., JAV, 3D, N-13) - 31-5 d. 10.30, 16.30
val. (1 d. 10.30 val. seansas nevyks).
„Oazė: žaidimas prasideda“(veiksmo
f., JAV, N-13) - 31-5 d. 13.35, 20.20,
22.50 val. (22.50 val. seansas vyks 31 d.).
„Apie ką kalba vyrai: pratęsimas“
(komedija, Rusija) - 31-5 d. 13.55, 16.45,
19.30, 21.35, 22.40 val. (22.40 val. seansas vyks 31 d.).
„Svajonių apps’as“(romantinė komedija, Kinija, Kanada, JAV, N-13) - 31-5 d.
10.40, 13.05, 18.30 val. (1 d. 10.40 val.
seansas nevyks).
„Nepažįstamieji: nakties grobis“
(siaubo f., JAV, N-13) - 31-5 d. 16.10,
18.20, 20.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 31 d.).
„Sengirė“(dokumentinis f., Lietuva, V)
- 31-5 d. 13.25, 18.10 val. (5 d. 18.10 val.
seansas nevyks).
23-iasis Vilniaus tarptautins kino festivalis „Kino pavasaris 2018“- 31-5 d.

toriją. Kaip ir daugelyje kitų
Keistuolių teatro spektaklių vaikams, „Bambeklyje Bajore“
skamba talentingų ir puikiai pažįstamų aktorių atliekamos dainos, o įtraukianti nuotaikinga istorija nė vieno mažojo žiūrovo
nepalieka be šypsenos.
„Laisvalaikio“ inf.
„Vidurnakčio saulė“(romantinė
drama, JAV, N-13) - 30 d. 19 val.
(COSMOPOLITAN seansas).
„Triušis Piteris“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 31-5 d. 10.10, 11.40, 12.25,
13.45, 14.40, 16.55 val. (1 d. 10.10, 11.30
val. seansai nevyks).
„Aš lieknėju!“(komedija, Rusija, N-13)
- 31-5 d. 14.20, 19.10, 21.45, 23.10 val.
(23.10 val. seansas vyks 31 d.).
„Ugnies žiedas: sukilimas“
(veiksmo ir nuotykių f., JAV, N-13) 31-5 d. 10.50, 16 val. (1 d. 10.50 val.
seansas nevyks).
„Ugnies žiedas: sukilimas“(veiksmo
ir nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 31-5 d.
13.15, 18.40 val.
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, 3D, N-13) 31-5 d. 15.50, 21.20 val.
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, N-13) - 31,
2-5 d. 11.10 val. 31 d. 23.20 val.
„Rūta“(dokumentinis f., Lietuva, V) - 31,
2-5 d. 10.20 val. 31-5 d. 19 val.

ra

Premje

“Svajonių
apps‘as”
“Status update”

Kino teatruose nuo kovo 30 d.
Komedija, JAV, Kanada,
Kinija, 2018
Režisierius: Scott Speer
Vaidina: Ross Lynch, Olivia
Holt, Courtney Eaton, Harvey
Guillen.
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Kailas - paauglys iš Kalifornijos, kurio gyvenimas pradeda keistis po tėvų skyrybų.
Tenka palikti ne tik Kaliforniją, bet ir mokyklą, bei geriausius draugus. Naujoje vietoje
jis nesijaučia gerai, o ir santykiai su naujos mokyklos senbuviais nėra idealūs. Po vieno

