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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kostas Smoriginas:

„Turi nemeluoti ne tik
žiūrovui, bet ir pačiam sau“

- Kostai, papasakokite
apie savo koncertų sezoną.
Kur dirbate šiuo metu, kokie
jūsų artimiausi planai?
- Vos prieš kelias savaites grįžau iš Londono - teatre „Covent
Garden“ baigiau darbus naujame ir
visiškai nestandartiniame Bario
Koskio (Barrie Kosky) režisuotame
„Karmen“ pastatyme. Spektaklyje
nebuvo jokių klišių, absoliučiai jokių
standartinių sprendimų - tai buvo
lyg kabaretas, lyg miuziklas, bet
viskas perkelta į operą. Scenoje stovėjo didžiuliai laiptai, reikėjo judėti,
šokti, tad šis pastatymas man buvo
išties didelis iššūkis. Po pasirodymų Lietuvoje išskrendu vėl atgal į
Londoną - laukia naujas operos
„Lohengrinas“ pastatymas, devyni

nAujA režiSierių
KArtA iš
operoS ArtiSto
reiKAlAujA
to pAtieS KAip
ir iš drAmoS
AKtoriAuS
spektakliai. Tai bus mano debiutas
R.Vagnerio operoje - iki šiol jo muziką yra tekę atlikti tik koncertinėje
scenoje. Vėliau su šeima išskrendame į Brėgencą - čia antrą vasarą
vyks labai gražus ir įspūdingas operos festivalis, kuriame operos spektakliai yra statomi ant ežero vandens - pati scena ir dekoracijos stovi vandenyje. Vaizdas labai įspūdingas, todėl kiekvieną vakarą čia apsilanko apie 6 tūkst. žmonių. Šiame
festivalyje taip pat dainuosiu „Karmen“, bet jau kitokią - tai bus danų
režisieriaus Kaspero Holteno pastatymas su daug vandens, kateriais, šokiais, didžiuliu šou ir labai
įdomiais sprendimais. Rudenį Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre laukia premjera - Bela
Bartoko opera „Mėlynbarzdžio pilis“. Šią operą dainuosiu pirmą kartą, tad bus labai įdomu. Laukia didžiulis iššūkis - operoje yra tik du
personažai, labai sudėtinga muzika,
vengrų kalba, todėl tikrai yra, ką
veikti ir ką studijuoti. Vėliau seka
Oslo filharmonija, Dalios Ibelhauptaitės ir „bohemiečių“ P.Čaikovskio
„Pikų damos“ premjera, išvykos į
Izraelio operą su „Eugenijumi Oneginu“, G.Pučinio „Toskos“ pastatymas Kanų, Monpeljė teatruose
Prancūzijoje - čia pirmą kartą užsienio scenoje atliksiu Skarpijos

vaidmenį. Tad laukia labai įtemptas
sezonas. Dabar spektakliai yra planuojami bent 2-3 metams į priekį.
- Kai toks įtemptas grafikas, kaip jūs geriausiai pailsite?
- Visi pastarieji metai man buvo labai darbingi, didelių pauzių
neturiu, tad jeigu išeina, labai
džiaugiuosi tiesiog būdamas namie, Vilniuje, su šeima - vaikais,
žmona, tėvais... Čia visada labai
maloniai ir smagiai praleidžiame
laiką. Jeigu vasarą pavyksta būti
Lietuvoje, važiuojame į savo sodybą kaime - turime mažutį namuką,
ir ant ežero kranto labai gerai galime visi vasaroti. Man asmeniškai
jau niekur nebesinori važiuoti - lietuviško kaimo tikrai užtenka. Ir
nesvarbu - gali lyti, snigti, būti
giedra ar apsiniaukę. Atsigulti į savo lovą ir apkabinti artimiausius
žmones - tai yra svarbiausia.
- Balandžio 14–15 d. koncertuosite su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, diriguojamu maestro G.Rinkevičiaus. Pasirinkote atlikti neeilinį kūrinį - M.Musorgskio
vokalinį ciklą „Mirties dainos
ir šokiai“. Kuo šis kūrinys
jums įdomus?
- Man gyvenime teko susipažinti ir draugauti su tokiu didžiu
žmogumi kaip Dmitrijus Chvorostovskis - bendrauti, bičiuliautis, priimti jį mūsų sodyboje, kartu dainuoti koncertuose, operų
pastatymuose, dalyvauti įrašuose.
Dmitrijus buvo ne kartą atlikęs šį
M.Musorgskio vokalinį ciklą mane tai sužavėjo, nes muzika

„Šiuo metu analizuojame novelių vertimus, visi kartu rašome pjesę, tad kiekvienas trupės
narys yra šio spektaklio kūrėjas“, - sakė režisierė, jau pelniusi mažosios formos meistrės reputaciją. Naujausiu savo spektakliu ji kalbės apie meilę, laimę,
draugystę, tikėjimą. Bet daugiausiai - apie gyvenimą ir šviesų kelią į mirtį. Jau ankstyvosiose novelėse T.Manas rašė, jog
kuo labiau jis panyra į mirtį, tuo
aštriau jaučia gyvenimą. Jis kabinasi gyvenimo, kūryboje akcentuoja ne mirtį, o laimingą pabaigą. „Mūsų pasirinktose novelėse viskas nutvieksta ypatinga
- liūdesio per šypseną - šviesa.
Jau repeticijų pradžioje mums su

yra tikrai labai išskirtinė. Apskritai M.Musorgskis mane labai jaudina - tai labai galinga, melodinga
ir jautri muzika. Pats kompozitorius, manau, nebuvo labai laimingas žmogus. Jis turėjo baisią bėdą - alkoholizmą, ir kūrė visą muziką labai jautriai, labai išgyvendamas ir jausdamas viską ne iš
pačios geriausios pusės. Todėl paties kompozitoriaus kančios,
skausmo, jautrumo ir meilės jo
kūryboje yra labai daug.

AtSigulti į
SAvo lovą ir
ApKAbinti
ArtimiAuSiuS
žmoneS - tAi yrA
SvArbiAuSiA
- M.Musorgskio ciklas
„Mirties dainos ir šokiai“ parašytas XIX a. antroje pusėje
pagal Arsenijaus GoleniščevoKutuzovo eilėraščius. Kokios
jų temos?
- Ciklas pasakoja keturias istorijas. Pirmos dvi - apie mamos
jausmus, laikant mirštantį kūdikį, ir mirštančią jauną moterį,
kurią aplanko mirties riteris.
Trečia istorija pasakoja apie žmogelį, kuris ėjo kaimo keliuku, žiemą, galbūt per daug išgėręs, nuvirto, užmigo, sušalo ir numirė.
Pūga jį užklojo, paskui atėjo pavasaris - jau ir medžiai pradėjo
žydėti, paukščiai čiulbėti, o žmogelis kaip gulėjo, taip ir guli...
Ketvirtoji tema apie mūšį, į kurį
mirtis ateina susirinkti savo ko-

Vilniaus mažasis teatras rengiasi dar vienai
sezono premjerai
Vilniaus mažasis teatras ruošiasi dar vienai sezono premjerai „Manno
laimė“ pagal Tomo Mano (Thom Mann) noveles. Tai bus spektaklis
pagal jo ankstyvuosius kūrinius: „Mirtis“, „Nusivylimas“, „Valia būti
laimingam“, „Laimė“, „Kerštas. Novelistinė studija“, kurie šiemet pirmą kartą išversti į lietuvių kalbą. Į Vilniuje suburtą kūrybinę komandą režisierė Gulnaz Balpeisova pakvietė aktorius: Arvydą Dapšį, Tomą
Rinkūną, Daumantą Ciunį, Elžbietą Latėnaitę, Gintarę Latvėnaitę.

„Tam, kad papasakotum viską tiksliai ir teisingai, nemeluojant ne tiktai žiūrovui, bet ir pačiam sau, turi
tame gyventi“, - taip apie operos artisto darbo specifiką sako vienas žymiausių lietuvių baritonų KosTas
smoriginas (37). Baigęs darbus naujame Džordžo Bizė (george Bizet) „Karmen“ pastatyme Londono karališkajame „Covent garden“ operos teatre, dainininkas trumpam grįžo į Lietuvą. Balandžio 14 d. baritoną
bus galima išgirsti Vilniaus kongresų rūmų scenoje, balandžio 15 d. - Kauno valstybinėje filharmonijoje.
Koncertuose kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, diriguojamu maestro gintaro rinkevičiaus,
K.smoriginas atliks šio žanro šedevru laikomą itin dramatišką kūrinį - rusų kompozitoriaus modesto musorgskio vokalinį ciklą „mirties dainos ir šokiai“, taip pat a.rubinšteino ir n.rimskio-Korsakovo operų arijas.
Ieva BačIulytė
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aktoriais atsirado pojūtis, jog
skaitydami Tomą Maną tarsi girdime vidinį monologą, tarsi skaitome ir kalbamės patys su savimi“, - sakė režisierė.
Vilniaus mažajame teatre repetuojanti režisierė subūrė ne tik
puikių aktorių komandą, bet pakvietė ir kitus žinomus profesionalus: scenografą - Marijų Jacovskį, kostiumų dailininkę - Jurgitą Jankutę, kompozitorių Faustą Latėną, šviesų dailininką
- Nareką Tumanianą. Pati režisierė G.Balpeisova prieš pusantrų
metų baigė Boriso Ščiukino teatro mokyklą, Rimo Tumino režisierių kursą ir jau yra pastačiusi
keturis spektaklius: „Paryžiuje“
pagal Ivaną Buniną, Augusto

Tomas Rinkūnas

Strindbergo „Freken Julija“,
Aleksandro Gribojedovo „Vargas
dėl proto“ ir „Stefanas Cveigas.
Novelės“. Savotiška jos vizitine

Ilonos Balsytės repas
votojų. Ji sako: „Stokit, negyvėliai, prieš mane - aš noriu jus visus suskaičiuoti! Gyvenimas jus
supykdė, todėl jūs kovosite iki
galo ir būsite kartu su manim.“
Kartais dainuoji, ir šiurpas eina.
Pati muzika yra labai galingai parašyta, tik atlikimas iš pradžių
nebuvo skirtas žemam balsui.
Kūrinys buvo parašytas mecosopranui arba altui - moteriškiems
balsams, paskui jį transponavo,
ir laikui bėgant ciklą ėmė dainuoti tenorai, baritonai, o galiausiai
ir bosai.
- Užsiminėte apie dramatišką M.Musorgskio gyvenimą.
Dažnai girdime, kad menininkui,
jo kūrybai yra reikalinga drama.
Kaip manote, ar tai tiesa?

