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Turizmo ambasadoriumi
išrinktas Marius Jovaiša
atskleidžia, kuo unikali yra
Lietuva ir kaip pritraukti
kokybiškų turistų.
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Nors mados namų „Viktor
& Rolf“ aukštosios mados
kolekcija nebūtinai
pretenduoja į geriausią, jos
siunčiama žinutė - sukrečianti.
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Kokį interjerą rinktis,
kad atspindėtų mūsų
asmenybę, ir kaip beveik
nieko neinvestuojant
perdekoruoti namus?

Pasikliaukime moksliniais
tyrimais ir atlikime keletą
paprastų dalykų, kurie gali
padėti mums pasijusti
laimingesniems.
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Marijos Vainilavičiūtės nuotr.
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Ypatingi metai
Monikai Linkytei pastarieji metai buvo ypatingi - tokie, apie kokius atlikėja net nedrįso svajoti.
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Kad romantiškų atostogų neapkartintų nesutarimai

Ypatingi
metai

Gaivus oro gurkšnis, kurio
įkvepiame kelionėje, padeda sustiprinti santykius. Organizacijų
psichologė, Kazimiero Simonavičiaus Universiteto lektorė Aistė
Mažeikienė sako, kad net jei kartu esate ne vieną dešimtmetį, keliaudami, į savo porą pažvelgsite
naujomis akimis. Psichologė ypač
akcentuoja žmones, auginančius
vaikus arba intensyviai dirbančias
poras, turinčias nedaug progų pabūti dviese. „Tokiems keliautojams ir trijų dienų kartu pakaks,
kad prisimintų, jog myli vienas kitą. Po kelionių žmonės sugrįžta
„pasikrovę“ naujų jėgų, dar labiau
pasitiki vienas kitu ir atranda daugiau bendrų interesų, pavyzdžiui,
kad abiem smagu mokytis lankomos šalies kalbos ar gaminti vietinės virtuvės patiekalus, kad aktyvias pramogas, tokias kaip bang
lentes, mieliau iškeičiate į apsilankymą muziejuje arba, atvirkščiai, abu degate noru kelionėje
patirti adrenalino“,  teigia
A.Mažeikienė.
Mažus vaikus turintys tėvai
neretai sako, kad jaučia kaltę, jog
tenka juos palikti. Bet ir pripažįsta, kad išvykos, kelionės ir jų planavimas padeda išlaikyti tvirtus
santykius: „Juk gera, jei partneris
kviečia pirkti lėktuvo bilietus
bendrai kelionei, iki kurios  dar

E.Kniežausko, Viliaus Lukk, Olly Hanks, Eltos nuotr.

ji daužosi, kai žmogus nubėga savo
gyvenimo maratoną ar įsimyli. Tai
dar padauginkite tą jausmą iš šimto ir maždaug įsivaizduosite, kaip
jaučiausi“, - įspūdžiais po pasirodymo Londone dalijosi M.Linkytė.
Prieš savaitę Monika Linkytė
ir „London Community Gospel
Choir“ triumfuodami užbaigė turą „Savo pasaulį kurti“, kurio paskutinis koncertas sudrebino Kauno filharmoniją. Lietuvoje retai
skambanti tokio aukšto lygio gospelo muzika, nauji ir hitais tapę
M.Linkytės kūriniai, pavergė
koncerto svečių širdis, kurie muzikos klausėsi šokdami.
„Spėju, kad tokios galingos
balsų, jausmų ir muzikos audros
filharmonija seniai nėra mačiusi, gera nuotaika tryško M.Linkytė. Aš pati mėgavausi kiekviena sekunde, kartu su trimis chorais
muzikai atsidavėme iš širdies gelmių. Taip ir gimsta ryšys su klausytoju, kuris netveria savyje ir
įsilieja į gyvos, jautrios, tikros
muzikos sukuriamą stebuklą.“

Vieną mėgstamiausių atlikėjos dainų „Oh Happy Day“ su Monika atliko beveik 50 asmenų.
Kartu su dainininke ir Londono
gospelo choru koncertavo ir KTU
akademinis choras „Jaunystė“ bei
Aleksandro Kačanausko muzikos
mokyklos estradinė grupė „Dangi & Dangiukai“, vadovaujami
meno vadovės ir dirigentės Danguolės Beinarytės.

Muzikai atsidavėMe
iš širdies gelMių.
taip ir giMsta ryšys
su klausytoju, kuris
netveria savyje
ir įsilieja į tikros
Muzikos sukuriaMą
stebuklą
„Nors gyvename toje pačioje
žemėje, vaikštome tomis pačiomis
gatvėmis, mus supa bendros problemos, vis vien kiekvienas turime savitą santykį su pasauliu. Ir

tai yra taip nuostabu! Nuo kiekvieno iš mūsų individualiai priklauso, ar pasaulis mums bus dosnus, ar viską griaunantis, ar niūrus, o galbūt kuriantis ir įkvepiantis. Muzika yra vienas iš būdų,
kada gali atsigręžti ir pagalvoti
apie tai, kokį renkiesi matyti savo
pasaulį. Tai laikas sau ir su savimi.
Tai laikas, kuomet gali savo pasaulį kurti, - pagrindinę koncertų idėją dar rudenį atskleidė Monika. Dalytis scena kartu su vienu geriausių chorų pasaulyje yra nenusakomas žodžiais jausmas. O dar
visa tai atsivežti į Lietuvą!“
Savaitę Lietuvoje svečiavęsi
choristai spėjo kartu su Monika
aplankyti gražiausias Kauno bei
Vilniaus vietas. „Vis dar sunku
patikėti, kad prieš metus net
svajone negalėjau pavadinti šio
turo, o jį užbaigėme tokiu neįtikėtinu koncertu, pripildžiusiu
mus visus kažkokios kosminės
energijos, kai muzika skamba iš
širdies į širdį ir norisi, kad tai
niekada nesibaigtų“, - po kon-

certų, vykusių Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune, įspūdžiais dalijosi M.Linkytė.
Atsikvėpusi po koncertų, Monika laukiama Londone. Pasaulinės muzikos mekoje ji tęs savo
studijas „BIMM“ universitete,
taip pat darbuosis įrašų studijoje.
Artimiausiuose planuose - bendri
įrašai su Eimi Vainhaus (Amy Winehouse) muzikos prodiuseriu Femi Temovo (Femi Temowo). Antrasis dainininkės albumas turėtų
pasirodyti dar šiemet.
Be viso to, atlikėja randa laiko pabendrauti su gerbėjais
socialiniuose tinkluose, kaip ir
įsisupti į patogius drabužius, pasiimti mėgstamo maisto ir įsijungti kokį nors serialą per
„Netflix“. Nes laimė slypi tiek
dideliuose, tiek mažuose dalykuose. O M.Linkytė šiais metais
pasižadėjo skirti tikro, kokybiško laiko ne tik mylimai muzikai,
brangiems draugams, ištikimiems gerbėjams, bet ir sau.
Parengė Dalia DaškevičIūTė

Aistės Mažeikienės asmeninio albumo nuotr.

Su antrąja puse vyksite į kelionę,
kurioje tikitės dar labiau sustip
rinti santykius? O gal į išvyką lei
sitės su ne taip seniai pažįstamu
žmogumi ir svarstote, kas bus,
jei atsiras nesutarimų? Artėjant
Šv. Valentino dienai, psicholo
gė pasakoja, kokius išbandymus
poroms tenka patirti kelionėse ir
kaip jie gali padėti santykiams.

„Šie metai man prasideda wow, kaip. Ką
čia dar pasvajot?“ - prieš keletą dienų retoriniu klausimu socialiniame tinkle pasidalijo MoniKa LinKytė. ir išties pastarieji
metai - jos. atlikėja ką tik baigė koncertų
turą su legendiniu Londono gospelo choru,
gruodžio pabaigoje pasirodė prestižinėje Londono koncertų salėje „Royal albert
Hall“, neseniai pristatė vaizdo klipą dainai
„ant pasaulio krašto“, o planuose - koncertai, pabaigtos studijos ir darbas su garsiu
muzikos prodiuseriu.