iš incidentų mokykloje, Kailas
praranda telefoną, tačiau jam į
pagalbą atskuba mistiškas mobilių ir išmanių technologijų
genijus, kuris pasiūlo ne tik
naują telefoną, bet ir stebuk
lingą apps‘ą. Netrukus Kailo
gyvenimas apsiverčia aukštyn
kojomis. Svajonės, kurias jis
patiki savo telefonui, pildosi
realiame gyvenime. Prasideda
linksmų nuotykių ir išbandymų metas. Ar atlaikys Kailas
jį užgriuvusio populiarumo
bangą?
„Forum Cinemas“ inf.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Oazė: žaidimas prasideda“(veiksmo
f., JAV, 3D, N-13) - 31-5 d. 12.30,
18.30 val. (1 d. 12.30 val. seansas nevyks).
„Oazė: žaidimas prasideda“(veiksmo
f., JAV, N-13) - 31-5 d. 15.30, 20,
21.15 val. (31 d. 20 val. seansas nevyks;
21.15 val. seansas vyks 31 d.).
„Sengirė“(dokumentinis f., Lietuva, V) 31-5 d. 13.25, 15.50, 19.10 val.
„Svajonių apps’as“(romantinė komedija, Kinija, Kanada, JAV, N-13) - 31-5 d.
11.20, 13.10, 16 val. (1 d. 11.20 val. seansas nevyks).
„Apie ką kalba vyrai: pratęsimas“
(komedija, Rusija) - 31-5 d. 13.40, 16.40,
19.15, 21.35 val.
„Nepažįstamieji: nakties grobis“
(siaubo f., JAV, N-13) - 31-5 d. 16.30,
18.40, 20.50 val.
„Visos jos tokios“(originalo k.) - 31 d.
19.55 val. (Tiesioginė premjeros translia
cija iš Niujorko Metropolitano operos!)
23-iasis Vilniaus tarptautins kino
festivalis „Kino pavasaris 2018“31-5 d.
NT Live’17: „Hamletas“(spektaklis) 5 d. 21 val.
„Triušis Piteris“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 31-5 d. 11, 12, 13.15, 14.15,
15.30, 17.45 val. (1 d. 11 val. seansas
nevyks; 1 d. 12 val. seansas nevyks; 31 d.
17.45 val. seansas nevyks).
„Ugnies žiedas: sukilimas“(veiksmo
ir nuotykių f., JAV, N-13) - 31-5 d. 11.30,
15.40, 21.15 val. (1 d. 11.30 val. seansas nevyks; 31, 5 d. 21.15 val. seansas
nevyks).
„Ugnies žiedas: sukilimas“(veiksmo
ir nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 31-5 d.
13.50 val.
„Kapų plėšikė Lara Kroft“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, N-13) 31-5 d. 11.10, 14, 21.30 val. (1 d.
11.10 val. seansas nevyks).
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, 3D, N-13) 31-5 d. 16.20 val.
„Bitė Maja: Medaus žaidynės“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Vokietija,
Australija, V) - 31, 2-5 d. 11.10 val.
„Gnomai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, Kanada, Didžioji
Britanija, V) - 31, 2-5 d. 11.40 val.
„Bulius Ferdinandas“(animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 31-5 d.
13.35 val.
„Rūta“(dokumentinis f., Lietuva, V) 31-5 d. 16.05 val.
SEANSAS VINGIS:
„Aš lieknėju!“(komedija, Rusija, N-13) 31-5 d. 12.40, 15.10, 18, 20.30 val. (1 d.
12.40 val. seansas nevyks).
„Pelėdų kalnas“(karinė drama, Lietuva,
N-16) - 31-5 d. 12.30, 17.30 val. (1 d.
12.30 val. seansas nevyks).
„Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“
(dokumentinis f., Lietuva) - 31-5 d.
15.20 val.
„Raudonasis žvirblis“(mistinis trileris,
JAV, N-16) - 31-5 d. 20.20 val.
SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Maria Callas: savais žodžiais“
(dokumentinis f., Prancūzija) - 31 d. 16.30
val. 2 d. 14.50 val. 3 d. 20.40 val. 5 d.
18.40 val.
„Sengirė“(dokumentinis f., Lietuva) - 31 d.
14.50 val. 2 d. 19.30 val. 3, 5 d. 17 val.
„Dabar tau jau padėk man, Dievuli!“
(dokumentinis f., Prancūzija, Belgija) 31 d. 18.40 val. 2 d. 21.10 val. 4 d. 17 val.
5 d. 20.50 val.
„Triušis Piteris“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 31 d. 13 val. 2 d. 13 val.
„Pelėdų kalnas“(karinė drama, Lietuva,
N-16) - 31 d. 20.40 val. 4 d. 21 val.