Operos solistai Ieva Prudnikovaitė ir Kostas Smoriginas jaunesnysis - spektaklio „Oneginas“ repeticija

- Aš manau, be abejonės. Vienas menininkas gali būti labai tylus žmogus, labai giliai savyje kenčia ir išgyvena, kitas - priešingai,
labai aršiai rėkia, bėga, daužosi...
Manau, kad menininkas iš tikrųjų
save alina, nes pati specialybė yra
kupina didelio streso. Tam, kad
papasakotum viską tiksliai ir teisingai, nemeluojant ne tiktai žiūrovui, bet ir pačiam sau, turi tame
gyventi ir tai suprasti. Šiandien
operos dainininkas yra tapęs visišku aktoriumi. Reikalavimai yra
labai aukšti, statiškumo praktiškai
nebeliko - viskas turi būti perleista per vidų, savo paties patirtį, gyvenimą. Nauja režisierių karta iš
operos artisto reikalauja to paties
kaip ir iš dramos aktoriaus. Galbūt
yra artistų, kuriems labai lengvai
sekasi įsigyventi į savo kuriamus
personažus - man tai yra sunku.
Aš visą laiką labai giliai bandau
suprasti, pajausti, viską perteikti
tekstu ir charakteriu. Iš dešimties
spektaklių galbūt tik du būna neblogi. Kiekvienąkart dėl to išgyveni, ir kai tau atrodo, kad yra labai gerai, iš tikrųjų būna nelabai
pavykę, o kai atrodo, kad nesisekė, ir viskas ne taip, kaip turėtų
būti, žmonės ateina su ašaromis
ir sako: „Žinote, šiandien buvo
nuostabu!”. Toks yra menininko,
kūrėjo gyvenimas.
Baritono Kosto Smorigino ir
Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertas „Kostas Smoriginas: vokalinio meno magija“ vyks
balandžio 14 d. 19 val. Vilniaus
kongresų rūmuose, balandžio
15 d. 17 val. - Kauno valstybinėje
filharmonijoje.

Pavasario pradžioje aktorė ILoNA BALsyTė drauge su gitaristu Martynu Kuliavu Keistuolių teatro žiūrovus pakvietė į muzikalų bei itin
jaukų pasivaikščiojimą svajonių gatvėmis. Būtent taip - „svajonių
gatvės“ - duetas pavadino savo teatralizuotą koncertinę programą.
I.Balsytė pasakoja, jog idėją
drauge su M.Kuliavu kurti koncertinę programą pasufleravo
kiek netikėtos aplinkybės: nors
abu kūrėjai yra ne kartą muzikavę tose pačiose scenose ar renginiuose, pagrindiniu impulsu
virto sutapimas, jog tiek Ilonos,
tiek Martyno sūnūs mokosi toje
pačioje klasėje. „Martynas viename mokyklos renginyje atliko
muzikanto vaidmenį, o aš ėmiausi režisūros. Toks pasibuvimas
scenoje kartu pasąmonėje užkabino „kabliuką“, jog galime kurti drauge. Prireikė dar metų, kol
sulaukiau Martyno skambučio
su pasiūlymu kartu surengti
programą“, - „Svajonių gatvių“
atsiradimo istoriją prisimena Ilona. Anot aktorės, ji nuo pat pradžių tvirtai žinojo, jog nenori laikytis įprastos tokio dueto formos, kuomet moteris dainuoja,
o vyras jai akompanuoja. Dėl to
I.Balsytė ėmėsi kurti scenarijų
teatrinei programai, kurios pagrindu tapo M.Kuliavo autorinės
dainos.
Priešingai, nei įprasti duetų
pasirodymai, „Svajonių gatvės“
pasakoja istoriją, kurios epicentre atsiduria vienišas žmogus.
I.Balsytė svarsto, jog šiais laikais, kuomet galime džiaugtis
naujausiomis technologijomis,
turime didelę problemą - prarandame gebėjimą bendrauti gyvai.
„Tenka sutikti žmones, kurie
puikiai bendrauja socialiniuose
tinkluose, tačiau susitikę realia-

me gyvenime negali vienas kitam pratarti žodžio. Koncerte
Martyno herojus - muzikantas taip ir leidžia dienas užsidaręs
namuose, grodamas gitara. Tokių
vienišų ir nelaimingų žmonių yra
begalė, tačiau galbūt jų antra pusė vaikšto tomis pačiomis gatvėmis, eina į tą pačią parduotuvę,
o tie žmonės per mažai dairosi
aplinkui?“ - retoriškai klausia aktorė. „Svajonių gatvių“ kūrėjai
savo programoje ieško atsakymo
į šį klausimą ir muzikaliai svarsto, kas atsitiktų, jei į vienišiaus
gyvenimą įsiveržtų viena iš tokių
praeivių. Apie šią teatralizuoto
koncerto temą užsimenama jau
pavadinime: anot I.Balsytės, už
mūsų lango yra miestas su daugybe žmonių ir kiekvienas pasvajojame, jog to miesto gatvėse
sutiksime sau artimą žmogų - tačiau tam, kad svajonės taptų realybe, tą langą reikia atverti.
Šalia energija ir žaismingumu
scenoje trykštančios partnerės
I.Balsytės gitaros stygomis užburiančius garsus kuriantis M.Kuliavas - ramesnė ir tylesnė dueto pusė. Ilgametę sceninę patirtį sukaupęs muzikantas įsitikinęs, jog muzikuoti duetu visų pirma yra didelė
atsakomybė. „Kai scenoje daug
žmonių, labai stengtis nereikia, o
kuomet esi dviese, turi palaikyti ir
papildyti vienas kitą. Iš vienos pusės tai gali pasirodyti lengva, bet
iš tiesų yra sunku - nors tai tik du

žmonės, bet jie turi labai susigroti
ir „susižaisti“ tarpusavyje“, - sako
gitaros virtuozas. Premjeros vakarą Keistuolių teatre susirinkę žmonės galėjo įsitikinti, jog kūrėjams
šie dalykai puikiai pavyko - scenoje, vienai dienai tapusioje jaukiu
kambariu, darniai suskambėjo tiek
klausytojams jau pažįstamos
M.Kuliavo kompozicijos ar, I.Balsytės žodžiais, už juos vyresnės
dainos, tiek nauja ir visai netikėta
kūryba - pavyzdžiui, Ilonos repas.
„Man visada patiko Keistuolių teatrui būdingas gražus derinys tarp susimąstymo, gyvenimo
filosofijos ir humoro, autoironijos.
Mes labai tikimės, kad žiūrovas
turės galimybę ir pasijuokti, ir pamąstyti“, - sakė I.Balsytė, tuo tarpu M.Kuliavas pabrėžia, jog labiausiai norėtų publikai perteikti
scenoje tvyrantį namų jaukumo
jausmą: „Stengiamės, kad žiūrovai pasijustų tarsi atėję į svečius
pas gerą bičiulį ir pokalbiui pasilikę visą naktį“. Su šypsenomis
po koncerto besiskirstantys žiūrovai įrodė - tiek vienas, tiek kitas kūrėjų išsikeltas tikslas neabejotinai tapo realybe.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Elžbieta Latėnaitė

kortele tampa spektakliai pagal
pasaulinę novelistiką.
Gegužės 3-4 dienomis Vilniaus mažasis teatras rengiasi pa-

skutinei šio sezono premjerai, o
režisierė laukia mąstančio žiūrovo ir žada prasmingą dialogą apie
tai, kas svarbu.

Stasio Žumbio nuotr.

4 Iš arčiau

6 Stilius
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Tiesa ir
mitai

Agnės Kuzmickaitės kolekcijoje -

APIE
GOLFĄ

vasariški saulėlydžiai ir žiemiška juoda
Viena ryškiausių šalies dizainerių Agnė KuzmicKAitė pristatė jau šeštąją asmeninę kolekciją, skirtą šiam pavasariui -vasarai bei artėjančiam
rudens - žiemos sezonui skirtą kolekciją.Ryškioje, skulptūriškoje, trimatėje Agnės Kuzmickaitės dviejų dalių kolekcijoje supinamos konceptualumo ir praktiškumo dizaino kryptys, tad drabužių ansambliai skirti drąsioms, ambicingoms, nebijančioms svajoti ir išdidžiai į priekį žengiančioms kosmopolitėms moterims. Būtent tokioms, kaip ir pati Agnė.
Eimantės JuršėnaitėS ir irmanto SidarEvičiauS fotoreportažas
Įkvėpė lietuviškas pajūris ir
dukros piešiniai
Dizainerė pavasariui ir vasarai
skirtą kolekcijos dalį dar rudenį
pristatė tarptautinėje Kijevo mados savaitėje ir sulaukė didžiulio
pripažinimo - moters kūrybą įvertino netgi mados almanachas „Vogue“. A.Kuzmickaitė yra vienintelė Lietuvos kūrėja, kuri gali didžiuotis tuo, jog jos kolekcijos yra
įtrauktos į šio prestižinio portalo
dizainerių sąrašą. Pavasario-vasaros kolekcijos dalį sukurti Agnę
įkvėpė unikalus Lietuvos pajūris.
Kasmet su šeima Juodkrantėje
atostogaujanti dizainerė atvirauja,
jog ant suknelių, palaidinių ir švarkelių nugulusios jos pačios darytos
nuotraukos yra tarsi patys mieliausi fotografijų albumai, sujungiantys šilčiausius šeimyninius
prisiminimus ir neblėstančią meilę madai bei estetikai.
Ant podiumo Agnė Kuzmickaitė perkėlė ne tik Juodkrantės
gamtos vaizdus, bet ir dukros
Leonardos piešiniuose užgimusias vaivorykštes. Jas Agnė vertikaliomis linijomis atkartojo suknelėse bei plisuotuose sijonuose,
o horizontaliomis linijomis ant
džemperių ir sijonų nutūpusios
vaivorykštės sukūrė žaismingas
saulėlydžių iliuzijas. Vasariško
lengvumo kolekcijai taip pat įnešė dizainerės eksperimentai su
nėriniais.