Nors, rodos, nacionalinės
„Eurovizijos“ atrankos kartu su
Vaidu Baumila laimėjimas prieš
ketvertą metų ir atstovavimas šaliai konkurse bei patekimas į finalą ir galėjo būti aukščiausias
karjeros pasiekimas, taip nenutiko. Ir čia labai tiktų M.Linkytės
šių metų sausio pirmą dieną su
gerbėjais pasidalyti žodžiai: „Nežinau kodėl, bet visada labiau
mėgstu galvoti ne apie tai, kas jau
įvyko, o žiūrėti į priekį.“
Koncerto „Royal Albert Hall“
metu išsipildė kone stebuklui prilygstanti jaunos dainininkės svajonė ne tik sudainuoti įspūdingoje scenoje, bet ir dalytis ja su populiaria britų dainininke Emeli
Sande. Belaukdamos savo išėjimų
į sceną Emeli su Monika maloniai
pasišnekučiavo. Pokalbio metu
ypatingo dėmesio sulaukė ne tik
muzika, bet ir Monikos tą vakarą
vilkėta dizainerės Airidos Skrickienės kurta suknelė.
„Sunku sutalpinti to vakaro
įspūdžius širdyje, turbūt panašiai
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pusmetis. Vadinasi, jis ir toliau
mato jus kaip porą.“

Malonumas būti tyloje
Na, o kaip elgtis tokiu atveju,
jei kelionėje likus dviese, pabėgus nuo darbų, reikalų ir kasdienybės rūpesčių, ištinka liūdna situacija: nepavyksta būti kartu,
tiesiog nebėra apie ką kalbėtis?
Psichologės manymu, kartais keliame sau pernelyg didelius reikalavimus: būti įdomiam kiekvieną minutę, nustebinti savo part
nerį intelektu, apsiskaitymu, prajuokinti, turėti, ką pasakyti netgi
daugiau nei gidas kelionėje.
„Dažnai stebiu poras, kurios
jau daug metų kartu. Jos mane
stebina gebėjimu būti ir gerai
jaustis tyloje. Teko girdėti apie
vieną japonų tradiciją. Pora, nusprendusi gyventi kartu, savaitę

tyli. Jei jiems bus gera kartu net
tylėti, tai išvada  jie tinka vienas
kitam. Na, o jeigu jūsų šis metodas neguodžia, tai kitai kelionei
planuokite bendrus užsiėmimus:
išmokite ką nors nauja, pavyzdžiui, išbandykite giluminį nardymą, jogą, masažus, šokį.“
Pasak A. Mažeikienės, būtų
neteisinga tikėtis, kad kelionėje
partneris jus turi linksminti, kaip
tai darė per tris pirmus pasimatymus: „Žmogus turi visą jausmų
skalę, kuri gali atsiskleisti ir per kelionę, tad būtume labai įsitempę,
jeigu jaustume, kad iš mūsų tikimasi nuolatinio čiauškėjimo, gebėjimo
sudominti, lyg vedant žinių laidą.“

Nesutarimus paverskite
kompromisais
Įdomu tai, kad kelionėse
esame linkę būti tolerantiškesni

nei kasdien. Suprantame, jog išvyka truks ribotą laiką, tad nesinori apsikrauti nemalonumais.
Tačiau, A.Mažeikienės pastebėjimu, keliaujant su pora net ir gebėjimas prisitaikyti ne visada
gelbsti situacijose, kuriose pradeda lįsti naujos ir nemalonios
antrosios pusės savybės, dar vadinamos „skeletu, lendančiu iš
spintos“. Pavyzdžiui, pastebėjote, kad antroji pusė turi priklausomybę nuo alkoholio ar pinigus
ir išlaidas vertina kitaip nei jūs.
Šios situacijos yra vertingos norint pažinti partnerį. „Kalbant
apie partnerio priklausomybę, tai
svarbus klausimas jums  ar pavyks ateityje su tuo taikstytis?
Tiesiai šviesiai antrosios pusės
paklauskite: ar tai dažna? Tai labai svarbu, ypač jei kartu planuojate ateitį. Siūlyčiau su partneriu
iš anksto pasikalbėti ir dėl gali-

mų kelionės išlaidų, sudėlioti
prioritetus, kam bus skiriami pinigai, pasiskirstyti, kas ir už ką
mokės. Esu pastebėjusi, kad net
artimi žmonės gali turėti labai
skirtingą požiūrį į tokius, rodos,
savaime suprantamus dalykus.“
O „Baltic Tours“ kelionių
ekspertė Diana BanelLekamavičienė pažymi, kad norint iškeliauti į įsimintiną kelionę, tikslinga su
antrąja puse atvirai pasikalbėti,
ko tikitės iš išvykos. Galbūt vienas svajoja apie „tinginio atostogas“, o kitam norisi aktyvių pramogų, adrenalino. Tokiu atveju
teks ieškoti kompromisų.

Kartokite veiklas
Išbandymai grūdina santykius, tačiau džiaugsmingos patirtys ir nauji atradimai taip pat gali
suartinti. Būtent dėl to porai reikalingos naujos patirtys, leidžiančios geriau vienam kitą pažinti.
Įsimintiniausiais kelionės prisiminimais gali tapti drauge regėtas
ugnikalnio išsiveržimas, kopimas
į kalną, atrastas slaptas miestas,
kuris nebuvo įtrauktas į turistinį
maršrutą.
„Dalykus, kurie kelionėje
jums tiko ir įkvėpė, darykite ir
sugrįžę, tai leis pakeisti rutiną.
Pvz., kartą per savaitę skirkite
laiko pasivaikščiojimui po miestą su gidu ar kaip tik išvykite į
užmiestį. Nueikite kartu paplaukioti į baseiną, vėliau pavakarieniaukite stebėdami naktinį
miestą, o gal sėdėdami ant tvoros, kaip tai smagiai darydavote
kelionėje. Leiskite sau atsikvėpti, nes nepabaigtų darbų
bus visada, kaip ir buityje visada
kils rūpesčių. Vadinasi, tai gali
šiek tiek palaukti“,  neabejoja
psichologė.
„Laisvalaikio“ inf.

Roberto Ascrofto nuotr.

Megan Markl ir Patrikas J.Adamsas

Manto Wizard asmeninio albumo nuotr.

Serialas „Kostiumuotieji“, dėl
kurio 2011 m. išgarsėjo aktorė,
o dabar Sasekso hercogienė MEGAN MARKL (Meghan
Markle), nutraukiamas filmuoti. Dauguma tai sieja su tuo, jog,
M.Markl ištekėjus už princo Hario
(Harry) ir nustojus seriale filmuotis, smarkiai krito jo reitingai.
Dar prisidėjo ir tai, kad apskritai
serialo siužetas išsisėmė.

Septynis sezonus - iki sužadėtuvių su britų princu, M.Markl vaidino šiame seriale jauną advokatę
Reičel. Tapus karališkosios šeimos
nare, filmuotis Megan nebuvo galima. Karjerą šiame seriale dėl asmeninių priežasčių nutraukė ir jos
vyrą advokatą Maiką vaidinęs aktorius Patrikas J.Adamsas (Patrick
J.Adams). Kai neliko seriale dviejų
svarbių aktorių, žiūrimumas pradėjo kristi - nepaisant to, kad aštuntajame sezone pasirodė nauja herojė - garsi Holivudo aktorė Ketrin
Heigl (Katherine Heigl).

Neseniai buvo paskelbta, kad
devintasis „Kostiumuotųjų“ sezonas bus paskutinis - ir sutrumpintas. Vietoj šešiolikos serijų
bus tik dešimt.
Paskutinė serija su M.Markl
buvo parodyta prieš jos vestuves
su princu - seriale ji susituokė su
P.J.Adamso herojumi ir neva išvyko ieškoti laimės svetur.
Beje, M.Markl taip susidraugavo su serialo komanda, kad beveik visi jie dalyvavo jos ir princo
Hario vestuvėse.
Parengė Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ

Grįžo įkvėptas
„Susitikome po 9 metų pertraukos“, - plačiai šypsodamasis sako
žinomas iliuzionistas. Keletą valandų MANTAS WIZARD praleido
su Vilniuje pirmą kartą viešinčiu
Didžiosios Britanijos magijos
genijumi DŽEIMSU MORU
(James More), iš kurio prieš
dešimtmetį savo pasirodymui
pasiskolino vieną triuką.
„Su Džeimsu susipažinomemagų suvažiavime, tuomet pamačiau vieną jo atliekamą numerį,
kuris man labai patiko ir tiko mano pasirodymui. Paprašiau jo leidimo naudoti triuką. Jis leido. Vėliau ne kartą susirašinėjome, pra-

šiau jo patarimų, tariausi dėl keleto kūrybinių minčių. Susitikę
Vilniuje tikrai turėjome apie ką
pakalbėti. Gavau iš jo ne vieną
vertingą pamoką“, - šypsosi Mantas Wizard.
Džeimsas Moras - magijos
genijus, pavergęs „Youtube“.
Šiandien vienu vertingiausių ir
populiariausių magijos pasaulio
deimantų laikomas britas išgarsėjo 2013 m., kuomet pasirodė
D.Britanijos TV šou „Britain‘s
Got Talent“. Tuomet jis užkariavo
ne tik teisėjų, televizijos žiūrovų,
bet ir „Youtube“ simpatijas.
Netrukus jį pastebėjo ir didžiausia pasaulyje gastroliuojanti
magijos trupė „The Illusionists“.
Darbas su šiuo šou kūrėju Džeimsui Morui atnešė dar didesnę šlovę.

„Su džiaugsmu stebėjau jo
įspūdingą karjerą. Jis klasikinius
didžiuosius triukus su dėžėmis
pavertė šiuolaikiškomis iliuzijomis. Džeimsas turi Dievo dovaną - ir įspūdingai atrodyti scenoje,
ir būti šiltu bei draugišku žmogumi. Be to, jis turi puikų skonį triukams“, - pasakoja Mantas Wizard.
Mantas Wizard jau beveik 15
metų važinėja po pasaulį, semiasi
žinių ir mokosi iliuzijos meno. Jis
niekuomet nepraleidžia progos
pažiūrėti kitų magų pasirodymų,
nes niekas jo taip neįkvepia, kaip
susitikimai su kolegomis. Tai viena priežasčių, kodėl jis ir pats nekantriai laukia Vilniuje pirmą kartą pasirodysiančių „The Illusionists“.
„Laisvalaikio“ inf.