„Nematomas siūlas“(romantinė drama,
JAV, N-13) - 2 d. 17 val.
„Naujokas“(komiška drama, Prancūzija)
- 3 d. 15 val.
„Dagas iš akmens amžiaus“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji
Britanija, V) - 4 d. 15 val.
„Gražuolė ir Sebastianas: draugai
visam gyvenimui“(Prancūzija) 5 d. 15 val.
„Po medžiu“(komedija, Islandija, Danija,
Lenkija, Vokietija) - 6 d. 17 val.
„Floridos projektas“(drama, JAV) 6 d. 18.50 val.
„Eva“ (erotinis trileris, Prancūzija,
Belgija) - 6 d. 21 val.
MULTIKINO OZAS
„Espenas ir kalno karalius“(nuotykių
f., Norvegija, N-7) - 31, 2-5 d. 12.45, 15 val.
„Nepažįstamieji: nakties grobis“
(siaubo f., JAV, N-13) - 31, 2-5 d. 19,
21.45 val.
„Svajonių apps’as“(romantinė komedi
ja, Kinija, Kanada, JAV, N-13) - 31, 2-5 d.
11.45, 16.45 val.
„Sengirė“(dokumentinis f., Lietuva, V) 31, 2-5 d. 11, 13, 15, 17, 19 val.
„Oazė: žaidimas prasideda“(veiksmo
f., JAV, N-13) - 31, 2-3, 5 d. 11.30, 14.30,
18.45, 20.30, 21.45 val. 4 d. 14.30, 18.45,
20.30, 21.45 val.
„Oazė: žaidimas prasideda“(veiksmo
f., JAV, 3D, N-13) - 31, 2-5 d. 17.30 val.
„Ugnies žiedas: sukilimas“(veiksmo
ir nuotykių f., JAV, N-13) - 31, 2-5 d.
17.15, 19.30, 21.45 val.
„Triušis Piteris“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 2-5 d. 10, 11, 12, 13, 14.15,
15.15, 16.30, 17.15 val. 31 d. 10, 12, 13,
14.15, 15.15, 16.30, 17.15 val.
„Vaiduoklių žemė“(siaubo f.,
Prancūzija, Kanada) - 31, 2-5 d. 21.45 val.
„Aš lieknėju!“(komedija, Rusija) - 31 d.
19 val. 2-5 d. 16.45, 19 val.
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, N-13) - 31,
2-5 d. 14.15, 19.15, 21 val.
„Bitė Maja: Medaus žaidynės“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Vokietija,
Australija, V) - 31, 2-5 d. 10 val.
„Raudonasis žvirblis“(mistinis trileris,
JAV, N-16) - 31, 2-5 d. 21.15 val.
„Rūta“(dokumentinis f., Lietuva, V) - 31,
2-5 d. 10.15, 12.15 val.
„Juodoji pantera“(fantastinis nuotykių
f., JAV, N-13) - 31, 2-5 d. 14 val.
„Koko“(animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 31, 2-5 d. 10.30 val.
„Triušis Piteris“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 31 d. 11 val. (specialus seansas
mažiukams).
„Sengirė“(dokumentinis f., Lietuva, V) 4 d. 12 val. (specialus seansas
mamytėms).

OZO KINO SALĖ
„Sūnaus globa“(drama, Prancūzija) 31 d. 17 val. 4 d. 20 val.
„Espenas ir kalno karalius“(nuotykių
f., Norvegija) - 31 d. 15 val. 3 d. 16 val.
4 d. 18 val.
„Maria Callas: savais žodžiais“
(dokumentinis f., Prancūzija) - 31 d.
18.40 val. 3 d. 18 val.