Šaltajam sezonui elegantiška juoda
A.Kuzmickaitė - modernios
klasikos gerbėja, tad rudeniui ir
žiemai skirtoje kolekcijos dalyje
vyrauja elegantiško silueto suknelės bei karaliauja juoda spalva.
Visgi, ypatingą dėmesį detalėms
ir formos išbaigtumui skirianti dizainerė juodai spalvai įkvėpė naujos gyvybės, panaudojusi lateksines faktūras bei trimates drugelių
aplikacijas ir taip sukūrė tobulus
drabužių ansamblius. Skulptūriški, lazeriu pjauti švarkai, masyvios striukės ir džemperiai, įvairaus ilgio lateksiniai sijonai bei
perregimos, drugiais dekoruotos
tiulio suknelės - tai, kuo artimiausią rudenį dabinsis Agnės kūrybai
neabejingos madistės.
kitoks drugelio plazdėjimas

Drugelių karaliene tituluojama Agnė šioje kolekcijoje kūrybinio identiteto dalimi tapusiam
simboliui taip pat skyrė daug dėmesio. Tačiau kasmet drugelis
patiria vis įvairesnes ir modernesnes transformacijas. Dizainerė drąsiai eksperimentuoja ir mažyčiai, nėriniuoti, juodi ir spalvoti drugeliai šiais metais tampa
tikru ekstravagantiško stiliaus
pareiškimu - masyvūs, susispietę
į būrius ir pasiūti iš netikėtų faktūrų audinių - tokie jie šioje
Agnės Kuzmickaitės kolekcijoje.

Pagrindinis kolekcijos modelis - vestuvinė suknelė

Savijautos kodas 7
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Dukters kolekcijos pristatyme
dalyvavo signataras profesorius
Bronislovas Kuzmickas
Nuo suknelės iki vaikiško
vežimėlio

Kūrybos gerbėjus dizainerė
ir šį sykį nudžiugino pristačiusi
pilną kolekciją - tarp sukurtų modelių ne tik suknelės, sijonai, palaidinės ir viršutiniai drabužiai bet ir maudymosi kostiumėliai,
kuriuos demonstruojančios manekenės podiumu žengė skanaudamos ledus. Kurdama maudymosi kostiumėlius dizainerė žaidė
vaivorykštės spalvomis ir akcentais, tačiau liko ištikima savo pasirinktai stilistikai - paplūdimio
drabužiai ne tik kuria plazdėjimo
įspūdį, bet ir figūrai suteikia moteriškumo bei leidžia subtiliai pridengti klubus.
Praėjusiais metais modelius
sportiniais bateliais apavusi Agnė,
šiais metais susirinkusius žiūrovus stebino ekstravagantiškais ilgaauliais. Vieni jų įkvėpti Kuršių
nerijos gamtos ir pasiūti iš tvirto
smėlio spalvos lino, kiti - juodi ir
dekoruoti ryškiaspalviais drugiais,
tretieji - vaivorykštiniai, akivaizdu, jog dizainerės fantazijai ribos
tiesiog neegzistuoja.

Kolekcijos įkvėpimu tapo
dukters pieštos vaivorykštės

„Sostinių golfo klubo“ nuotr.

Dizainerė Agnė Kuzmickaitė pristatė 6-ąją asmeninę kolekciją

Jau ne pirmus metus žmonos
kolekcijos modeliu tampa ir atlikėjas Saulius Prūsaitis, pristatymo
metu ant podiumo stūmęs vaikišką
vežimėlį, kurio dizainą taip pat sukūrė A.Kuzmickaitė. Kolaboracijos
madoje Agnei nėra jokia naujiena tai ne pirmas jos projektas su garsiais prekių ženklais - žinoma mo-

Kai kurie drabužiai dekoruoti
dizainerės darytų nuotraukų
motyvais

teris siūlo pažvelgti už dėžės ribų
bei savo kasdienius daiktus paversti ne tik praktiškais, bet ir stilingais.
Tarptautiniu mastu įvertintos
dizainerės A.Kuzmickaitės kolekciją įvertino gausus būrys šalies
garsenybių ir artimi Agnės bičiuliai, kurie negailėjo pagyrų ir plojo atsistoję.

Dizainerės vizitine kortele tapęs
drugelis plazdėjo daugelyje
kolekcijos drabužių

Golfas kaip jokia kita sporto šaka
yra apipintas įvairiais mitais - neva tai brangus sportas, jį žaidžia
daugiausia vyrai, arba - kad tai
apskritai ne sportas. Kaip yra iš
tiesų, atskleidė „Sostinių golfo
klubo“ generalinio direktoriaus
pavaduotojas Žilvinas Leleiva.
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Netoli Elektrėnų įsikūręs
pirmasis Lietuvoje „Sostinių golfo klubas“ savo sezoną atidarys
jau kitą savaitgalį. Balandžio 21
dieną klubas pakvies kasmetinei
talkai visus klubo narius. „Tą dieną iš pradžių švarinsimės, paskui
bus piknikas, atidarymo turnyras. Treniruočių laukas jau atidarytas klubo nariams, tad visi norintys gali atvykti išbandyti savo
jėgas ar atnaujinti per žiemą primirštus įgūdžius“, - sakė Žilvinas
Leleiva
Šiemet „Sostinių golfo klubas“
sezoną pasitinka su džiugiomis
naujienomis. „Jau pernai į mūsų
klubą atvyko profesionalus golfo
treneris iš Suomijos Haris Atinenas (Harri Ahtiainen). Jis ir šiemet mokins žaisti ne tik pradedančiuosius, bet ir jau patyrusius
žaidėjus. Tam jis turi specialią
programą - kelių vaizdo kamerų
pagalba filmuoja smūgiavimą,
paskui įvairiais pjūviais sulėtinant
ir išskaidant vaizdą analizuoja
klaidas žiūrėdamas įrašą. Tai ypač
aktualu pažengusiems žaidėjams“, - pasakojo pavaduotojas.
Tuos, kurie dar nežino, kas yra
golfas, abejoja ar jiems patiks, ar
verta išbandyti, Žilvinas kviečia į
„Sostinių golfo klubą“ atvykti gegužės 13 d., kai čia bus organizuojamos atvirų durų dienos. Čia
nemokamai bus galima išbandyti
savo jėgas ir pasitikrinti - ar golfas iš tiesų yra jums.

ĮDOMU
MITAS: Golfas yra
pasiturinčiųjų žaidimas
„Lietuvoje vis dar manoma, kad golfas yra
labai brangus sportas, neva jį žaidžia tik turtuoliai. Užsienyje golfas yra populiarus tarp
įvairių socialinių sluoksnių žmonių, ypač tarp
senjorų“, - pasakojo Žilvinas. Anot jo, jei dalyvauji varžybose, išlaidų turėsi, priešingu atveju - golfas nėra brangesnis, tarkime, už tenisą.
„Jei neturi savo lazdos ar kamuoliukų, pas mus
galima išsinuomoti. Jei neturi aprangos, gali
dėvėti tiesiog patogius drabužius. Viską susumavus, išeina, kad golfas nėra brangus sportas“, - sakė Ž.Leleiva.

TIESA: Golfas nereikalauja
didelio fizinio pasiruošimo
Anot Žilvino, tai ir sportas, ir pasivaikščiojimas. „Tai demokratiškas sportas, nes nereikia
labai didelių fizinių jėgų. Čia nereikia nei šokinėti, nei bėgti, todėl net ir vyresnio amžiaus
žmonės gali laisvai žaisti. Į mūsų klubą atvažiuoja labai daug svečių iš užsienio, tarp jų daug vyresnio amžiaus atstovų“, - sakė pavaduotojas. Pasak jo, golfą gali žaisti ir žmonės,
turintys tam tikras negalias, turintys širdies
problemų, žmonės po įvairių traumų, po kurių nei taip dievinamo krepšinio, nei futbolo
ar teniso pažaisti nepavyktų.

MITAS: Golfas yra vyrų žaidimas
„Taip buvo tais laikais, kai moterys dar neturėjo teisės balsuoti. Dabar moterys labai sėkmingai žaidžia golfą, vyksta moterų čempionatai, jie yra pakankamai populiarūs. Nemažai
moterų žaidžia ir Lietuvoje. Daugiausia - šeimomis. Tai iš tiesų yra malonus užsiėmimas,
nes esi ne tik suinteresuotas rezultatu, bet ir
mėgaujiesi procesu - vaikštai po pievą, kvėpuoji grynu oru ir grožiesi apylinkėmis“, - sakė
klubo direktoriaus pavaduotojas.

TIESA: Lietuvoje golfas
dar nėra labai populiarus
Anot statistikos, pernai Lietuvoje registruotų žaidėjų buvo 800, šiemet jau 1100. „Palyginimui - Suomijoje yra 142 tūkst., Švedijoje - 491 tūkst., Vokietijoje - 600 tūkst. Tikimės,
kad Lietuvoje susidomėjimas šia sporto šaka
augs. Dėl to organizuojame „Žaliosios kortos“
kursus. „Žalioji korta“ golfe yra tarsi vairuotojo
pažymėjimas. Ją įgijęs gauni teisę eiti žaisti į
laukus. Be jos - sunku, nes yra taisyklių, kurias
būtina žinoti. Ir tai ne tik žaidimo taisyklės.
Golfe labai daug etikos taisyklių, kurių reikia
laikytis. Sakoma, kad golfas - džentelmenų žaidimas. Taip yra dėl to, kad daug kas yra paremta pasitikėjimu ir garbės žodžiu. Tam ir
reikia pereiti „Žalios kortos“ kursą“, - sakė Žilvinas. Be to, golfas yra labai demokratiškas žaidimas. Golfą gali žaisti ir vienas, tiesiog siekdamas geresnio rezultato, gali žaisti su daug
geresniu už save žaidėju. Kitose sporto šakose
tai nelabai pavyktų.

MITAS: Golfas - žaidimas ne vaikams
Pasirodo, jei nori tapti profesionaliu golfo
žaidėju, pradėti reikėtų nuo 5-7 metų. „Vaikams yra specialios lazdos, specialūs kamuoliukai. Jie yra mažesni ir lengvesni už įprastus.
Kuo anksčiau pradėsi, tuo geresnių rezultatų
pasieksi“, - teigė golfo specialistas. „Sostinių
golfo klubas“ vasarą organizuoja vaikų stovyklas. Visi norintys jau dabar kviečiami skambinti ir registruotis iš anksto.