Justės Arlauskaitės asmeninio albumo nuotr.

Nutraukia serialą

Stojo į kovą su
komentatoriais
Dainininkė JUSTĖ ARLAUSKAITĖ-JAZZU - viena iš nedaugelio
Lietuvos atlikėjų, kuri rengia turus didžiausiose šalies arenose, jos
koncertai būna sausakimši klausytojų. Tačiau sėkmė neapsaugo
nuo kritikos ir nuo skandalų, pavyzdžiui, tokio, kuris kilo
dainininkei pristačius naujausią savo vaizdo klipą „Wild“.
Jazzu ne kartą buvo išrinkta
metų geriausia ar metų populiariausia atlikėja, tačiau, nepaisant
sėkmės, žinomumas ir šlovė turi juodąją pusę. „Aš nuo mažumės svajojau būti artiste, galvodavau, kad pavydžiu toms gražioms dainininkėms, juk jos tokios gražios, tokios drąsios, jos
it nupieštos, gyvos lėlės, kurios
nieko nebijo ir dar moka dainuoti. Tačiau realybėje nieko panašaus nėra“, - gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki“ šią savaitę atviravo Jazzu.
Justė prisipažįsta, kad nors
daugelis garsenybių sako nesekantys komentarų apie save, ji
juos skaito. „Tai yra didžiulis
psichologinis spaudimas, dėl kurio labai lengva ateiti iki ribos,
kai pradedi savęs nemylėti, o
kompleksų atsiranda vis daugiau
ir daugiau“, - sako atlikėja, neseniai sulaukusi gausios kritikos
dėl savo naujo vaizdo klipo, kuriame žmonės išvydo visiškai
kitokį jos įvaizdį.
Atlikėja socialinėje erdvėje
pati nekart ir galbūt neapgalvotai yra išsakiusi neigiamų ko-

mentarų ją kritikuojantiesiems,
tačiau šįkart - visko per daug.
Neseniai J.Arlauskaitė ryžosi stoti į kovą su įniršusiais
komentatoriais ir kreipėsi į
advokatą. Ilgai skaičiusi žeidžiančius komentarus apie išvaizdą, ji neseniai sulaukė grasinimų. „Man yra baisu ir aš nežinau, kodėl turiu skaityti komentarus, kurie šmeižia mano
šeimą. Komentuoja žmonės, kurie manęs nėra gyvenime sutikę. Jie mane narsto po kaulelį,
o tai yra moralinis peilis. Kai kurie man netgi grasina. Neseniai
gavau komentarą, kad mane reikia nužudyti, nes aš nusiskutau
galvą plikai“, - pasakoja į teisininkus besikreipusi dainininkė.
Nepaisant negatyvių komentarų antplūdžio, Jazzu šiuo
metu gyvena darbingomis nuotaikomis. Ji skraido tarp Vilniaus
ir Londono, kur įrašinėja naują
albumą ir dažnai svečiuojasi
Anykščiuose, kur su širdies
draugu Donatu atidarė nuosavą
restoraną. Pora neslepia - jų
vestuvės jau planuojamos.
„Laisvalaikio“ inf.
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Metų muzikos
geriausieji
Sausio 25-osios vakarą Kauno „Žalgirio“
areną drebino Lietuvos muzikos apdovanojimai „M.A.M.A 2018“. Programoje,
kurią vedė komikas bei laidų vedėjas
Justinas Jankevičius ir aktorius, režisierius
bei dainininkas Vidas Bareikis, pasirodė
gausybė atlikėjų ir buvo apdovanoti metų
geriausieji. Kaip teigė apdovanojimų
prodiuseris Saulius Urbonavičius-Samas,
„iš esmės M.A.M.A yra visų metų
muzikinius įvykius reziumuojanti šventė“.
Apdovanojimai buvo transliuojami tiesiogiai per televiziją,
tad juos galėjo pamatyti apie milijonas žmonių. Vienas iš įdomesnių pasirodymų - ką tik pasauline premjera debiutavusi
dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu, kuri renginyje pasirodė su
tarptautine komanda ir DJ Jovani
(Jonu Nainiu). Taip pat Justinas
Jankevičius, kadaise šmaikščiai
parodijavęs atlikėją Egidijų Dragūną, o šįkart - parodijavęs dainininką Donatą Montvydą. Sce-

„Colours of Bubbles“
Justinas Jarutis

noje taip pat pasirodė „Flying
Saucer Gang“, Jurga Šeduikytė,
„Happyendless“ su Kamile, Kastetu ir Giedre, daugybė kitų grupių bei atlikėjų.
Daugiausia - po tris - apdovanojimus pelnė grupė „G&G Sindikatas“ ir Dynoro. Dalis melomanų prisipažino tik iš šių apdovanojimų sužinoję, kad Dynoro,
su legendiniu Gigi D’Agostino išleidęs singlą „In My Mind“, yra
lietuvis Edvinas Pechovskis. Tačiau apdovanojimuose jis nepasi-

APDOVANOJIMAI
rodė - statulėles atsiėmė muzikos
prodiuserio atstovė.
Po apdovanojimų socialiniuose
tinkluose ir žiniasklaidoje netilo diskusijos, kas iš tiesų buvo verti statulėlių. Žinomi žmonės ir muzikos
gerbėjai pasiskirstė į dvi grupes - į
tuos, kurie visokeriopai palaikė laimėtojus, ir tuos, kurie teigė, kad
atėjo metas naujiems atlikėjams ir
senos grupės turėtų užleisti vietą.
Bet kuriuo atveju, kviečiame
prisiminti praėjusių metų muzikos geriausiuosius.

muzikai - Teisutis Makainas;
■ Met proveris - Dynoro;
■ Met koncertin grup Andrius Mamontovas;
■ Met repo ir hip-hopo grup „G&G Sindikatas“;
■ Specialus apdovanojimas „Flying Saucer Gang“;
■ Met roko grup „Colours of Bubbles“;
■ Met alternatyva „Golden Parazyth“;
■ Met elektronin muzika - Dynoro;

■ Met vaizdo klipas -

„Antikvariniai Kapirovskio
dantys“ - „Daug dien“;
■ LATGA apdovanojimas Vytautas Bikus;
■ Met popmuzikos atlikjas Saulius Prsaitis;
■ „Met daina“ Dynoro - „In My Mind“;
■ Met albumas - „G&G Sindiktas“;
■ Met atlikja Just Arlauskait-Jazzu;
■ Met atlikjas - Justinas Jarutis;
■ Met grup - „G&G Sindikatas“.

Parengė Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras sausio 25-osios vakarą scenoje iškilmingai apdovanojo
geriausiais praėjusių metų artistais pripažintus operos ir baleto solistus.

NUOLAIDA

NAUJAS PARTNERIS - „LIU PATTY” DESERTINĖ
Su „Laisvalaikio” kortele - 10 % nuolaida prekėms.
Desertinė - Užupio g. 20, Vilnius.
Kepyklėlė - L.Giros g. 15, Vilnius.
Tel. (8 699) 08442, www.liudesertine.lt

■ Gyvenimo nuopelnai Lietuvos

Operos ir baleto geriausieji

S U TAU P Y K I T E

10 %

Atlikėjų asmeninio albumo ir organizatorių nuotr.
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Eltos nuotr.

4 Veidai

Aistė Pilibavičiūtė

Julija Stankevičiūtė

Marija Kastorina

Steponas Zonys

Jonas Laucius

Metų operos soliste tapo sopranas Aistė Pilibavičiūtė už Iljos
vaidmenį operos „Idomenėjas“
premjeroje ir Džuljetos vaidmenį
operoje „Kapulečiai ir Montekiai“.
Metų baleto solistu tapo Jonas Laucius už Lankadamo vaidmenį balete „Korsaras“ ir Mandarino vaidmenį balete „Stebuklingas mandarinas“.
Metų operos viltimi tapo baritonas Steponas Zonys, atlikęs
Šonaro partiją operoje „Bohema“, Belkorės partiją operoje
„Meilės eliksyras“ ir Grafo Da-

nilos vaidmenį operetėje „Linksmoji našlė“.
Metų baleto viltimis pripažintos dvi balerinos. Marija Kastorina apdovanota už Mari vaidmenį
balete „Spragtukas“ ir Odaliską
balete „Korsaras“. Julija Stankevičiūtė - už Snieguolės vaidmenį
balete „Snieguolė ir septyni
nykštukai“ ir Odaliską balete
„Korsaras“.
Padėkos premija buvo skirta
teatro operos solistų koncertmeisterei Olgai Eleonorai Taškinaitei.
„Laisvalaikio“ inf.