„Triušis Piteris“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 31, 2-5 d. 10.50, 12.40, 13.20,
15.40, 18 val.
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, N-13) - 31,
2-5 d. 12.50, 15.20, 17, 22.30 val.
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, 3D, N-13) 2-5 d. 19.50 val.
„Ugnies žiedas: sukilimas“(veiksmo
ir nuotykių f., JAV, N-13) - 31, 2-5 d.
10.10, 19.50 val.
„Ugnies žiedas: sukilimas“(veiksmo
ir nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 31, 2-5 d.
14.55 val.
„Pelėdų kalnas“(karinė drama, Lietuva,
N-16) - 31, 2-5 d. 10.20, 20.10 val.
„Gnomai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, Kanada, Didžioji
Britanija, V) - 31, 2-5 d. 10.40, 12.40 val.
(10.40 val. seansas vyks 31, 3, 5 d.).
„Rūta“(dokumentinis f., Lietuva, V) - 31,
2-5 d. 13.10, 17.35 val. (31 d. 17.35 val.
seansas nevyks).
„Vaiduoklių žemė“(siaubo f.,
Prancūzija, Kanada, N-16) - 31, 2-5 d.
19.40 val. 2-5 d. 23 val.
„Raudonasis žvirblis“(mistinis trileris,
JAV, N-16) - 31, 2-5 d. 21.50 val.
„Dagas iš akmens amžiaus“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji
Britanija, V) - 2, 4 d. 10.40 val.
„Žaidimų vakaras“(komedija, JAV,
N-16) - 31, 2-5 d. 22.30 val.
„Bitė Maja: Medaus žaidynės“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Vokietija,
Australija, V) - 31, 2-5 d. 11.10 val.
CINAMON
Karališkasis baletas: „Bernstein
kapinės“- 5 d. 19 val.
„Apie ką kalba vyrai: pratesimas“
(komedija, Rusija) - 31-5 d. 20.20 val.
„Nepažįstamieji: nakties grobis“
(siaubo f., JAV) - 31, 2-4 d. 22.10 val. 1 d.
22.20 val. 5 d. 22.30 val.
„Oazė: žaidimas prasideda“(veiksmo
f., JAV, N-13) - 3, 5 d. 13, 21.15 val. 31, 2,
4 d. 13.30, 21.45 val. 1 d. 13.30,
21.15 val.
„Oazė: žaidimas prasideda“(veiksmo
f., JAV, 3D, N-13) - 1, 3, 5 d. 18.20 val.
31, 2, 4 d. 18.45 val.
„Sengirė“(dokumentinis f., Lietuva) - 31,
2-5 d. 11.45, 13.45 val. 1 d. 13.45 val.
„Svajonių apps’as“(romantinė komedija, Kinija, Kanada, JAV, N-13) - 31, 2-5 d.
14.30 val. 1 d. 15.40 val.
„Gerumo stebuklas“(drama, JAV) 5 d. 10.10 val.
„Triušis Piteris“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 3, 5 d. 10.30, 12.45, 15.15,
16.15, 17.30 val. 31, 2, 4 d. 10.30, 12.45,
15.15, 17.30 val. 1 d. 13.10, 15.20,
17.30 val.

“OAZĖ: Žaidimas
prasideda”
Kino teatruose nuo kovo 30 d.
Veiksmo filmas, JAV, 2018
Režisierius: Steven Spielberg
Vaidina: Tye Sheridan, Ben
Mendelsohn, T.J. Miller, Han,
nah John-Kamen, Olivia Cooke
Lena Waithe, Philip Zhao, Win
Morisaki, Simon Pegg
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

2045-ieji metai. Bėgdami
nuo chaotiško ir pražūtin besiritančio pasaulio, žmonės laiką
mieliau leidžia virtualioje realybėje, o ypač - programoje
OAZĖ. Jos kūrėjas, ekscentriš„Ugnies žiedas. Sukilimas“(veiksmo
ir nuotykių f., JAV) - 31, 2-5 d. 14.45 val.
1 d. 16.30 val.
„Vaiduoklių žemė“(siaubo f.,
Prancūzija, Kanada) - 31, 2-4 d. 12.30,
22.30 val. 1, 5 d. 22.30 val.
„Aš lieknėju!“(komedija, Rusija) - 31,
2, 4 d. 20 val. 5 d. 18 val.
„Rūta“(dokumentinis f., Lietuva, V) - 31,
2-5 d. 17 val. 1 d. 15.50 val.
„Apiplėšimas uragano akyje“(veiksmo
trileris, JAV, N-13) - 31, 2, 4 d. 15.45 val.
„Raudonasis žvirblis“(mistinis trileris,
JAV, N-16) - 1, 3 d. 21.45 val. 31, 2, 4 d.
21.20 val. 5 d. 22 val.
„Žaidimų vakaras“(komedija, JAV,
N-16) - 3 d. 20 val. 31, 2, 4 d. 19 val. 1 d.
20.10 val. 5 d. 15.45 val.
„Gnomai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, Kanada, Didžioji
Britanija, V) - 31, 2-4 d. 10.15 val. 5 d.
12.30 val.
„Bitė Maja: Medaus žaidynės“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Vokietija,
Australija, V) - 31, 2-5 d. 11 val. 1 d. 16.20 val.
„Pelėdų kalnas“(karinė drama, Lietuva) 1, 3 d. 19 val. 31, 2, 4 d. 16 val. 5 d. 19.15 val.
„Džo Breivenas“(veiksmo f., JAV) 3 d. 15.45 val.
„Klasės susitikimas. Berniukai
sugrįžta!“(komedija, Lietuva, N-16) 31-4 d. 18 val. 5 d. 12.20 val.