IR TIESA, IR MITAS: Golfas
yra verslininkų žaidimas
Iš tiesų žaidžiant golfą yra patogu aptarti
tam tikrus verslo, partnerystės klausimus. „Čia
galima suderinti darbą su malonumu. Vaikštai,
bendrauji, lengvas vėjelis pučia... Net galva tokiomis sąlygomis geriau dirba. Mūsų laukai turi
didžiulį privalumą - jie atviri, todėl čia nėra uodų,
mašalų ar kitų įkyrių vabzdžių. Kiek žinau, kartais
kituose aikštynuose žmonės per turnyrus turi
mušinėti ne kamuoliukus, o lazdomis vaikyti
uodus“, - pasakojo „Sostinių golfo klubo“ direktoriaus pavaduotojas. Anot Žilvino, čia galima
suruošti įmonės šventes, verslo susitikimus ar
tiesiog smagias popietes. Be to, yra nuolaidos
grupėms, šeimoms, jaunimui.
IR TIESA, IR MITAS: Golfas nėra sportas
Nepaisant to, kad golfas nereikalauja didelio fizinio pasiruošimo, vis dėl to tai yra sportas,
kuris lavina bei stiprina atitinkamas raumenų
grupes. „Aš nepatarčiau žaisti golfo tiems, kas
turi rimtų stuburo problemų. Žaidžiant golfą
daugiausiai dirba juosmuo, stuburas ir pečių
juosta. Todėl po šio žaidimo, kaip ir po bet kurio kito sporto, galima pajusti šių kūno dalių
raumenis“, - pasakojo Žilvinas.
IR TIESA, IR MITAS: Golfui
reikia specialios aprangos
Nors golfas turi savo specialią aprangą, ji yra
reikalaujama tik per varžybas. „Pradedantiesiems
žaidėjams mes nieko nedraudžiame. Apranga
turėtų būti patogi - lengvos kelnės, laisvesni
marškinėliai. Griežtų taisyklių nekeliame. Jei dalyvauji varžybose, tada jau turi pasirūpinti specialia apranga ir avalyne“, - pasakojo Ž.Leleiva.

„SOSTINIŲ
GOLFO
KLUBAS“
Pipiriškių kaimas,
Pastrėvio sen.,
Elektrėnų sav.
Tel.: 8 619 99999

www.capitals.lt
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GROŽIO RITUALAS:

1

BIODERMA
Odą valykite
švelniomis
priemonėmis

2

PERFECTIL maisto papildas
Svarbu pakankamai miegoti
ir vartoti papildus
Maisto papildas neturėtų būti naudojamas kaip
maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota
mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

3

EUCERIN
Nepamirškite
drėkinti odą

4

AVÈNE
Naudokite
apsaugą
nuo saulės

5

VICHY
Rinkitės priemones,
apsaugančias nuo
ankstyvo senėjimo

Užsukite į EUROVAISTINĘ – čia visuomet padėsime
išsirinkti tinkamą ir kokybišką kosmetiką.

10 Gidas
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„Mados infekcija“ švenčia 20-metį
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„Mados infekcija“ metus skaičiuoja drąsiai ir 20-ąjį jubiliejų
švenčia su muzika! Šį savaitgalį
(balandžio 13-14 d.) Šiuolaikinio meno centras virto sostinės
mados meka. Šių metų festivalis
įkvėpimo semiasi nenuspėjamoje Deivido Linčo kūryboje. Pirmą
kartą festivalio istorijoje surengta ir „Mados inventorizacija“, padedanti mūsų šalies kūrėjams
pritraukti potencialių užsienio
klientų ir žiniasklaidos dėmesį.
Mistikos prieskonis

Festivalio įkvėpėjo D.Linčo
pora žodžių pristatyti nepakanka,
jis - pasaulinio garso kino ir televizijos režisierius, aktorius, menininkas, dizaineris, muzikos kūrėjas,
kuris tapo, fotografuoja, kuria muziką, skulptūras, instaliacijas - dėl
ypač plataus interesų lauko, o gal
dėl stebuklingos galios idėjų semtis
pačiose netikėčiausiose vietose, jo
kūryboje apstu mistikos ir nepaaiškinamų reiškinių. Kaip pats yra pasakęs: idėjos yra kaip žuvys - jų
nereikia gaminti, jas reikia pagauti.
„Sulaukti solidžios festivalio
sukakties yra pakankamai mistinis
reiškinys, o šiemet ir data susiklostė simbolinė. Nesame prietaringi,
tačiau visuomet pastebime tai, kas
vyksta aplink ir pateikiame savo
įvykių versiją. Festivalio lankytojai
turi galimybę išvysti net 16-a skirtingų versijų, kaip mada reaguoja į
pasaulyje vykstančius reiškinius tiek kūrėjų dalyvauja šiemet. Didžiuojamės, kad „Mados infekcija“
visuomet koja priekyje ir
kad prie mūsų viruso
jungiasi drąsūs ir
nenuspėjami Lietuvos ir Europos
dizaineriai“, - pristatydama jubiliejinę programą sakė festivalio idėjinė vadė Sand ra
Straukaitė.

Šalia festivalio - renginys
mados profesionalams

Jubiliejinė „Mados infekcija“
šiemet plečia festivalio veiklą ir
pirmą kartą organizuoja
„Mados inventorizaciją“ - renginį profesionalams, skirtą plėtoti mados industrijos ir verslo
sektoriaus bendradarbiavimą, pritraukti potencialių
užsienio partnerių ir
tarptautinės žiniasklai-

HEROJAI. Net šeši Lietuvos biatlonininkai (Diana
Rasimovičiūtė, Natalija Kočergina, Gabrielė Leščinskaitė, Tomas Kaukėnas, Karolis Dombrovskis bei Rokas
Suslavičius, jau kuriamas ir Vytauto Strolios profilis)
tapo kompiuterinio žaidimo „Biathlon Mania“ herojais.
Šį žaidimą pasaulyje žaidžia per 3 mln. žaidėjų, kurių
tikslas įveikti trasą
greičiau už mūsų
sportininkus. „Žinoma, kad tai malonu ir džiugu. Visada
gera prisidėti prie
visko, kas populiarina biatloną. Visi sportininkai ir aistruoliai - esame biatlono „fanai“, mes iš
vidaus, o kiti - mus
stebėdami“, - džiaugėsi D.R asimovičiūtė, prisipažinusi, jog pati nėra didelė kompiuterinių žaidimų gerbėja.

APIE „MADOS INFEKCIJĄ“
Nuo 1999 m. kiekvieną pavasarį Šiuolaikinio meno centre vykstančioje „Mados infekcijoje“ savo
kūrybą pristato per 16 dizainerių iš Lietuvos ir užsienio. 2008 metais festivalis pradėjo rengti perspektyviems talentams skirtą konkursą „Injekcija“. Per visą konkurso istoriją kompetentinga komisija atrado ir padėjo iškilti daugiau kaip 50 naujų mados talentų. Lietuvos kultūros tarybos remiamas festivalis šiemet jau dvidešimtas. Šiemet festivalyje savo kolekcijas pristatys 16 dizainerių iš 5 šalių.
dos dėmesį. „Lietuva turi nemažą
tarptautinį žinomumą tarp mados
industrijos profesionalų kaip šalis, kurioje kokybiškai gaminama,
tačiau jai vis dar labai trūksta žinomumo kaip šaliai, kurioje talentingai kuriama. Sulaukti pripažinimo po vieną - labai sudė-

tinga ir tik nedaugeliui tai pavyksta pasiekti savarankiškai,
todėl tikimės suburti kritinę masę ir ilgainiui turėti renginį, kuris
taptų unikalia mados verslo skatinimo platforma,“ - apie „Mados
inventorizacijos“ misiją pasakoja
Sandra Straukaitė.

PIRMAS KARTAS. Ši vasara festivaliui „Midsummer Vilnius“ ypatinga - Valdovų rūmų kiemą pirmą kartą
drebins hiphopo muzikos ritmai įvilkti į neįprasto skambesio rūbą. Liepos 20 d. išskirtinį koncertą surengs Lietuvos repo muzikos lyderiai „G&G Sindikatas“ su projektu „Unplugged“, kurio metu kartu scenoje pasirodo net
kelios dešimtys muzikantų, tarp kurių styginių kvartetas,
pučiamieji, choras ir kiti. Pasak grupės narių, tai - ypatingas skambesys, specialios aranžuotės, aplinka, sukurta tik
tam vakarui. Naujas vaizdas ir garsas - vieninteliame tokiame šios vasaros koncerte: „Koncerte bus tik stovimos
vietos, tad klausytojai galės ir pašokti.“

„Mados infekcija“ vyksta
balandžio 13-14 d. Šiuolaikinio
meno centre.
„Mados inventorizacija“ balandžio 14-15 d. Vilniaus Rotušėje.