Verslininkas ir fotografas
Marius JoVaiša praėjusį savaitgalį kelionių parodoje„adventur“
atsiėmė sėkmingiausio 2018 metų
turizmo ambasadoriaus apdovanojimą. Jis pasidalijo savo patirtimi
ir sumanymais, kaip į Lietuvą pritraukti daugiau kokybiškų turistų,
ir aptarė, kuo unikali yra mūsų šalis.

spalvų. Bet kuo vyresnis ir brandesnis darausi, tuo geriau suprantu, kiek grožio yra žiemą. Ypač
tokią, kaip šiemet, kai pilna sniego. Ir pavasaris toks gražus, kai
gegužį sprogsta žiedai, kai visur
tiek daug žalios spalvos. Ir ruduo
su savo atspalviais.
- Kokį vaizdą apie Lietuvą
iš tavo naujosios knygos „Neregėta Lietuva“ susidaro užsieniečiai?
- Dažnai stebisi kombinacija vienoje knygoje sudėti peizažai,
istorinis paveldas ir technologijos, inovacijos. Tai ir yra tokia
Lietuva, kokią noriu pristatyti pasauliui, apie kokią noriu pasakoti.
Kultūros paveldą sauganti moderni ir dinamiška šalis, kurią jau pamėgo high-tech kompanijos. Praleisti laiką tokioje gyvoje, jaunoje
šalyje turėtų būti smagu.

jas. Mūsų potencialas yra legendos, kurias galėtume sukurti iš
savitos krašto istorijos, kaip tai
daro vikingai, Karibų jūros piratai
ar po Ramųjį vandenyną klajojantys maoriai.
- Kas gi turėtų tokias legendas kurti?
- Šiandien apie tai daug diskutuojama. Būtų gerai, jei atsirastų institucija, kuri pagamintų didelį skėtį. Po juo būtų galima pakišti visas Lietuvos reklamos
kampanijas - aplankyk Vilnių, nuvyk į Dzūkiją, investuok Kaune.
- Ką pats rodote užsienio
svečiams, kai jie pas jus atvyksta?
- Būtinai pasivaikščiojame po
Vilniaus senamiestį, papasakoju
apie miesto simbolius, apie tai,
kad Vilnius - baroko miestas.
Apeiname naujuosius muziejus -

mes jau žinome, kuo vilkėsime ateinantį šiltąjį sezoną, mat sausio pabaigoje vyko Paryžiaus 2019 m. pavasario/vasaros aukštosios mados savaitė, o dabar ji persikelia į kitus didžiuosius pasaulio miestus - niujorką, Londoną, milaną, taip pat - skandinaviją. ir nors vienų mados namų
pristatyta kolekcija nebūtinai pretenduoja į geriausią, bet jos siunčiama
žinutė yra aiški ir sukrečia.

patirti Lietuvą“

Irma Kurmytė

- Kiekviena jūsų knyga tarsi pasakojimas apie šalį.
Įspūdingos nuotraukos kalba
apie tai, kokia Lietuva graži.
Ar tik dėl grožio keliautojai ją
turėtų rinktis?
- Žmonės į Lietuvą važiuoja
dėl skirtingų priežasčių. Vienaip
reiktų kalbėtis su turistais, kitaip - su investuotojais ar verslo
partneriais. Kaip tik forume kalbėjome apie tai, kaip galima patirti Lietuvą ir kokį turinį galime
pasiūlyti atvykstantiems. Parodyti turime ką: unikalų, išskirtinį
istorinį paveldą, matomą mūsų
gatvėse, muziejuose, galerijose.
Esame sena Tauta, dešimtis
tūkstančių metų gyvenanti tose
pačiose žemėse, apgynusi savo
gyvenimo būdą, savo Laisvę ir
Nepriklausomybę. Toks mūsų užsidegimas sukūrė vizualinę tradiciją ir tautinį paveldą, o senieji
tikėjimai vis dar aiškiai matomi
įvairiose meno formose.
Lietuvai neverta konkuruoti
su Meksikos Karibų, Prancūzijos
Žydrąja pakrantėmis ar Egipto
Raudonąja jūra. Tačiau galime pasiūlyti kažką giliau - kultūrinį turizmą. Parodyti įdomią, savitą kultūrą, meno formas, teatro, kino,
šokio festivalius, muziejus, ypatingą savo kulinarinį paveldą ar
tradicinius amatus, kurie daugelyje šalių jau išnykę.
Milijonų turistų čia neturėsime, bet galime turėti kokybiškų
keliautojų, kurie ieško įdomių patirčių ir gali mokėti už originalias
edukacijas, pramogas ir ekskursi-

Sudrebino internetą

„Mo“ ir „Tartle“, aplankome Nacionalinę dailės galeriją. Ir, žinoma, išmėginame maistą puikiuose, išmoningai įrengtuose restoranuose ir kavinėse. Jų paveikslas
Vilniuje - gausus ir dinamiškas.
Ir Trakai, savaime suprantama. Nors mums miestelis gali pasirodyti nusibodęs, svečiams jis visada žavus. Vasarą ten pilna
vandens pramogų, įrengti įdomūs
pažintiniai takai.
- Ne paslaptis jūsų žiemos
maudynės sniege. Ar savo svečius esate į eketę įkišęs?
- Tik retas tokiai pramogai
ryžtasi, tam reikia grūdintis. Mano pirties ritualas yra labai intymus. Pirmą kartą į pirtį pakvietė
būsimas uošvis, nuo tada į pirtį
vaikštome kiekvieną sekmadienį,
jeigu tik, žinoma, esu Lietuvoje.
Pirties tradicija ypatinga, turistus
ji tikrai galėtų sudominti.

- Vienas didžiųjų turtų Lietuvoje - keturi metų laikai.
Koks metų laikas jums gražiausias?
- Esu vasarą gimęs, gal todėl
man birželis, Joninių laikas, yra
magiškas. Vasarą gali sportuoti,
judėti, o ir fotografuoti tokiu laiku
geriausia - daug ryškių, gražių

EsaME sEna
tauta, gyvEnanti
tosE pačiosE
žEMėsE, apgynusi
savo gyvEniMo
būdą, laisvę ir
nEpriklausoMybę.
toks Mūsų
užsidEgiMas
sukūrė vizualinę
tradiciJą ir
tautinį pavEldą

- Ar kada yra buvę, kad fotografo nuotraukos jus nuviliotų į kitą šalį?
- Argi nevilioja Himalajų, Nepalo nuotraukos, kuriose matai
kalnus, budistines šventyklas. Kitoks pasaulis, pilnas spalvų ir skonio užburia. Iš matytų vaizdų sukuri paveikslą, kaip toje aplinkoje
pats atrodytumei, jei ten nuvažiuotum. Nuotrauka ar piešinys
yra vertas tūkstančio žodžių. Vaikystėje pamatytas atvirukas ar
pašto ženklas su Vietnamo ar Kubos vaizdu kartais persekioja visą
gyvenimą. Mane vaikystėje buvo
užbūręs filmas apie kapitono
Granto vaikus. Kai tik atsirado
galimybė, išvykau ten, kur jie
plaukiojo - po Polinezijos salas.
- Galima manyti, kad japonai, jūsų nuotraukoje pamatę
vidury laukų, rūkuose kylančius lietuviškos bažnyčios
bokštus, jaučiasi lygiai taip
pat?
- Per savo nuotraukų parodas
dažnai girdžiu: jūs čia pat turėtumėte pardavinėti bilietus į savo
šalį - ne vienas, pažiūrėjęs nuotraukas, juos iškart nupirktų.

„Viktor & Rolf “ pristatė
haute couture sukneles - ryškiaspalves, plačias, pūstas, su
daugybe klosčių ir sluoksnių, ir
drėbė tiesiai šviesiai apie tai,
kas mums nepatinka, kokie mes
esame ir kas dabar vyksta pasaulyje.
„Eik po velnių“, „Velniop
tai, aš keliauju į Paryžių“, „NE“,
„Aš nesu drovi, aš tiesiog tavęs
nemėgstu“, „Amsterdamas“ (ir
kanapės simbolis), „Patikėk manimi, aš esu melagė“, „Mažiau
yra daugiau“, „Prašau nefotografuoti“, „Palik mane ramybėje“, „Atleisk, kad vėluoju, nenorėjau ateiti“, „Aš esu savo mūza“ - tokie ir panašūs užrašai
puošia tiulio sukneles. Tokie užrašai jau porą metų populiarūs
ant marškinėlių ir džemperių,
tačiau tik ne ant aukštosios mados suknelių. Ir iš užrašų turinio panašu, kad žmonėms koktu
nuo to, kas dedasi šiame pasaulyje, nuo žmonių susvetimėjimo
ir netikrų įvaizdžių, norisi atsiriboti nuo aplinkos ir gal net nuo
pačių savęs. Ir nebaisu parodyti
savo bjauriosios pusės. O saldus
užrašų šriftas ir suknelių stilius
visiškai kontrastuoja su tuo, kas
parašyta. Tarsi padovanotum
žmogui braškinį tortą ir pasiųstum jį po velnių.
Patys mados namai tai vadina
mados pareiškimais. Dizaineriai
Viktoras Horstingas ir Rolfas
Šnorenas (Rolf Snoeren) iš viso
pristatė 34 suknelių modelius.
Ši kolekcija itin aptarinėjama
socialiniuose tinkluose. Pastaruoju metu nebe taip svarbu, ką
apie kolekcijas mano mados kritikai (ši kolekcija yra pakritikuota už tai, kad siekiama pigaus
populiarumo, taikoma į mases,

„Instagram“/@viktorandrolf nuotr.

mariaus Jovaišos asmeninio albumo nuotr.