“Sengirė”

Kaunas
FORUM CINEMAS
Balandžio 1 d. kino teatras nedirbs!
„Oazė: žaidimas prasideda“(veiksmo
f., JAV, N-13) - 31, 2-5 d. 10.30, 16.40,
22.50 val.
„Oazė: žaidimas prasideda“(veiksmo
f., JAV, 3D, N-13) - 31, 2-5 d. 13.35,
19.45 val.
„Nepažįstamieji: nakties grobis“
(siaubo f., JAV, N-13) - 31, 2-5 d. 14.55,
20.15, 22.20 val.
„Svajonių apps’as“(romantinė komedi
ja, Kinija, Kanada, JAV, N-13) - 31, 2-5 d.
13.05, 17.25 val.
„Sengirė“(dokumentinis f., Lietuva, V) 31, 2-5 d. 10.30, 15.30, 18 val. (31 d.
15.30 val. seansas nevyks; 2 d. prieš 18
val. seansą vyks susitikimas su kūrybine
grupe).
„Visos jos tokios“(originalo k.) - 31 d.
19.55 val. (Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)
23-iasis Vilniaus tarptautins kino
festivalis „Kino pavasaris 2018“31-5 d.

Kino teatruose nuo kovo 30 d.
Dokumentika, Lietuva, 2018
Režisierius: Mindaugas Survila
Scenarijaus autorius: Gintė
Žulytė, Mindaugas Survila

„Sengirė“ yra vieta, kurioje ne tik ištirpsta laiko ribos,
bet ir viskas, kas egzistuoja,
stiebiasi į amžinybę. Šis filmas
nufilmuotas paskutiniuose išlikusiuose senosios girios plotuose Lietuvoje. Poetiškas, ne
tipiškas filmas apie gamtą

kviečia žiūrovus į begalinę kelionę. Pradedant nuo miško
brūzgynų iki vilkų urvų, kylant
aukštyn į juodųjų gandrų lizdus
ir neriant gilyn į povandeninius
miškus, ir sugrįžtant į pakraštį miško, kur gyvena žmogus.
Nėra jokio užkadrinio balso,
tik beveik apčiuopiami, stiprūs
girios ir jos gyventojų garsai
bei kamera užfiksuotos magiškos akimirkos.
“Forum Cinemas” inf.

“Ready Player One”

„Forum Cinemas“ nuotr.

VILNIUS

Pramogos 13
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„Bitė Maja: Medaus žaidynės“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Vokietija,
Australija, V) - 31-5 d. 12.15 val.
„Raudonasis žvirblis“(mistinis trileris,
JAV, N-16) - 31-5 d. 21.10 val.
„Gnomai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, Kanada, Didžioji
Britanija, V) - 31, 2-5 d. 11.20 val.
„Pelėdų kalnas“(karinė drama, Lietuva,
N-16) - 31-5 d. 15.20 val.
„Vaiduoklių žemė“(siaubo f.,
Prancūzija, Kanada, N-16) - 31-5 d. 21,
23.55 val. (23.55 val. seansas vyks 31 d.).

„Forum Cinemas“ nuotr.

KAUNAS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Teatras

2 0 1 8 k o v o 3 1 d . laisvalaikis

„Forum Cinemas“ nuotr.