PARODA. Fotomenininkė Monika
Požerskytė Kauno fotografijos galerijoje atidarė parodą „100 metų
kartu“, įkvėptą Atkurtos Nepriklausomybės
šimtmečio. Fotomenininkė fotografavo šimto
metų sulaukusius atkurtos Lietuvos valstybės bendraamžius ir
kiekvieno jų ypatingą
istoriją sudėjo į šį projektą. „Šešėliais neužmaskuoti, skaidrūs veidai yra tarsi žinutė, kad
dažniau pažiūrėtume
savo artimam žmogui į akis, jį išklausytume“, - taip savo
fotoprojektą pristato pati autorė. Parodos lankytojus pasitiks ir specialiai parodai kvapų menininkės Laimės Kiškūnės sukurtas aromatas. Paroda „100 metų kartu“ vyks
Kauno fotografijos galerijoje (Vilniaus g. 2, Kaunas) iki
gegužės 6 d.
Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

VILNIUS
NACIONALINIS OPEROS IR BALETO
TEATRAS
14 d. 18.30 val. - J.Strauss
„iknosparnis“. 3 v. operet. Dir. M.Stakus.
15 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguol ir
septyni nyktukai“. 2 v. baletas. Dir. A.ulys.
NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
14 d. 16 val.; 15 d. 16, 19 val. Maojoje salje „Neinoma em. alia“. Re. J.Tertelis.
14, 15 d. 18.30 val. Didiojoje salje A.Herbut „Lokis“. Re. L.Twarkowski.
17, 18 d. 18.30 val. Didiojoje salje Moliere „Tartiufas“. Re. O.Korunovas.
18 d. 13 val. Maojoje salje - O.Wilde
„Laimingasis princas“. Re. P.Makauskas.
19 d. 18.30 val. Didiojoje salje W.Shakespeare „stabioji ir graudioji Romeo
ir Duljetos istorija“. Re. O.Korunovas.
19 d. 19 val. Maojoje salje - I.Bergman
„Intyms pokalbiai“. Re. V.Rumas.
20 d. 18.30 val. Didiojoje salje M.Ivakeviius „Didis blogis“.
Re. A.Schilling.
VILNIAUS MAASIS TEATRAS
14 d. 18.30 val. - T.Bernhard „Minetis“.
Re. R.Tuminas.
15 d. 12, 15 val. - „Mama Katinas“.
Re. E.Jaras.
15 d. 19 val. - Gero humoro doz.
Teatras „Kitas kampas“.
17 d. 18.30 val. - S.Beckett „Belaukiant
Godo“. Re. R.Tuminas.
18 d. 12, 13.30 val. - Teatralizuota
ekskursija po Vilniaus maj teatr.
18 d. 18.30 val. - B.Clark „Palaukit,
kieno ia gyvenimas?“ Re. J.Vaitkus.
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
14 d. 15 val. Didiojoje salje - „Broliai
litairdiai“. Re. K.Dehlholm.
15 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15,
15.30, 16, 16.30 val. Teatro foj T.Kavtaradz „Apie baimes“. Re. O.Lapina.
19 d. 18 val. Didiojoje salje D.Wasserman „Skrydis vir geguts lizdo“.
Re. V.Griko.
20 d. 18 val. Didiojoje salje „Cinkas“. Re. E.Nekroius.
LIETUVOS RUS DRAMOS TEATRAS
14 d. 18.30 val. - P.Abraham „Puota
„Savojoje“ (rus k.). (Baltarusijos valstybinis akademinis muzikinis teatras.)
15 d. 12 val. - M.Dunajevskij
„Skrajojantis laivas“ (rus k.). (Baltarusijos
valstybinis akademinis muzikinis teatras.)
15 d. 18.30 val. - B.Aleksandrov
„Vestuvs Malinovkoje“ (rus k.).
(Baltarusijos valstybinis akademinis muzikinis teatras).
17 d. 10, 12 val. - „Freken Bok grta“
(rus k.). (Teatras „Talent“, Minskas.)
17 d. 18.30 val. - A.Kurbskis, M.BerkeMarinieris „Meil trise“ (rus k.).
Re. M.Abramovas (Baltarusijos valstybinis
jaunimo teatras.)
19 d. 18.30 val. Didiojoje salje N.Gandevi „Septynios grauols“ (su
lietuvikais titrais). Re. J.Vaitkus.
RAGANIUKS TEATRAS
14 d. 12 val. Didiojoje salje Premjera! „Mekutis Rikiki ieko draugo“.
15 d. 12 val. Didiojoje salje „Raganiuk, gerumo burtai ir Besmegenis“.
VILNIAUS TEATRAS „LL“
Didioji sal
14 d. 12 val. - S.Siudikas „Trys
pariukai“. Re. A.Mikutis.
15 d. 12 val. - „Batuotas katinas“.
Re. A.Mikutis.
Maoji sal
14 d. 14 val. - „Muzikin dut“.
Re. J.Skuratova.
15 d. 14 val. - „Lins nuotykiai“.
Re. A.Grybauskait.
MEN SPAUSTUV
14 d. 12 val. Kieninje salje - STALO
TEATRAS: „Dangaus virja“. Re. S.Degutyt.
15 d. 12 val. Kieninje salje - STALO
TEATRAS: „Pasaka apie karalius“.
Re. S.Degutyt.
15 d. 16, 19 val. Juodojoje salje NOA festivalis: „ vytur“. Re. L.Vaskova.
17 d. 19 val. Juodojoje salje NOA festivalis: garso instaliacija-performansas „Olympian machine“.
17 d. 19 val. Stiklinje salje - ATVIRA
ERDV’11: „Ribos“ (N-16).
Re. T.Montrimas.

18 d. 19 val. Kieninje salje „8 minuts“. Re. S.Pikturnait.
20 d. 18, 20 val. Juodojoje salje NOA festivalis: kamerin opera „Alpha“.
Re. G.Parasit.
KEISTUOLI TEATRAS
14 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis
vaikams „Pyp Pyp“. Re. A.Giniotis.
14 d. 19 val. - Premjera! „12 naktis“.
Re. I.Stundyt.
15 d. 12 val. - „Kai a maas buvau“.
Re. V.itkus.
OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
16 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“.
Re. O.Korunovas.
20 d. 19 val. - B.Brecht „Vestuvs“.
Re. O.Korunovas.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„12 naktis“

KAUNAS
KAUNO DRAMOS TEATRAS
14 d. 12 val. Maojoje scenoje „Kikis pabglis“. Re. A.Sunklodait.
14 d. 18 val. Didiojoje scenoje M.Frisch „Biografija: vaidinimas“.
Re. G.Varnas.
15 d. 12 val. Ilgojoje salje - „Anderseno
gatv“. Re. I.Paliulyt.
15 d. 15 val. Didiojoje scenoje M.Maeterlinck „ydroji paukt“.
Re. V.Martinaitis.
15 d. 19 val.; 18 d. 14 val. Rtos
salje - „Vasarvidis“ (N-14). Re. E.Kiait.
17 d. 18 val. Maojoje scenoje J.Tumas-Vaigantas „ems ar moters“.
Re. T.Erbrderis.
17, 18 d. 19 val. Ilgojoje salje „Palata“ (pagal A.echov). Re. R.Kazlas.
19, 20 d. 18 val. Didiojoje scenoje G.E.Lessing „Natanas imintingasis“.
Re. G.Varnas.
KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
14, 15 d. 18 val. - I.Kalman „Misteris
X“. 2 d. operet. Re. V.Streia. Dir.
J.Januleviius.
18, 20 d. 18 val. - Premjera! „Radvila
Perknas“. 2 d. opera. Re. Kstutis
S.Jaktas. Dir. J.Januleviius.
KAUNO KAMERINIS TEATRAS
14 d. 18 val. - Martin McDonagh
„Pagalvinis“. Re. G.Varnas.
15 d. 16 val. - J.Keleras „58 sapnai“.
Re. R.Bartulis.
KAUNO LLI TEATRAS
14 d. 12 val. - Premjera! „Kudlius ir
miko broliai“. Re. A.Sunklodait.
15 d. 12 val. - „eimynl i didiosios
girios“. Re. O.iugda.
KULTROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
Lietuvos teatr pavasaris
14 d. 17, 19 val. - Premjera! „Pamilis“
(pagal N.Gogolio krin).
Re. O.Korunovas.
16 d. 18 val. - „Kaligula“. Re. V.Bareikis.
19 d. 18 val. - S.altenis „Kals vaikai“.
Re. E.Nekroius (Klaipdos dramos
teatras.)

KLAIPDA
KLAIPDOS DRAMOS TEATRAS
14 d. 18.30 val. Maojoje salje J.Pulinovi „Elzs em“.
Re. P.Gaidys.
15 d. 17 val. Didiojoje salje G.Grajauskas „Paaliniams draudiama“.
Re. O.Korunovas.
18 d. 18.30 val. Kamerinje salje M.Markovi „Labas rytas, pone Triui“
(N-16). Re. M.Paereckas.
20 d. 18.30 val. Maojoje salje - E.De
Filippo „Kaldos Kupjel namuose“.
Re. P.Gaidys.
KLAIPDOS LLI TEATRAS
14 d. 11 ir 12 val. - „Labas, Mayli!“
Re. K.Jurktait.
15 d. 12 val. - Lli spektaklis
mediuose visai eimai „Iekoma: teisyb“.
Re. V.Rozanova.
VEJ RMAI
15 d. 12 val. - „Gandras Kalifas“. Re.
A.Jukeviien (jaunimo teatras „Be dur“).
17 d. 18 val. Didiojoje salje „Atsargiai, Fiksikai!“ (rus k.).
19 d. 19 val. Didiojoje salje - „Boni ir
Klaidas“. 2 v. miuziklas. Re. R.Bunikyt.
Dir. V.Konstantinovas.

IAULIAI
IAULI DRAMOS TEATRAS
14 d. 18 val. Maojoje salje - Premjera!
„Irinktieji“ (N-14). Re. M.Klimait.

BALANDŽIO 14 D. 19 VAL. KEISTUOLIŲ TEATRE,
LAISVĖS PR. 60, VILNIUS

Režisierė Ieva Stundžytė ir
kelių skirtingų kartų Keistuolių
teatro aktoriai, pasitelkę kūrybines improvizacijas bei drąsiai
eksperimentuodami, į sceną sugrąžina nemarųjį V. Šekspyrą su
15 d. 12, 15 val. Maojoje salje „Tegyvuoja Lambertas!“ Re. A.Gluskinas.
20 d. 18.30 val. Maojoje salje J.Fosse „Vien vasaros dien“. Re.
A.Vidinas.

PANEVYS
J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
14 d. 18 val. - Premjera! B.M.Koltes
„Roberto Zucco“. Re. A.Gornatkeviius.
15 d. 18 val. Didiojoje salje R.Granauskas „Rkas vir slni“. Re.
R.Banionis.
18 d. 19 val. - Choras „Vilnius“. Tezi
opera „Liuterio durys“. Re. G.Padegimas.
Dir. A.Dambrauskas.
20 d. 18 val. Didiojoje salje - L.Gershe
„Laisvi drugeliai“. Re. D.Kazlauskas.
PANEVIO TEATRAS „MENAS“
14 d. 18 val. - Teatralizuoti skaitymai
„Prieblandos seserys“ (KNYGOS teatras).
15 d. 18 val. - L.Vekemans „Nuodai“.
Re. P.Stoievas.
PANEVIO MUZIKINIS TEATRAS
15 d. 18 val. - Vyr vokalin grup
„Quorum“. Lietuvikos dainos a cappella.
20 d. 18 val. - „Kaunas Jazz 2018“. Oli
Silk (Didioji Britanija).