Marius Jovaiša: „Kaip

Mada 7

muotojai. O jie kolekciją tikrai
pastebėjo.
Parengė Dalia Daškevičiūtė

nors aukštosios mados kultūros
siekis yra atvirkštinis) - madas
diktuoja gatvė ir nuomonės for-

Per išpardavimus pataria investuoti į kokybę
„Didžiausia klaida, kurią daro žmonės per išpardavimus, - čiumpa, kas
papuola po ranka: lyg ir reikalingas daiktas, lyg ir gražus, o dar ir pigesnis. Tačiau paskui nežino, ką su tokiais daiktais daryti“, - sako stilistas
Joringis ŠaTas. Jis siūlo investuoti ne į kiekybę, o į kokybę ir dairytis
klasikinių derinių - jais puošitės dar ne vieną ateinantį sezoną. o mados
tinklaraštininkė gema LiuTkevičiūTė dalijasi asmenine patirtimi, kaip
per sezoninius išpardavimus susikurti kapsulinę spintą.
Kad ir kaip parduotuvių vitrinos viliotų skambiomis nuolaidomis, J.Šatas siūlo nelėkti strimgalviais apsipirkinėti. Net ir išpardavimų karštinės metu apsipirkimas turi būti suplanuotas.
„Prieš kiekvieną išpardavimą
reikia peržiūrėti ir susitvarkyti
savo spintą, susirašyti, kokių drabužių trūksta. Parduotuvėse siūlau nečiupti pavienių gražių daiktų, nes tikrai ne visi paskui moka
juos priderinti prie turimų drabužių. Geriau pirkti visą derinį, gerai apgalvojus, ko reikia.“
Dairytis, pasak J.Šato, reikėtų tokių drabužių ir aksesuarų,
kurių įprastai negalėtumėte sau
leisti. Tai puiki proga įsigyti kokybišką ir ilgalaikį gaminį už
prieinamą kainą.
„Siūlau rinktis klasikinius
drabužius ir jų derinius, kokybiškus aksesuarus - būtent į tokius

daiktus verta investuoti išpardavimų metu. Įsigiję geros kokybės
klasikinį paltą ar pūkinę striukę,
funkcionalų džemperį, tikros
odos kuprinę, nešiosite juos dar
ne vieną ateinantį sezoną.“
Beje, jeigu spintoje neturite
klasikinių džinsų, stilistas rekomenduoja jų dairytis per išpardavimus. Kokybiškus džinsus nešiosite
ilgai ir galėsite derinti tiek prie laisvalaikio, tiek prie darbinio - marškiniai ir kaklaraištis - stiliaus.

Mados tinklaraštininkė:
„Turimus drabužius
keičiu kokybiškesniais“
Mados tinklaraštį rašanti Gema Liutkevičiūtė sako išpardavimų nepraleidžianti - per juos dairosi pagrindinių spintos drabužių:
marškinėlių, marškinių, megztinių. Vienas reikalavimų, kuriuos

Herojų asmeninio albumo nuotr.
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ji kelia per išpardavimus įsigytiems drabužiams - kokybiški audiniai, tokie kaip organinė medvilnė, merino vilna ir pan.
„Per išpardavimus mėgstu turimus laisvalaikio drabužius pakeisti kokybiškesniais. Taip pat išpardavimai tokiu metu labai palan-

Per išPardavimus
dairytis reikėtų
tokių drabužių
ir aksesuarų,
kurių įPrastai
negalėtumėte sau
leisti

kūs mano aistrai - slidinėjimui. Visada sporto prekių parduotuvėse
pasižvalgau kokybiškų šiam žiemos sportui skirtų kostiumų, nes
mano slidinėjimo sezonas prasideda būtent sausį. Kaip tik dabar
funkcionalų slidinėjimo kostiumą
galima rasti ir už pusę kainos“, savo pirkiniais per išpardavimus
dalijasi G.Liutkevičiūtė.

Nuolaidos padeda
kurti kapsulinę spintą
Tinklaraštininkė pasakoja kurianti kapsulinę spintą - joje mažiau drabužių, tačiau jie kokybiškesni. Kadangi kokybiškesni dra-

bužiai dažniausiai kainuoja brangiau, šią spintą Gema dažniausiai
papildo išpardavimų metu.
„Visada perku tai, kas dera su
mano turimu garderobu. Atnaujindama turimus drabužius, pirkinius
susiplanuoju. Bet kartais į parduotuves užsuku ir neplanuotai. Net
ir tokiu atveju, rinkdamasi drabužius atsižvelgiu bent į jų spalvų
paletę, kad derėtų su mano spintą
jau užpildžiusiais drabužiais“, - pasakoja mados tinklaraštininkė ir
„Audimo“ ambasadorė.
Mergina dairosi ne tik natūralių pluoštų stilingų drabužių,
bet ir patogių bei funkcionalių apdarų, ypač rinkdamasi aktyvaus
laisvalaikio drabužius.
„Mano patarimas būtų nepirkti tų drabužių ir aksesuarų,
kuriuos per paskutinius tris mėnesius matėte gatvėse ar „Instagram“ paskyrose. Tokią taisyklę
taikykite ryškių raštų ir sezoninių
spalvų drabužiams, nes nebūtinai
jie bus aktualūs kitą sezoną. Ant
mados bangos iškilę drabužiai ir
aksesuarai dažniausiai sunkiai derinami su jau turimais, todėl tokio
apsipirkimo rezultatas dažnu
atveju būna „neturiu, ką apsirengti“.“
„Laisvalaikio“ inf.

Prieš rinkdamiesi namų stilių pagalvokime, kas esame ir ko norime. Taip galėtume pavadinti
vieną iš svarbiausių neseniai Vokietijoje, Kelno mieste, vykusios
tarptautinės interjero parodos
„Imm Cologne“ akcentų.

7. Prabangios medžiagos.
Tamsesnis marmuras, dažyta natūrali oda.

Dažna mama pasakytų, kad gimus vaikui sunku rasti laiko net
nusiprausti ir pasigražinti. O ką
jau kalbėti apie kitką. Tačiau
prieš keletą mėnesių mama tapusi mitybos specialistė Inga
ŽuOlyTė sako, kad ir gimus vaikeliui moterims negalima pamiršti rūpintis savimi.

8. „Maksimalistinis“, arba
gausiai dekoratyvus, menas.

Ieškoti savitumo

Interjeras - gyvenimo
atspindys
„Interjero tendencijos atspindi tai, kuo gyvename. Tai nėra nei
mada, nei taisyklės, greičiau impulsai - galime juos priimti arba
ne“, - pastebi parodoje besilankiusi, „Domus galerijoje“ įsikūrusio interjero salono „Skandinaviški interjerai“ rinkodaros vadovė Laima Aleknavičienė.
Pasak jos, interjero tendencija yra bandymas kuriant interjerą reaguoti į šių dienų aktualijas ir padėti žmogui susikurti pozityviai, įkvepiančiai ar stabilizuojančiai, raminančiai nuteikiančią aplinką. Kaip pavyzdį ji
pateikia interjero tendencijas,
kurias pastaruoju metu lėmė itin
greitai besikeičiantis technologijų pasaulis, kuriame nesunku pasijusti nesaugiai.
„Šiuolaikinės modernios
technologijos nėra apčiuopiamos
ir itin greitai besikeičiančios, todėl žmogus natūraliai siekė ko
nors, kas įkūnytų stabilumą ir ne
taip stipriai laiko kaitai pasiduodančius dalykus, todėl interjeruose vėl išvydome modernios

Nepamiršti
rūpintis
savimi

Robotų iR
techNologijų
valdomame
pasaulyje
jaučiame
Nostalgiją
tikRumui iR
tam, ką galima
padaRyti
RaNkomis

Laimos Aleknavičienės nuotr.

Namai mūsų
atspindys

„Muuto“ ir „Tradition“ stendai parodoje Vokietijoje

klasikos kūrinius ir natūralias, ilgaamžes medžiagas, pavyzdžiui,
marmurą.“

2019-ųjų m. interjero
tendencijos
1. Mažiau yra daugiau. Tai
atspindi mažesnį vartojimą, laikui
nepavaldų dizainą ir ilgaamžes
medžiagas.
2. Biofilija. Tai įkūnija žmogaus ir gamtos santarvės siekį,
poreikį bendrauti su gamta, patir-

ti save kaip gamtos dalį. Tokie natūralūs, organiški elementai - medis, akmuo, dienos šviesa ir dideli augalai - primena mums už namų sienų esančią gamtą, tarytum
įsileidžia ją į interjerą. Dekoruose
ir tapetuose taip pat matome gėlių
raštus.
3. Natūralios medžiagos ir
rankų darbas. Jis išlieka aktualus, nes robotų ir technologijų
valdomame pasaulyje jaučiame
nostalgiją tikrumui ir tam, ką galima padaryti rankomis.