12 Pramogos

kas genijus Džeimsas Halidėjus
prieš mirtį paskelbia OAZĖJE
paslėpęs „Velykų kiaušinį“. Jį suradęs asmuo paveldės pusę trilijono dolerių ir OAZĖS nuosavybės teises. Jaunas vaikinukas
Veidas Vatsas netikėtai aptinka
pėdsaką, vedantį link pagrindinio prizo. Tačiau jam ir jo draugams ant kulnų lipa “Inovatyvios interneto industrijos” - galinga korporacija, dėl OAZĖS
pasiryžusi padaryti bet ką.
„Forum Cinemas“ inf.
„Bulius Ferdinandas“(animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 31, 2-5 d.
10 val. 1 d. 13.20 val.
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, N-13) - 31,
2-4 d. 12.15, 19.45, 22.20 val. 1 d. 14,
19.40, 22.10 val. 5 d. 19.45, 22.20 val.
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, 3D, N-13) 31, 2-4 d. 17.15 val. 1 d. 17.40 val. 5 d.
16.45 val.

Klaipėda
FORUM CINEMAS
„Oazė: žaidimas prasideda“(veiksmo
f., JAV, 3D, N-13) - 31-5 d. 10.20,
17.50 val. (1 d. 10.20 val. seansas nevyks).
„Oazė: žaidimas prasideda“(veiksmo
f., JAV, N-13) - 31-5 d. 15.50, 20.40 val.
„Apie ką kalba vyrai: pratesimas“
(komedija, Rusija) - 31-5 d. 13.40, 18.40,
20.50 val.
„Nepažįstamieji: nakties grobis“
(siaubo f., JAV, N-13) - 31-5 d. 14.35,
18.50, 21.10 val.
„Svajonių apps’as“(romantinė komedi
ja, Kinija, Kanada, JAV, N-13) - 31-5 d.
12.55, 18.10 val.
„Sengirė“(dokumentinis f., Lietuva, V) 31-2, 4-5 d. 17.20 val. 3 d. 15.20 val.
„Visos jos tokios“(originalo k.) - 3 d.
19.55 val. (Tiesioginės premjeros transliacijos iš Niujorko Metropolitano operos įrašas!)
„Triušis Piteris“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 31-5 d. 10.10, 11.15, 12.20,
13.20, 15.35, 16.20 val. (1 d. 10.10, 11.15
val. seansai nevyks).
„Ugnies žiedas: sukilimas“(veiksmo
ir nuotykių f., JAV, N-13) - 31, 2-5 d.
10.40 val. 31-5 d. 18.30 val.
„Ugnies žiedas: sukilimas“(veiksmo
ir nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 31-5 d.
13.40 val.
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, 3D, N-13) 31-5 d. 13.10, 21.40 val.
„Aš lieknėju!“ (komedija, Rusija,
N-13) - 31-5 d. 16, 19.25 val. (3 d. 19.25
val. seansas nevyks).
„Vaiduoklių žemė“(siaubo f.,
Prancūzija, Kanada, N-16) - 31-2, 4-5 d.
21.50 val.
„Dagas iš akmens amžiaus“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji
Britanija, V) - 31, 2-5 d. 11.30 val.
„Raudonasis žvirblis“(mistinis trileris,
JAV, N-16) - 31-5 d. 21 val.
„Bitė Maja: Medaus žaidynės“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Vokietija,
Australija, V) - 31, 2-5 d. 10.50 val.
„Pelėdų kalnas“(karinė drama, Lietuva,
N-16) - 1, 5 d. 15.20 val.
„Rūta“(dokumentinis f., Lietuva, V) 31, 2, 4 d. 15.20 val.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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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
Koncertai „Bardai Lt“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.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 kovo 31 - balandžio 6 d.
Geros dienos: balandžio 2, 3 d.
Blogos dienos:
kovo 31 d., balandžio 1 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

Klubo partneriai 15

laisvalaikis 2 0 1 8 k o v o 3 1 d .

Avinui. Asmeniniame
gyvenime galite tikėtis
rimtų pertvarkymų.
Tinkamas laikas prisiminti
savo pareigas pasirašyti,
galite įsigyti ilgai naudojamus
ir praktiškus daiktus.
Daugiau laiko praleiskite
gamtoje.

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės
paslaugos
 Tel. 865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Jaučiui. Asmeniniame gyvenime jums seksis dalytis
jausmais su atviru ir ištikimu žmogumi, ryškės rimtesnių
santykių kontūrai. Galite sulaukti
prisipažinimo meilėje. Palankus
laikas tiems, kas dirba kantriai
ir produktyviai. Tai puikus laikas
rimtiems ateities planų apmąstymams. Pasaugokite savo sveikatą.

sveikina

Dvyniams. Mylimieji
nudžiugins maloniomis
staigmenomis.
Būsite konkretūs, praktiški ir
racionalūs, tai įdomus ir
aktyvus laikotarpis. Vieniems
atneš kelionę, kiti krausis
atostogų lagaminus.
Saugokitės vandens telkinių,
tausokite sveikatą ir nervus.