KITI MIESTAI
19 d. 18 val. Marijampols kultros
centre - R.Thomas „Vyras spstuose“. Re.
D.Kazlauskas (Juozo Miltinio dramos teatras.)

Koncertai
VILNIUS
LIETUVOS NACIONALIN
FILHARMONIJA
14 d. 19 val. Didiojoje salje „Mozartas ir Chopinas“. Lietuvos
kamerinis orkestras, valstybinis
choras „Vilnius“, A.Voltchok (fortepijonas), L.Dambrauskait (sopranas),
N.Petroenko (altas), E.Davidoviius
(tenoras), N.Maseviius (bosas-baritonas). Dir. A.epait.
15 d. 12 val. Didiojoje salje „Sveiuose - animacini film herojai“. Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras. Dir. M.Stakus. Koncert veda
V.Gerulaitis.
20 d. 12 val. Didiojoje salje Vidudienio koncertas „Planeta orkestras“.
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.
Dir. M.Barkauskas. Koncert veda
J.Skiotyt-Norvaiien.
LR VYRIAUSYBS RMAI
18 d. 16 val. Didiojoje salje Kamerins muzikos koncertas. iurlionio
kvartetas. K.Benedikt (tenoras),
D.Lietuvininkas (trimitas), E.Davidoviius
(tenoras), iauli berniuk ir jaunuoli
choras „Dagillis“, D.ulcait (fortepijonas).
TAIKOMOSIOS DAILS MUZIEJUS
15 d. 16 val. - „Vien Viena“. iurlionio
kvartetas.

komedija „Dvyliktoji naktis“.
Prieš kelis amžius dienos šviesą
išvydusi didžiojo dramaturgijos
klasiko pjesė spektaklio kūrėjų
papildoma ir interpretuojama pasitelkiant asmenines jų patirtis
V.KOTRYNOS BANYIA
14 d. 19 val. - „Kartu“. Choras „Bel
Canto“ (meno vadovas ir dirigentas dr.
E.Kaveckas). Choras „Svanholm Singers“
(meno vadov ir dirigent S.S.Eberhard,
vedija). T.Bykovas.
17 d. 19 val. - Kamerinis orkestras
„Niko“. G.Gelgotas ir V.Sondeckis.
18 d. 19 val. - Gianluca Ricciardi
(fortepijonas). Albumo „The Moon“
premjera.
19 d. 19 val. - Koncertas „Shalom
Israel“. Koncertas, skirtas Izraelio
nepriklausomybei paminti. Solist
Ingrida Rupait (smuikas), Vilniaus m.
sav. v. Kristoforo kamerinis orkestras
(dir. ir meno vadovas M.Barkauskas).
VAIDILOS TEATRAS
15 d. 18 val. - Viktoras Pauktelis.
Fortepijono reitalis.
18 d. 19 val. - Fortepijono virtuozas
Dmitri Levkovich (Ukraina, Kanada).

KAUNAS
KAUNO VALSTYBIN
FILHARMONIJA
14 d. 17 val. - Kauno miesto
simfoninis orkestras. Vyr. dirigentas C.Orbelian (JAV), vadovas
A.Treikauskas. Solistai. Dir. V.Kalinas
(Lietuva-Vokietija).
15 d. 17 val. - „Vokalo magija“.
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
(meno vadovas ir vyr. dir. G.Rinkeviius).
Solistas K.Smoriginas (bosas). Dir.
G.Rinkeviius.
18 d. 18 val. - Dedikacija dainininkui
Dietrichui Fischeriui-Dieskau (19252012). R.Kudriaovas (baritonas),
G.Muralyt-Erikson (fortepijonas).
19 d. 18 val. - VII Tarptautinio
kamerins muzikos festivalio
„Avanti“ koncertas. VDU kamerinis
orkestras (vyr. dir. J.Januleviius).
Valtorninink duetas: A.Dirmauskas,
E.Stanelis. Akordeonist trio „Indeed“:
L.Salijus, L.Katinas, S.Veverskyt. Dir.
J.Januleviius.

KLAIPDA
KONCERT SAL
XLIII festivalis „Klaipdos muzikos
pavasaris“
18 d. 18.30 val. - „Muzikos grois ir
galia“. Lietuvos valstybinis simfoninis
orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas G.Rinkeviius). Solistai: M.Tbelyt
(mecosopranas), J.Daunyt (arfa).
20 d. 18.30 val. - „Varuvos simfonija“.
Orkestra Sinfonia Varsovia, dir. D.Runtz
(Lenkija). Solist Dalia Kuznecovait
(smuikas).
VEJ RMAI
20 d. 19 val. Didiojoje salje - „Oscar
Music Awards“. Orkestras „Lords of the
Sound“.

bei individualią pasaulėžiūrą. Vaidina: Aidas Giniotis, Judita Urnikytė, Justina Smieliauskaitė, Aurimas Bačinskas, Karolis Kasperavičius, Danas Kamarauskas.
„Laisvalaikio“ inf.

Kinai
VILNIUS
FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, N-13) 14-19 d. 11, 16, 21, 23.30 val. (23.30 val.
seansas vyks 14 d.).
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, 3D, N-13) 14-19 d. 13.30, 18.30 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Brazilija, V) - 14-19 d. 10.20, 12.50, 14.50,
16.40 val.
„Titanas“ (mokslins fantastikos f.,
Jungtin Karalyst, JAV, Ispanija, N-13) 14-19 d. 11.10, 13.20, 15.50, 19, 21.30,
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 14 d.).
„Tiesa arba drsa“ (siaubo trileris,
JAV, N-13) - 18 d. 18.10 val. (COSMO VIP
premjera).
„Tylos zona“ (siaubo trileris, JAV,
Kanada, N-16) - 14-19 d. 13.40, 17.10,
19.30, 21.40, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 14 d.).
„Triuis Piteris“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Didioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 14-19 d. 10.30, 12.30, 14.40,
17.20 val. (10.30 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Ukraina, V) - 14-19 d.
10.10, 12.20, 14.30 val.
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva, V) 14-19 d. 12.40, 17, 19.10 val.
„Vidurnakio saul“ (romantin
drama, JAV, N-13) - 14-19 d. 10.50,
15.10, 19.40 val.
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, N-13) - 14-19 d. 10.40, 15.40, 20.50,
23 val. (23 val. seansas vyks 14 d.).
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, 3D, N-13) - 14-19 d. 12, 17.50 val.
„Seksui - ne!“ (komedija, JAV, N-16) 14-19 d. 18.10, 21.45, 23.40 val. (18 d.
18.10 val. seansas nevyks; 23.40 val.
seansas vyks 14 d.).
„Vaiduokli em“ (siaubo f.,
Pranczija, Kanada, N-16) - 14-19 d.
21.20, 23.50 val. (23.50 val. seansas
vyks 14 d.).
„A lieknju!“ (komedija, Rusija, N-13) 14-19 d. 18.45 val.
„Kap plik Lara Kroft“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki f., JAV, Didioji
Britanija, Japonija, Vokietija, 3D, N-13) 15, 17, 19 d. 15 val.
„Ugnies iedas: sukilimas“ (veiksmo
ir nuotyki f., JAV, 3D, N-13) - 14, 16, 18
d. 15 val.
„Raudonasis virblis“ (mistinis trileris,
JAV, N-16) - 15, 17, 19 d. 20.30 val.
„Apie k galvoja vyrai: pratsimas“
(komedija, Rusija) - 14, 16, 18 d.
20.30 val.
FORUM CINEMAS VINGIS
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, N-13) 14-19 d. 11.20, 16.20, 21.20 val.

Pramogos 13

LAISVALAIKIS 2 0 1 8 b a l a n d ž i o 1 4 d .

„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, 3D, N-13) 14-19 d. 13.50, 18.50 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Brazilija, V) 14-19 d. 11.10, 13.10, 15.25, 17.40 val.
„Titanas“ (mokslins fantastikos f.,
Jungtin Karalyst, JAV, Ispanija, N-13) 14-19 d. 11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 21 val.
„Telma“ (mistin drama, Norvegija,
Pranczija, Danija, vedija, N-13) 14-19 d. 11.20, 16.35, 19.10 val. (14-15 d.
11.20 val. seansas nevyks).
„Eva“ (erotinis trileris, Pranczija, Belgija,
N-16) - 14-19 d. 14, 18.30, 21.45 val.
„Luiza Miler“ (originalo k.) - 17 d. 19.30
val. (Tiesiogins premjeros transliacijos i
Niujorko Metropolitano operos raas!)
23-iasis Vilniaus tarptautinis festivalis „Kino pavasaris 2018“ 14-19 d.
„Tiesa arba drsa“ (siaubo trileris,
JAV, N-13) - 18 d. 20.20 val. (COSMO VIP
premjera.)
„Har Krina! Mantra, Judjimas ir
Svamis, kuris visk pradjo“ (dokumentinis f., JAV) - 18 d. 18 val. (specialus
seansas).
„Scream for me Sarajevo“ (filmaskoncertas) - 19 d. 19 val.
„Tylos zona“ (siaubo trileris, JAV,
Kanada, N-16) - 14-19 d. 11, 13.20, 16.10,
18.40, 21.30 val. (14, 17 d. 21.30 val.
seansas nevyks).
„Triuis Piteris“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Didioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 14-19 d. 11.40, 14, 16.15 val.
(11.40 val. seansas vyks 14-15 d.)
„Oaz: aidimas prasideda“
(veiksmo f., JAV, N-13) - 14-19 d. 11.40,
13.10, 18.20 val. (14, 17 d. 18.20 val.
seansas nevyks).
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, 3D, N-13) - 14-19 d. 15.30, 20.50 val.
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Ukraina, V) 14-19 d. 11, 14.40, 16.50 val. (11 val.
seansas vyks 14-15 d.).
„Vidurnakio saul“ (romantin drama,
JAV, N-13) - 14-19 d. 13.30, 18.10 val.
(19 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Seksui - ne!“ (komedija, JAV, N-16) 14-19 d. 15.40, 20.20 val. (18-19 d. 20.20
val. seansas nevyks).
„Bit Maja: Medaus aidyns“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Vokietija,
Australija, V) - 14-19 d. 11.30 val.
„Raudonasis virblis“ (mistinis trileris,
JAV, N-16) - 14-19 d. 21.10 val.
SEANSAS VINGIS:
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva, V) 14-19 d. 12.40, 15, 17.10, 19.20,
21.30 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 14-19 d.
15.10 val.
„Rta“ (dokumentinis f., Lietuva, V) 14 d. 12.30 val. 13, 15, 17 d. 18 val.
„Peld kalnas“ (karin drama, Lietuva,
N-16) - 15 d. 12.30 val. 14, 16, 19 d. 18 val.