4. Spalvingi, ekstravagantiški, žaismingi, dekorai. Jie palengva perima sceną iš modernaus
stiliaus.
5. Ryškios brangakmenių
spalvos. Tai - smaragdų žalia, safyrų, rubino. Jas papildo vadinamoji „hunter“ - spalva, atitinkanti gamtos spalvų gamą ir galinti
padėti įsilieti į natūralią aplinką.
6. Šviesus medis. Šviesus
medis tampa pagrindiniu, renkantis grindis ir baldus.

L.Aleknavičienė taip pat įvardija ir 2019-aisiais pasitraukiančias interjero tendencijas. Tai sukulentai, mozaikinis betonas,
vintažinis stilius, rožinis auksas,
lakuotas medis, žalvario perteklius, akcentinės sienos, vario
baldai, minimalistinis menas, ryškūs raštuoti audiniai.
Vis dėlto bandantys išvardinti visas tendencijas galėtų netgi
sutrikti: jų šiemet itin daug.
„Manau, tiksliausia būtų pasakyti, jog pagrindinė šių metų
interjero tendencija - ieškoti ir
išreikšti savo individualumą, susikurti patogią ir įkvepiančią
aplinką - galbūt pasitelkiant tendencijų suflerį, o galbūt kuriant
intuityviai. Jeigu jus tendencijos
įkvepia - puiku, tačiau kviesčiau
ieškoti savitos jų išraiškos jūsų
kuriamame interjere“, - ragina
L.Aleknavičienė.
Kiekvieno namai pasakoja istoriją apie tai, kokie žmonės juose gyvena, kuo tiki, ką mėgsta.
O juk šiandien turime kaip niekada plačias galimybes susikurti
mūsų poreikius atitinkančią
aplinką.
„Laisvalaikio“ inf.

Įkvėpė sūnaus akys
Visuomenėje dar įprasta manyti, kad vaikelio susilaukusios
mamos užsidaro namuose, o kosmetiką ir šukas iškeičia į pieno mišinukus ir košeles. Bet šiais laikais
kuriamas visai kitoks šiuolaikinės
mamos paveikslas. I.Žuolytė pasakoja, kad gimus mažyliui vėl rūpintis savimi įkvėpė pirmagimio akys.
„Visa laimė, kad po gimdymo
greitai atsigavau ir semtis papildomos motyvacijos man neprireikė - užteko kūdikio akių. O noras
rūpintis savimi ir atgauti pradinę
ar net geresnę išvaizdą nei iki nėštumo, sakyčiau, netgi išaugo, nes
kai gerai atrodai, tai ir jautiesi gerai. O kai pačios savijauta gera, ir
su vaiku esi kantresnė. Kūdikis
neabejotinai jaučia gerą mamos
energiją ir pats yra laimingesnis“, - įsitikinusi jauna moteris.

Padeda namiškiai

1. Sukeiskite
vietomis meną
Nesvarbu, ar tai būtų brangūs
paveikslai, sukabinti ant sienos, ar
pigios jų reprodukcijos, ar įrėminti
vaikų piešiniai, o gal ant komodos
išdėlioti šeimos nuotraukų rėmeliai - pakanka sukeisti juos vietomis, kad erdvė atrodytų kitaip.

2. Naudokite
sienų lipdukus
Jei norisi naujo tapeto ar kitos sienų spalvos, o gal naujo paveikslo, bet dabar tam nėra lėšų
ar galimybių (žiemą pradėti dažyti sienas - nemenkas iššūkis), galite vietoj to išsirinkti sienų lipduką - pavyzdžiui, įdomų ar sentimentalų užrašą, tropinių žalumynų imitaciją ar gyvūnėlį, lipantį ant elektros kištuko.

3. Pakeiskite
elektros lemputę

1

2

Skamba keistokai? Tačiau šiltesnės spalvos pasirinkimas suteiks miegamajam jaukumo, kurio
mums taip reikia žiemą, o šaltesnis atspalvis - atvirkščiai, ryškiau
apšvies kambarį, pvz., svetainę ar
koridorių.

3

@gypsysoul_2912

@shadyandthelamp
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4. Kitos faktūros
Kartais pakanka pakeisti nusibodusią staltiesę, pagalvėlės užvalkalą, užuolaidas ar ant sofos
patiesti užtiesalą su kutais, kad
pasijustumėte, lyg būtumėte nemenkai atnaujinę namus. Derinkite skirtingas faktūras: liną, kutus, vilną, dirbtinį kailį, medvilnę,
kad išgautumėte dar pastebimesnį efektą.

„Instagram“ nuotr.

vos kelios minutės - perdekoruoti namams
Tiems, kuriems norisi atšviežinti
namus, į tai nieko neinvestuojant
(ar beveik neinvestuojant), keli patarimai, kurie greitai padės sukurti
kitokius namų akcentus. Paprasta,
gražu, lengvai įgyvendinama.

@golnaz_afraz
4

5. Perstumdykite baldus
Jei kambarys - ne nykštukinio dydžio, visuomet galima atnaujinti interjerą perstumdant
baldus. Kurkite funkcionalią
svetainę ar virtuvę, jaukų miegamąjį.
Parengė Dalia Daškevičiūtė

I.Žuolytei tarp buities rūpesčių rasti laiko ir jėgų sau padeda
mylimasis ir močiutės. „Pati šia
tema buvau iškėlusi klausimą tarp
savo soc. tinklų sekėjų ir sulaukiau
šimtų žinučių. Peršasi išvada, kad
dėl didelio užimtumo guodžiasi tik
tos mamos, kurios nesulaukia pagalbos iš artimųjų arba pačios nenori vaikų palikti tėčiui ar seneliams. Aš niekam nebandau įrodyti, kad esu supermama, kuri viską
suspėja ir, esant reikalui, nesidroviu paprašyti artimųjų pagalbos.“
I.Žuolytė atkreipia dėmesį,
kad aplinkinių pagalbos atsisakančios mamos pačios susikuria
problemą, todėl ir tampa pavargusios, nutolusios nuo pasaulio.
Neretai toks požiūris, dėl kurio
nepavyksta atrasti laiko sau, tampa pykčių su vyru priežastimi.
„Viskas priklauso ne tik nuo vaiko
būdo, bet ir nuo mamos požiūrio.
Todėl mamos, įsivaizduodamos,
kad vaikui daro gera neatsitraukdamos nuo jo nė per žingsnį, neretai padaro meškos paslaugą tiek
sau, tiek atžalai“, - neabejoja ji.

Negalima savęs pamiršti

@oscar_and_french

@valentina_majer

Savijauta 9
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Mitybos specialistė moterims pataria neprarasti ryšio su
išoriniu pasauliu, nepamiršti savęs. I.Žuolytė savo pomėgio spor-

Ingos Žuolytės asmeninio albumo nuotr.
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tuoti neapleido tiek laukdamasi
sūnelio, tiek jam gimus.
„Nors gimdymas buvo labai
komplikuotas, į sporto salę grįžau
po penkių savaičių. Tiesa, pirmosios
treniruotės buvo tikrai labai lengvos
ir nereguliarios. Tačiau kiekvienos
moters atvejis yra labai individualus.
Reikėtų pasitarti su gydytoju, kada
geriausia pradėti sportuoti. Jei norite pasiekti gerų rezultatų, patariu
ne savivaliauti, o kreiptis į specialistą. Kiek daug pavyksta nuveikti

niekam nebanDau
įroDyti, kaD esu
supermama, kuri
viską suspėja ir,
esant reikalui,
nesiDroviu paprašyti
artimųjų pagalbos
pirmaisiais mėnesiais, labai gali priklausyti ir nuo vaiko. Mano vaikas,
visa laimė, bent kol kas yra gana
ramus, dėl to spėju ir nusiprausti, ir
pasigražinti, ir dar daugybę kitų dalykų nuveikti. Kiekvienas žmogus
atsirenka prioritetus, ir jei mama
niekur nenori eiti, jai to turbūt dar
nereikia, o pabūti tik su savo vaiku
bei savo mintimis irgi sveika. Kai
pajus, kad laikas prasiblaškyti, net
neabejoju, kad pati puikiai ras išeitį,
kaip tai padaryti.“

Subalansuoti mitybą
Mitybos specialistė sako,
kad taupydamos laiką mamos

priaugtų kilogramų bando atsikratyti ne sportuodamos, bet laikydamosis drastiškų dietų. To
daryti neverta.
„Reikia atsipalaiduoti, nes gimus vaikui visi kilogramai nueina
į antrą planą, o ir laiko apie juos
galvoti lieka mažiau. Mano atveju
taip ir buvo - mėgavausi nėštumu
ir skaniu maistu, priaugau 22-23
kg. Bet jie nukrito maždaug per
šešias savaites. Dietų laikytis nerekomenduojama nei prieš nėštumą, nei per jį, nei po jo, nes jos
niekada neduos ilgalaikių rezultatų. Be to, kuo labiau išgyveni
dėl svorio, tuo sunkiau jis krinta,
nes išsiskiria streso hormonas
kortizolis, stabdantis šiuos veiksnius.“
I.Žuolytė pabrėžia, kad subalansuota mityba rekomenduojama
visais gyvenimo periodais. Visi
žino, kad cukrus ir miltiniai patiekalai nėra naudingi mūsų organizmui, o tokie produktai kaip liesa mėsa, žuvis, daržovės ir grūdinės kultūros turėtų būti mitybos pagrindas.
Tačiau tam, kad mama būtų
sveika ir gyvybinga, Inga rekomenduoja mitybą papildyti papildais bei vitaminais. Geležis yra
būtina hemoglobino susidarymui,
o foliatai palaiko normalią kraujodarą. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo
kūnelių susidarymą, nervų sistemos veiklą, mažina nuovargį. Taip
pat svarbi folio rūgštis, vitaminai
D3 ir C, varis.
„Laisvalaikio“ inf.