Vėžiui. Vyraus kiek
prislėgtos asmeninio
gyvenimo nuotaikos, atminkite jos bus trumpalaikės.
Bus sunku rasti bendrą kalbą su
aplinkiniais, jus daug kas erzins.
Pasistenkite į viską reaguoti paprasčiau, nedarykite iš kiekvienos
smulkmenos tragedijos. Palankus
laikas pradėti sportuoti.

Liūtui. Asmeniniame
gyvenime bus gausu netikėtumų, todėl pravartu
pabūti kelias dienas atskirai,
leisti pailsėti vienam nuo kito,
namuose gerai susitvarkysite
su kasdienėmis užduotimis ir
džiaugsitės puikiais rezultatais.
Palankus laikas atlikti profilaktinį
sveikatos patikrinimą.

Mergelei. Visą dėmesį
skirkite savo antrai pusei,
domėkitės kaip sekasi, kokiomis nuotaikomis gyvena.
Jūsų užsidegimas bendraujant
bus didžiulis, santykiai su aplinkiniais - taikūs, palankus laikas
įgyvendinti senus sumanymus ir
svajones. Atostogaujantys saugokitės žarnyno infekcijų.

Svarstyklėms. Meilės
reikalai puikiai klosis neturintiems antros pusės. Pažintis
su priešingos lyties atstovu
išvaduos iš kasdienės rutinos.
Galėsite padirbėti namuose ir
pasidžiaugti puikiais rezultatais.
Dabar galite priimti drąsų sprendimą ir kardinaliai pakeisti gyvenimą. Saugokitės peršalimo.

Skorpionui. Netinkamas
metas naujoms pažintims. To vienintelio dar turėsite luktelėti. Didelių laimėjimų
gal ir nebus, bet gerai susitvarkysite su kasdienėmis užduotimis
ir džiaugsitės rezultatais. Palanku
imtis namų ruošos darbų, kurie
reikalauja kruopštumo. Atsargiai
vartokite stipriuosius gėrimus.

Šauliui. Asmeniniame
gyvenime būkite įžvalgūs,
pasikliaukite nuojauta,
kuri padės išvengti nemalonių
situacijų. Jūs vėl pajutote tvirtą
pagrindą po kojomis, bet užuot
džiaugęsi esama situacija, galite
susikurti problemų, kad vėliau
jas spręstumėte. Palankus laikas
trumpoms atostogoms.

Dainininkas
Olegas Ditkovskis
1955 04 02

Muzikantas
Aras Vėberis
1970 04 04

Menininkė
Agnė Kišonaitė
1983 04 06

Aktorė
Justė Zinkevičiūtė
1989 04 06

RINKODAROS SKYRIUS
Ožiaragiui. Pažintys bus
greitos, tačiau jūsų nedžiugins. Verčiau laiką
skirkite savo pomėgiams, keliaukite, skaitykite, ieškokite nusiraminimo gamtoje. Palankus laikas
atlikti net pačius sudėtingiausius
darbus. Būtinai tuo pasinaudokite ir pasistenkite padaryti kuo
daugiau. Puikus metas ieškoti
naujų saviraiškos galimybių.

Vandeniui. Asmeniniame
gyvenime laikykitės
kiek nuošaliau, neskubėkite,
nespręskite jokių atsakingų
ir rimtų reikalų. Didelis
permainų metas. Nors
permainos kelia stresą,
šiuo metu jos vis geriau nei
sąstingis. Pasistenkite nuolat tobulėti. Nevenkite pasportuoti ar
padirbėti sode.

Žuvims. Jūsų asmeninis
gyvenimas žydi, o jūs
patys esate tarsi gražiausi
žiedai. Gyvenkite taikoje
su savimi ir visu pasauliu.
Stenkitės nenukrypti į
kraštutinumus, laikykitės aukso
vidurio, puikus laikas tvarkyti
net pačius sudėtingiausius ir
rizikingiausius asmeninius
reikalus.