A
REMJER
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KINO TEATRUOSE
NUO BALANDŽIO 13 D.
ANIMACINIS FILMAS
BRAZILIJA, 2018
REŽISIERIUS: RAFAEL RIBAS
ŠI FILMO VERSIJA BUS RODOMA
DUBLIUOTA LIETUVIŠKAI
IR BE SUBTITRŲ

Lino pragyvenimui užsidirba
vaidindamas katiną. Apsivilkęs
katino kostiumu, vaikinas linksmina vaikus jų gimtadieniuose ir
kitose šventėse. Dažniausiai vaikai būna pikti ir nuolat tyčiojasi
iš Lino. Nenuostabu, kad šis darbas vaikinui nusibodęs iki gyvo
kaulo. Tačiau kito darbo nėra ir,
„Apie k galvoja vyrai: pratsimas“
(komedija, Rusija) - 15, 17, 19 d. 20.40 val.
„A lieknju!“ (komedija, Rusija, N-13) 14, 16, 19 d. 20.40 val.
SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Telma“ (mistin drama, Norvegija,
Pranczija, Danija, vedija) - 18 d. 16.50
val. 14 d. 21 val. 16 d. 19 val.
„venta vieta“ (Italija) - 14, 17 d. 17
val. 16 d. 21.10 val. 18 d. 21 val.
„Eva“ (erotinis trileris, Pranczija,
Belgija) - 14 d. 19.10 val. 15, 19 d. 17 val.
17 d. 21 val.
„Nyndorfo karalien“ (Vokietija) - 14 d.
13.30 val.
„Floridos projektas“ (drama, JAV) - 14 d.
14.50 val. 15 d. 20.40 val. 16 d. 16.50 val.
19 d. 21.15 val.
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
Ukraina) - 15 d. 13.30 val.
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva) 15 d. 15.10 val.
„Granato spalva“ (biografin drama,
SSSR) - 15 d. 19 val.
„Dabar tai jau padk man, Dievuli!“
(dokumentinis f., Pranczija, Belgija) 16 d. 14.50 val.
„Beveik laimingas“ ir „Dienoratis“
(dokumentinis f., Lietuva) - 17 d. 19 val.
„Rojuje irgi sninga“ (muzikin drama,
Lietuva) - 18 d. 19 val.
„Naktiniai laivai“ (drama, Kroatija) 19 d. 19 val.

„Lino:
nuotykiai
katino
kailyje“
„Lino“

„Forum Cinemas“ nuotr.

12 Pramogos

galų gale netekęs vilties ką nors
pakeisti, Lino kreipiasi pagalbos
į paslaptingą burtininką doną
Leoną. Tiesa, burtininkas iš jo nekoks ir pats donas tai žino. Tačiau
išklausęs Lino vargus ir nusprendęs jam padėti, Leonas netikėtai
sublizga. Jo burtai suveikia! Tiesa, ne taip, kaip tikėjosi Lino. Vaikinas pavirsta tikru didžiuliu
žmogaus dydžio katinu! Ir staiga
paaiškėja, kad ankstesnis jo gyvenimas buvo visai pakenčiamas.
„Forum Cinemas“ inf.
„100 met kartu“ (Lietuva) - 20 d.
17.10 val.
„Kaubojai“ (komedija, Kroatija) - 20 d.
19 val.
„Tavs niekada ia nebuvo“ (trileris,
Didioji Britanija, Pranczija, JAV) - 20 d.
21.10 val.
MULTIKINO OZAS
„Lino: nuotykiai katino kailyje“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Brazilija,
V) - 14 d. 10.15, 12.30, 13.15, 14.45, 17
val. 15-19 d. 10.15, 11.15, 12.30, 13.15,
14.45, 17 val.
„Titanas“ (mokslins fantastikos trileris,
Jungtin Karalyst, JAV, Ispanija, N-13) 14-19 d. 19.30, 21.45 val.
„Eva“ (erotinis trileris, Pranczija, Belgija,
N-16) - 14-19 d. 21 val.
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, N-13) 14-19 d. 10.30, 12.45, 19.15, 21.45 val.
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, 3D, N-13) 14-19 d. 15 val.
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Ukraina, V) - 14-17,
19 d. 11, 13, 15, 17 val. 18 d. 11, 13,
14.15, 15, 17 val.
„Tylos zona“ (siaubo trileris, JAV,
Kanada, N-16) - 14-18 d. 15.30, 17.30,
19.15, 21.15 val. 19 d. 19.15, 21.15 val.
„Vidurnakio saul“ (romantin drama,
JAV, N-13) - 14-19 d. 17.15, 21.30 val.

„Seksui - ne!“ (komedija, JAV, N-16) 14-19 d. 17.15, 21.30 val.
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva, V) 14-19 d. 11, 13, 15, 17, 19 val.
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, N-13) - 14-17, 19 d. 10, 12.45,
18.30, 21.30 val. 18 d. 19, 21.45 val.
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, 3D, N-13) - 14-17, 19 d. 15.30 val.
18 d. 16.15 val.
„Triuis Piteris“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Didioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 14-19 d. 10.30, 12.30, 14.45, 17 val.
„Kap plik Lara Kroft“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki f., JAV, Didioji
Britanija, Japonija, Vokietija, N-13) 14-19 d. 19, 21.30 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Brazilija, V) - 14 d. 11 val. (specialus seansas maiukams).
„Lino: nuotykiai katino kailyje“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Brazilija, V) - 18 d. 12 val. (specialus seansas mamytms).

KAUNAS
FORUM CINEMAS
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, N-13) - 14-19 d.
11, 16, 21, 22.10, 0.10 val. (14 d. 21 val.
seansas nevyks; 22.10 val. seansas vyks
14 d.; 0.10 val. seansas vyks 14 d.).
„Griaunantys visk“ (fantastinis veiksmo
ir nuotyki f., JAV, 3D, N-13) - 14-19 d.
13.30, 18.30, 19 val. (14 d. 18.30 val. seansas nevyks; 19 val. seansas vyks 19 d.).
„Lino: nuotykiai katino kailyje“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Brazilija, V) - 14-19 d. 10.30, 12.40, 15 val.
„Titanas“ (mokslins fantastikos f.,
Jungtin Karalyst, JAV, Ispanija, N-13) 14-19 d. 14.50, 20.15, 0.30 val. (0.30 val.
seansas vyks 14 d.).
„Eva“ (erotinis trileris, Pranczija, Belgija,
N-16) - 14-19 d. 22.20 val.
„Luiza Miler“ (originalo k.) - 17 d. 19.30
val. (Tiesiogins premjeros transliacijos i
Niujorko Metropolitano operos raas!)
„Tiesa arba drsa“ (siaubo trileris,
JAV, N-13) - 18 d. 18.10 val. (COSMO VIP
premjera).
„Har Krina! Mantra, Judjimas ir
Svamis, kuris visk pradjo“ (dokumentinis f., JAV) - 18 d. 18 val. (specialus
seansas).
„Scream for me Sarajevo“ (filmaskoncertas) - 19 d. 19 val.
„Tylos zona“ (siaubo trileris, JAV,
Kanada, N-16) - 14-19 d. 15.50, 20.05, 22
val. (17 d. 20.05 val. seansas nevyks; 19 d.
22 val. seansas nevyks).
„Triuis Piteris“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Didioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 14-19 d. 10.10, 12.25, 14.40 val.
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva, V) 14-19 d. 10.50, 17, 20.20 val.
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Ukraina, V) - 14-19 d.
10.40, 12.45 val.

„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, N-13) - 14-19 d. 12.50, 17.05 val.
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, 3D, N-13) - 14, 19 d. 19 val.
„Vidurnakio saul“ (romantin drama,
JAV, N-13) - 18 d. 18.10 val.
„Seksui - ne!“ (komedija, JAV, N-16) 17 d. 22.30 val.
„Rta“ (dokumentinis f., Lietuva, V) - 15,
19 d. 17.20 val.
„Peld kalnas“ (karin drama, Lietuva,
N-16) - 14, 16 d. 17.20 val.
„Vaiduokli em“ (siaubo f.,
Pranczija, Kanada, N-16) - 16, 18 d.
22.10 val.
„Kap plik Lara Kroft“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki f., JAV, Didioji
Britanija, Japonija, Vokietija, N-13) - 15,
17, 19 d. 22.10 val.
CINAMON
„A grai“ (komedija, Kinija, JAV) 14-18 d. 19.10 val. 19 d. 16.45 val.
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV) - 14-19 d.
13.30, 19.50, 22.10 val.
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, 3D) - 14-19 d.
16, 18.30 val.
Karalikoji opera: „Macbeth“ 19 d. 19 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Brazilija, V) - 14-18 d. 10, 12.45, 18.15
val. 19 d. 10, 12.15, 17 val.
„Vaiduokli byla“ (siaubo drama,
Didioji Britanija) - 14-18 d. 12.30 val.
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Ukraina) - 14-18 d.
10.45, 12, 14 val. 19 d. 12, 14 val.
„Tylos zona“ (siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 14-18 d. 20.20, 22.20 val. 19 d.
20.30, 22.30 val.
„Seksui - ne!“ (komedija, JAV) - 14-18 d.
22.30 val. 19 d. 19.10 val.
„Vidurnakio saul“ (romantin drama,
JAV, N-13) - 14-19 d. 15.45 val.
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, N-13) - 14-18 d. 19.40 val. 19 d.
17.45 val.
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, 3D, N-13) - 14-18 d. 15.15,
20.45 val. 19 d. 14.15, 20.45 val.
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva) 14-18 d. 10.30, 14.45, 17.50 val. 19 d.
10.30, 14.45 val.
„Gerumo stebuklas“ (drama, JAV) 19 d. 10.45 val.
„Triuis Piteris“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Didioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 14-19 d. 11, 13.15, 15.30, 17.40 val.
„Raudonasis virblis“ (mistinis trileris,
JAV, N-16) - 14-19 d. 21.20 val.
„aidim vakaras“ (komedija, JAV,
N-16) - 14-18 d. 16.45 val. 19 d.
12.30 val.
„Bit Maja: Medaus aidyns“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Vokietija,
Australija, V) - 14-18 d. 11.15 val. 19 d.
10.15 val.
Redakcija u 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

GROŽIO PASLAUGOS
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„Laisvalaikio“
klubo
partneriai

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

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

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 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

BALANDŽIO 14-20 D.