maistas sąnariams
norėdami kuo ilgiau judėti nevaržomi, turime pasirūpinti
sąnarių sveikata. Jų galiojimo
laikas priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo ir įpročių. Kokią įtaką
sąnarių sveikatai turi kasdieniai
mitybos pasirinkimai, atskleidžia gydytoja dietologė EDITa
gavElIEnė ir natūropatinės mitybos specialistas iš Jav daktaras Džošas aksas (Josh axe).
„Sąnariai nėra tas organas,
kuris turėtų savo top produktą.
Daugelis klaidingai mano, kad
reikėtų valgyti daugiau šaltienos
ar želės - produktų, kurie savo
konsistencija būtų panašūs į atitinkamo organo konsistenciją.
Visgi pagrįstų mokslinių įrodymų apie šių maisto produktų įtaką sąnariams nėra“, - mitus
sklaido dietologė.
Tiek sąnarių ilgaamžiškumą,
tiek bendrą organizmo būklę lemia visavertė, sveika mityba.
„Konsultuodama pacientą, turintį
lėtinių sąnarių nusiskundimų, visuomet jo pasiklausiu, ar jis laikosi bendrų maitinimosi taisyklių valgo laiku, tinkamomis porcijomis bei kuo įvairesnį maistą.“
Dietologės pastebėjimu,
dažno lietuvio racione vis dar vyrauja kaloringi, daugiau riebūs,
cukrumi prisotinti produktai, kurie yra mažiau turtingi vitaminų
ir mineralinių medžiagų, todėl
nėra palankūs sveikatai.
„Neabejotinai aišku, kad mitybos nepakankamumas, t.y. nevisavertis racionas, žaloja sąnarius. Kitaip tariant, jeigu racione
trūksta ar apskritai trūksta maistinių medžiagų, žmogus yra nepakankamos (ar, priešingai, perteklinės) kūno masės, tai nėra
sveika sąnariams“, - įsitikinusi
specialistė.

Uždegimą
slopinantys produktai
Medicinos mokslų daktarė
išskiria kelias produktų grupes,
kurias dažniau verta įtraukti į savo racioną. Viena iš jų - maistas,
kurio sudėtyje yra lėtinį uždegimą slopinančių komponentų.
„Žmogaus racione turi būti pakankamas kiekis antioksidantų,
mineralų bei biologiškai aktyvių
medžiagų, kurios randamos įvairių spalvų daržovėse ir vaisiuose. Jų reikėtų valgyti kasdien:
daržovių - apie 500 g, vaisių bent apie 300 g.“
Kita produktų grupė - maistas, turintis daug skaidulų. „Puikiausias dalykas - kruopos.
Svarbiausia, kad jos būtų visų
grūdo dalių, nerafinuotos. Jų turėtų būti valgoma kasdien ar
bent kas antrą dieną. Nepamiršti reikėtų ir ankštinių daržovių:
sojų, lęšių, avinžirnių - jų irgi
turėtų būti racione“, - pataria
dietologė.
Kartu ji teigia, kad svarbu
rinktis maistą, turtingą omega-3
ir omega-6 rūgščių. Tai - riebesnė žuvis, įvairios jūros gėrybės, taip pat žuvų taukai, linų

Editos Gavelienės asmeninio albumo nuotr.

sėmenų ir alyvuogių aliejus.
„Yra pavienių studijų, kurios
akcentuoja, kad labai svarbu palaikyti žarnyno bakterijų sveikatą, kadangi šios bakterijos gamina daug organizmui palankių medžiagų, kurios atsako ir už lėtinį
uždegimą visame organizme. Tai
būtų raugintos daržovės, pvz.,
rauginti kopūstai, arba fermentuoti pieno produktai, tokie kaip
kefyras ar jogurtas“, - teigia
E.Gavelienė.

Sąnarių maistas
Žymus JAV natūropatinės
mitybos specialistas dr. Dž.Aksas atkreipia dėmesį, kad dėl pakitusių šiuolaikinių mitybos įpročių, tam tikrų mūsų odai, kaulams, sausgyslėms bei sąnariams
svarbių medžiagų kartu su maistu gauname mažiau.
„Mūsų protėviai suvartodavo didelius kiekius kolageno, kadangi tradiciškai buvo valgomos
bene visos gyvūno dalys, pavyz-

Dažno lietuvio
racione vis Dar
vyrauja kaloringi,
Daugiau riebūs,
cukrumi prisotinti
proDuktai, kurie
nėra palankūs
sveikatai
džiui, oda, sausgyslės, raiščiai,
ko daugelis iš mūsų šiandien
vengia“, - pastebi dietologas. Be
to, organizmo gebėjimas sintetinti šį struktūrinį baltymą, sudarantį apie 30 proc. mūsų kaulų,
mažėja kartu su amžiumi.
Kolageno vartojimas leidžia
palengvinti skausmingus simptomus ir atstatyti sąnarių būklę. Papildomas šio baltymo įsisavinimas ne tik palengvina kasdienį
judėjimą, bet ir pagerina miego
bei bendrą gyvenimo kokybę.
„Norėdami įtraukti daugiau kolageno į savo mitybą, galite namuose išsivirti natūralaus vištienos
kaulų sultinio. Šis patiekalas yra
lengvai paruošiamas bei gerai
virškinamas“, - pataria gydytojas.
Kitas svarbus sąnarį sudarančios kremzlės audinio komponentas - hialurono rūgštis.
„Hialurono rūgštis padeda apsaugoti kaulus ir užtikrina atsparumą nusidėvėjimui, todėl yra
naudinga mažinant skausmą ir
jautrumą, susijusį su degeneracinėmis sąnarių ligomis“, - teigia
dr. Dž.Aksas.
„Laisvalaikio“ inf.

Lil Xan asmeninio albumo nuotr.

būdai, kaip tapti laimingesniems

Repo sensacija Vilniuje

Šiuolaikinis žmogus vaikosi laimės vizijos. Tai bene svarbiausias gyvenimo siekis, į kurį telpa labai daug, o kartu tai - ir labai abstraktu bei
individualu. Galima perskaityti begalę knygų apie laimę, apie ją nuolat
galvoti ir nepasikeis niekas. O galima pasikliauti moksliniais tyrimais ir
padaryti keletą paprastų dalykų, kurie gali padidinti laimės jausmą.

Daugiau šypsokitės!
Galbūt teko girdėti, kad, daugiau šypsodamiesi, pasijuntame truputį laimingesni. Juk šypsena susijusi su laime, tad kai šypsomės,
smegenys tai priima kaip laimės būseną (na nebent šypsotumėmės labai priverstinai). Kaip rašo „Psychology Today“, tai rodo tyrimai: pats
šypsojimosi veiksmas aktyvuoja
neuropeptidus, kurie kovoja su stresu. Mums šypsantis, gaminasi dopaminas, serotoninas ir endorfinai,
dėl kurių jaučiamės laimingesni, labiau atsipalaidavę. Šypsojimasis
netgi sumažina mūsų kraujo spaudimą, sulėtėja širdies susitraukimų
dažnis, o tai naudinga sveikatai.
Pagalvokite, kas skatina jus
šypsotis? Tiek namie, tiek darbe,
tiek apskritai kasdienybėje. Kartais užtenka vien minties apie
malonius dalykus, kad pasijustume geriau. Ir nusišypsotume.

Mankštinkitės
Mokslininkų daugybe tyrimų
seniai įrodyta, kad fizinė veikla

skatina gamintis laimės hormonus - endorfinus, todėl, jei treniruotė nėra labai alinanti, mes jaučiamės energingesni, laimingesni, netgi pakylėti. Juk, rodos, net
jei nėra jėgų, bet išsiruošiame pasivaikščioti ar pasportuoti, po visko jaučiamės geriau, nors tų jėgų
ir išeikvojome. Jausmas po fizinės
veiklos toks, lyg galėtume kalnus
nuversti.
Įtraukite į savo kasdienybę
sporto, mankštos, pasivaikščiojimų ir tai neabejotinai padarys jus
laimingesnius. Juk net su depresija patariama kovoti kaip vieną
iš sudėtinių dalių pasitelkiant
sportą.