Tel. (8 5) 212 33 44

redaktorė
Agnė Vaitasiūtė-Keizikienė
laisvalaikis@respublika.net

ŽurnalistėS
Eimantė JURŠĖNAITĖ
eimante.jursenaite@respublika.net
Ringailė STULPINAITĖ-gvildė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

Prenumerata
Tel. (8 5) 212 18 05

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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GYVŪNAI. Bankoke (Tailandas) vyko
Tarptautinė Azijos kačių paroda
ANEKDOTAI

Teisingai išsprendę kryžiažodį
galite laimėti rašytojos
Hanos Kent (Hannah Kent)
knygą „Paskutinės apeigos“.
Atsakymą iki balandžio 5 d. siųskite
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite:
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR.
Praeito kryžiažodžio laimėtoja
Jolanta Dovydėnienė iš Vilniaus.
Jai bus įteikta Hanos Kent (Hannah
Kent) knyga „Paskutinės apeigos“.

SUDOKU

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje
212 36 26. Prizai laikomi dvi savaites.

Kryžiažodžio, išspausdinto
praėjusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Oklahoma. Kaulenis. Osaka.
Reiklus. Kvaga. Rarotai. TG. Moka. Kokitas.
Kar. Lyja. Hamakas. Nica. Ne. Moralas. Galis.
Romenas. Pagijo. Soliteras. Paramos. Poteris.
Satinas. Karelas. Tukanas. Doleris. Salakas. To.
Atis. Trotilas. BAM. Ūsas. Kaluga. Iridė.
Horizontaliai: Kmynas. Ko. Lovoje. Opalas.
Pasaka. Loreta. Haga. Riteris. Šoka. Motelis. Ma.
Homeras. Kareris. TK. Romanas. Ra. Karakalas.
Sol. Erikas. Tatu. Kiotas. Sulig. Aktas. Pakala.
Šulas. Pataka. Lui. Garinasi. Es. Naganas.
Kilimas. Bi. Pistacijos. Tad. Grasos. Lomė.
Pažymėtuose langeliuose:
Galaktika.

- Kur tu pirmiausia žiūri,
kai pamatai gražią moterį?
- Ar manoji nežiūri?
l
Mergina kalbasi su vaikinu:
- Žinai, pagaliau gavau teises. Dabar mašiną renkuosi.
Gal patartum, kokią man geriausiai būtų įsigyti?
- Skalbimo...
l
- Mes su žmona susitikome
diskotekoje.
- Kaip romantiška!
- Romantiškiau būt negali!
Aš galvojau, kad ji namuose su
vaikais sėdi...
l
- Girdėjau, vedei? Kas čia
tau šovė į galvą?
- Ai, nesinorėjo ištisai per
merginas eiti.
- Na, o dabar kaip?
- O dabar norisi...
l
- Jaunoji sako savo būsimam vyrui:
- Po vestuvių aš leisiu tau pabučiuoti mane ten, kur dar niekas
manęs niekada nebučiavo.
- Ir kur gi?
- Havajuose.
l
- Ačiū, teta, už dovaną, - sako Petriukas.
- Neverta dėkoti, mano mielasis, - šypsosi teta.
- Ir aš taip manau, bet mama liepė...

l
Žmona guodžiasi vyrui:
- Brangusis, aš niekaip negaliu užmigti...
- Tai normalu. Blogis niekada nemiega.
l
Pas gydytoją:
- Galiu jus pasveikinti, jumyse užsimezgusi nauja gyvybė.
- Gydytojau, bet gi aš vyras!
- Žinokit, askaridėms vienas ir tas pat.
l
Kalbasi du draugai:
- Kur šiais metais atostogausite?
- Niekaip su žmona negalime sutarti. Aš tai norėčiau važiuoti į Tailandą.
- O žmona?
- Žmona norėtų kartu su
manim...
l
- Galvojau, kur čia man išvykt pailsėt... Paskaičiavau pinigus... Ir supratau, kad nepavargęs...
l
- Kaip sekasi draugauti su
savo mergina?
- Išsiskyrėme.
- Kodėl?
- Susipykome. Ji šaukė: „Nemyli tu manęs!“ O aš: „Nagi, aš
tave myliu, Alma!“
- O ji?
- O ji - Vilma.