GEROS DIENOS: 17,18 D.
BLOGOS DIENOS: 15,19 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
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Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės
paslaugos
 Tel. 865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Avinas. Atsiras naujų
galimybių susirasti antrą
pusę, tik netingėkite
jomis pasinaudoti. Viskas jūsų
rankose, jeigu norėsite, tikrai būsite laimingi. Dirbdami komandoje pasieksite puikių rezultatų,
aktyviai tvarkysite finansinius
reikalus, sulauksite viliojančių
pasiūlymų. Neužmirškite užsukti
į sporto salę.

Jautis. Gali tekti priimti
svarbius sprendimus,
susijusius su asmeniniu
gyvenimu, jeigu turite antrąją
pusę, teks apsispręsti skirtis ar
tuoktis. Darbe norėsite pradėti
ką nors svarbaus, reikšmingo,
neskubėkite, o jei pradėsite - nerizikuokite, tada finansai bus stabilūs. Daugiau laiko praleiskite
gryname ore.

Dvyniai. Tai laikas, kai
jums puikiai seksis kurti
naujus santykius ar atnaujinti senus. Šiuo metu neskubėkite tvarkyti karjeros ar verslo
reikalų, nes norint pasiekti gerų
rezultatų, turite greitai reaguoti į
situacijas. Finansinė situacija bus
stabili, jeigu neinvestuosite į nekilnojamąjį turtą. Ramybė, gamta ir poilsis bus ypač reikalingi.

Vėžys. Nepasiduokite
kitų žavesiui ir įtakai, nes
galite pražiopsoti ką nors
svarbaus ir reikšmingo, jums
bus aktualūs kolektyviniai darbai
arba sumanymai, gimę kartu su
draugais. Finansai bus stabilūs,
didelių išlaidų nebus, jeigu nepradėsite remonto darbų, sveikatos sutrikimai neturėtų jūsų
varginti.

Liūtas. Jums puikiai seksis
bendrauti, galite gauti
naujų pasiūlymų dėl darbo, atidžiai tvarkykite dokumentus, venkite konfliktų, finansinė
situacija bus stabili, jeigu atidžiai
skaičiuosite savo biudžetą, nevyksite į keliones. Pasistenkite
nepervargti darbe. Jeigu matote,
kad jus bando apkrauti darbais,
mandagiai atsisakykite.

Mergelė. Darbe lydės
sėkmė, ypač seksis srityse
susijusiose su administravimu, vadovavimu, tarptautiniais ryšiais bei gamyba.
Finansinė padėtis bus stabili,
jeigu skaičiuosite savo biudžetą
ir nedarysite didelių investicijų į
nekilnojamąjį turtą. Puikus laikas
pasirūpinti savo sveikata, atlikti
organizmo valymo procedūras.

Svarstyklės. Sėkmingai
klostysis asmeninis gyvenimas, santykiai su partneriu nebus
nuobodūs, sugalvosite, kaip juos
paįvairinti, teks spręsti reikalus,
susijusius su finansais ir kreditais,
dokumentų tvarkymu. Finansinė
situacija bus stabili, nežadanti
pajamų didėjimo. Ribokite išlaidas laisvalaikiui, pasimėgaukite
ramiais pasivaikščiojimais.

Skorpionas. Bus svarbūs
reikalai, susiję su partneriais, sutartimis. Stenkitės
padaryti tai, ko ilgą laiką nesiryžote atlikti. Dabar užteks drąsos
sudėtingus planus sėkmingai
įgyvendinti. Nebijokite atsakomybės, pajamos bus stabilios, galite investuoti į verslą.
Plėtodami finansinę veiklą galite
sulaukti palaikymo iš partnerio.

Šaulys. Būsite labai darbingi. Pajamos šiuo metu
stabilios, keliones atidėkite rudeniui, o dabar galite
investuoti į vaikų mokslą bei pramogas, daugiau laiko skirkite ligų profilaktikai, būkite gryname
ore, eikite į turistinius žygius taip atgausite vidinę harmoniją
ir pasipildysite teigiama energija.

Ožiaragis. Nešvaistykite
laiko su neįdomiais žmonėmis, geriau tą laiką
dovanokite savo antrajai pusei.
Leiskite sau mylėti ir džiaugtis
gyvenimu, labai palankus metas
tvarkyti su nekilnojamuoju turtu
susijusius reikalus. Pasirūpinkite
savo sveikata ir poilsiu, neužmirškite dažniau užsukti į baseiną
ir pasinaudoti SPA procedūromis.

Vandenis. Asmeninis
gyvenimas turėtų tekėti
ramiai, jei per daug nevadovausite savo antrai pusei. Nesikišite
į jo asmeninius reikalus. Galite
gauti viliojantį darbo ar pelningo projekto pasiūlymą. Parankus
metas pasirūpinti savimi, užsukite į grožio saloną, atlikite
sveikatinimo procedūras SPA
centruose.

SVEIKINA

Aktorius
Sigitas Jakubauskas
1956 04 15

Dainininkė
Neda Malūnavičiūtė
1971 04 15

Muzikantas, TV laidų vedėjas
Marijus Mikutavičius
1971 04 19

Aktorius
Giedrius Savickas
1980 04 16

RINKODAROS SKYRIUS
Žuvys. Netrūks romantikos
ir malonių akimirkų jūsų
asmeniniame gyvenime.
Nuotaika bus pakili. Tinkamas
metas jūsų karjerai, šiuo metu
jums nėra neįveikiamų užduočių,
aplinkybės dabar klostosi labai
palankiai. Jeigu turite žalingų
įpročių, dabar tinkamas laikas jų
atsikratyti arba padėti tai padaryti artimiesiems.

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
Eltos nuotr.
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strijos parodoje „Pelenė“
IŠRADINGUMAS. Savaitgalį vykusioje grožio indu
s kūrė neįprastus įvaizdžius
meistrai demonstravo kūrybiškumą ir modeliam
ANEKDOTAI

Teisingai isprend kryiaod
galite laimti raytojos
Hanos Kent (Hannah Kent)
knyg „Paskutins apeigos“.
Atsakym iki balandio 19 d. siskite
SMS inute numeriu 1390. Raykite:
LV KR, atsakym, vard, pavard
ir miest. inuts kaina 0,29 EUR.
Praeito kryiaodio laimtoja Karolina
Malinauskien i Vilniaus. Jai bus
teikta Hanos Kent (Hannah Kent) knyga
„Paskutins apeigos“.

SUDOKU

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

Kryiaodio, ispausdinto
prajusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Geteborgas. irafa. Ugija. Kabulas.
Anita. Alanas. Tik. Min. Smokas. Neva. Teka.
Tvanas. „Manon“. La. Neonas. Madona. Pintis.
Koranas. Sietas. Sakalas. Plankas. amilis.
Indas. Kevinas. Ga. Getas. Berinas. RU. Mojis.
Statymas. Star. Os. Krokas. Silkin.
Horizontaliai: Ameli. Go. Tunika. Liejo. Regina.
Santis. Bit. Pindas. Koja. Niekas. RA. Tentas.
SR. Svotas. To. Pakamanis. Bak. Salonas. Keta.
Bakas. erys. Kaunas. Savim. Las. Kaminas. as.
Mokinasi. IS. Maralas. Nadalis. SK. Partenonas.
Ti. Ivonas. Gran. Arkanas. Taur.
Paymtuose langeliuose:
STEREOFONIJA.

●
Kalbasi dvi draugės:
- Koks skirtumas tarp šykštaus ir taupaus vyro? - klausia
viena.
- Įsidėmėk, brangioji, - atsako kita, - jeigu tavo vyras nenusiperka naujo kostiumo, vadinasi, jis taupus. Bet jeigu
draudžia tau nusipirkti kailinius - tai jau paskutinis šykštuolis.
●
Mergina sako savo pageidavimą dailininkui:
- Norėčiau savo portreto,
kad jis būtų gražus ir panašus į
mane.
Dailininkas:
- Gerbiamoji, čia jau turite
apsispręsti - ar norite gražaus,
ar panašaus į jus?
●
Žmona klausia:
- Brangusis, kas tau manyje labiausiai patinka: mano dailus veidas ar seksualus kūnas?
Vyras nužvelgė žmoną nuo
galvos iki kojų ir atsakė:
- Tavo humoro jausmas, širdele.
●
Vyras grįžta namo, o žmona
su meilužiu. Ką žmonai daryti?
Dar neįėjusį į butą žmona pasitinka vyrą su šiukšlių kibiru ir
sako:

- Kol dar nenusirengei, išnešk šiukšles.
Kol vyras išnešė šiukšles,
meilužis sėkmingai išbėgo. Eina
meilužis gatve ir galvoja: „Kokia
ji protinga“. Pasitinka laiptinėje jį jo žmona ir sako:
- Kol dar nenusirengei, išnešk šiukšles.
Vyras neša šiukšles ir galvoja: „Kokia kvailė. Visą dieną sėdi namuose ir neturi laiko išnešti šiukšlių“.
●
- Už gražiausius vakarus esu
dėkingas simfoniniam orkestrui.
- Tu dažnai eini į koncertus?
- Aš ne, bet mano žmona taip.
●
Turguje prie pardavėjo prieina žmogus ir sako:
- Prašom pasakyti, kas šis
gražuolis: katytė ar katinėlis?
- Tai ką, jūs iš ausų neskiriate?
- Ne, neskiriu...
- Čia juk triušis!
●
Kalbasi du bičiuliai:
- Žinai, grįžtu iš komandiruotės, įlekiu į namus, ogi po lova nieko, už užuolaidų - nieko,
spintoj - nieko.
- Na, o ką žmona?
- Kokia dar žmona, nevedęs
aš, apvogė mane.