Šviesos terapija
Nemažai tyrimų yra atlikta ir
apie šviesą - ypač natūralią. Jei
šviesos pakankamai, mes jaučiamės laimingesni ir esame geresnės sveikatos. Kaip skelbia, pvz.,
Džordžtauno universiteto mokslininkai, žiemą dėl prastų orų esame linkę praleisti daugiau laiko
namuose, beveik nematome saulės šviesos, todėl tai atsiliepia
mūsų bendrai savijautai.
Nors vakarai dar bent pora
mėnesių bus tamsūs, bent savaitgaliais praleiskite daugiau laiko
lauke dienos metu. Taip pat pasinaudokite galimybe pasivaikščioti per pietų pertrauką darbo dienomis.

Dėkingumas gali padėti sukurti darnesnį santykį su savimi

Būkite malonūs kitiems
Jei esame malonūs kitiems,
jei padarome ką nors gero kitų
labui be jokių užmačių, be asmeninės naudos siekio, tos naudos
iš tiesų gauname - pasijuntame
geriau. Žmonės nėra geri ar blogi,
tiesiog mūsų poelgiai tokie yra,
tad visada galima rinktis gėrį.
„Today“ rašo apie Kanados mokslininkų atradimą, jog jei esame
geri, malonūs ir dosnūs kitiems,
ir ne savanaudiškais tikslais, jaučiamės ir patys laimingesni. Ypač,
jeigu padedame kam nors spontaniškai, tarkime, pamatome, kad
kaimynui ar per gatvę einančiam
žmogui reikia pagalbos, abu pasijuntame geriau ir tai apskritai gali pakeisti mūsų požiūrį - į gyvenimą, žmones, laimę ir prasmę.

Stiprinkite ryšius
Vienatvės jausmas yra naujasis rūkymas, alkoholizmas ar sėdėjimas - bent jau sveikatos specialistų teigimu, jis kenkia mūsų
sveikatai labiau nei tie trys kartu

ŠYPSENA SUSIJUSI
SU LAIME, TAD
KAI ŠYPSOMĖS,
SMEGENYS TAI
PRIIMA KAIP LAIMĖS
BŪSENĄ
sudėjus. Tad natūralu, jog net jei
esate introvertai, kartais reikia
pabendrauti su kitais žmonėmis,
kad pasijustumėte geriau. Mokslininkė, psichologijos profesorė
Elžbieta Dan (Elisabeth Dunn)
teigia, kad žmonės yra sutverti
palaikyti socialinius ryšius ir kad
mes galime gauti emocinės naudos net iš pokalbių su nepažįstamais žmonėmis - tai nebūtinai
turi būti mūsų draugai. Pats bendravimo, dalijimosi mintimis ir
emocijomis faktas jau yra laimė
kiekvienam žmogui. Tad nepabijokite užkalbinti nepažįstamųjų
pirmieji, o jei jus užkalbina - pabendrauti. Kartais dviejų nepažįstamųjų pokalbis kavinėje užsisakant kavos gali virsti įdomios
draugystės pradžia.

Būkite dėkingi
Dėkingumas, kaip kartais atrodo, tampa madingas žodis, tačiau šis reiškinys yra iš tikrųjų
veiksmingas - todėl ir populiarus. Tačiau kalbame ne apie atsainų „ačiū“, o apie nuoširdų dėkingumą - tiek aplinkiniams, tiek
sau. Harvarde atlikti tyrimai rodo, kad žmonės, praktikuojantys
dėkingumą, yra laimingesni, optimistiškesni. Dėkingumas gali
pagerinti tarpusavio santykius,
nes mes atvirai parodome, kad
vertiname kitus žmones. Taip
pat dėkingumas gali padėti sukurti darnesnį santykį su savimi.
Kiekvienas mūsų gali atrasti,
kam ir už ką padėkoti. Psichologai pataria pildyti dėkingumo
dienoraštį, kuriame kasdien įvardijama po kelis dalykus, už kuriuos tą dieną esame dėkingi.
Tarkime, užuot skundęsi smarkia žiema, būtent ja ir galime pasidžiaugti - tiek sniego, baltų
vaizdų seniai nematėme.
Parengė
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ

Repo muzikos pasaulio sensacija LiL Xan patvirtino surengsiantis
koncertą Lietuvoje. Pirmas ir vienintelis populiaraus reperio pasirodymas menų fabrike „Loftas“ Vilniuje vyks kovo 7 d. Lil Xan šiandien yra
vienas ryškiausių naujos kartos reperių planetoje. Vilniuje Lil Xan ne
tik atliks didžiausius savo hitus, bet ir pristatys vasario pradžioje planuojamą išleisti antrąjį studijinį albumą „Be Safe“.

Atminimo koncertas
„GM Gyvai“ kartu su armėnijos Respublikos ambasada džiaugiasi
galėdami pristatyti Gurdžijavo ansamblį. Vasario 1-3 dienomis Vilniuje, Palangoje ir Kaune koncertuosiantis ansamblis tęsia pasaulyje garsių armėnų kompozitorių palikimą.
Ar kada nors susimąstėte,
kaip glaudžiai yra susijusi savimonė, religija ir muzika? Šio
klausimo tyrinėtojai, remdamiesi
senolių žiniomis, suprato muzikos vibracijų reikšmę ir gydančią
jos galią žmogaus kūnui. Senoviniai ritualiniai šokiai yra viena iš
svarbiausių žmogaus egzistencijos apraiškų, išreiškianti tautos
bruožus, papročius ir jos civilizacijos lygį.
Prie tokių išvadų priėjo
Georgijus I.Gurdžijavas (George
I.Gurdjieff) (1866-1949.), nuo
vaikystės pasižymėjęs nenumaldomu poreikiu suprasti žmogaus
egzistencijos paslaptį. Šis Armėnijoje gimęs mistikas, dvasinis
mokytojas, rašytojas, kompozitorius, ieškodamas atsakymų į
amžinuosius klausimus, keliavo
po pasaulį. Apdovanotas giliu
tradicinės muzikos supratimu ir
ypatingais gebėjimais prisiminti

„Mango“ - ir kituose Lietuvos miestuose

sudėtingas Rytų melodijas, kurias išgirdo kelionių metu, Georgijus I.Gurdžijavas trečiajame
praėjusio amžiaus dešimtmetyje
sukūrė apie 300 kūrinių ir fragmentų fortepijonui.
Georgijaus I.Gurdžijavo
darbai įkvėpė ne vieną muzikantą - štai armėnų kompozitorius
Levonas Eskenianas subūrė
projektą „Gurdjieff Ensemble“,
siekdamas pažvelgti į muzikines
tradicijas, su kuriomis tyrinėtojas susidūrė kelionėse.
2008 m. suburtame „Gurdjieff Ensemble“ groja geriausi
Armėnijos atlikėjai, kurie pasitelkdami Rytų instrumentus atkuria Georgijaus I.Gurdžijavo palikimą ir yra laikomi vienu svarbiausiu senovinės bei viduramžių
muzikos ansambliu. Jį sudaro dešimt muzikantų, grojančių autentiškais senoviniais muzikos instrumentais.

Turas Lietuvoje ir Kinijoje

Lauros Kazlauskienės nuotr.

Mokslininkai jau seniai tyrinėja laimę ir ją skatinančius
veiksnius, o, pvz., Danija netgi
visą Laimės tyrimų institutą turi.
Pasidomėkime, kas iš tiesų mus
gali padaryti laimingesnius. Svarbiausias veiksnys šiose situacijose, beje, esame mes patys.

Gimęs ir užaugęs Kalifornijoje (JAV), Lil Xan nuo karjeros
pradžios įsiliejo į „Low Gang“
gaują. Pasak legendos, Lil Xan
ketino tapti profesionaliu renginių fotografu, tačiau vieno „Low
Gang“ pasirodymo metu kažkas
pavogė jo fotoaparatą. Supratęs,
kad naujai kamerai reikės taupyti labai ilgai, Lil Xan išmėgino
jėgas repuodamas ir buvo priimtas į grupę.
Netrukus solo karjerą pradėjęs Lil Xan itin greitai išpopuliarėjo ne tik Jungtinėse
Amerikos Valstijose, bet ir Europoje. Reperio hitai „Betrayed“, „Slingshot“, „Been Bout
It“ ir „Who You Are“ sulaukė
didelės sėkmės - kūrinių įrašai
ir vaizdo klipai milijonus kartų
buvo žiūrėti „YouTube“ kanale
ir klausyti muzikos plaftormoje
„SoundCloud“. Su reperiu
kont raktą pasirašiusi įrašų
kompanija „Columbia Records“
išleido debiutinį albumą „Total
Xanarchy“, kuris perkamiausių
albumų JAV tope pasiekė 10
vietą.
2019 m. vasario pradžioje
Lil Xan planuoja išleisti antrą
studijinį albumą „Be Safe“. Jau
dabar žinoma, kad šis įrašas
bus skirtas artimo atlikėjo bičiulio, dainininkės Arianos
Grande buvusio širdies draugo,
reperio Mako Milerio (Mac
Miller) atminimui.
„Laisvalaikio“ inf.

Grupė „ManGo“, pernai spalio 20 d. pilnutėlėje Klaipėdos Švyturio
arenoje surengusi dvidešimtmečio koncertą, nori pradžiuginti savo
gerbėjus ir kituose miestuose. netrukus grupė surengs jubiliejinį 8
koncertų turą po Lietuvą - tai bus kruopščiai paruošta, du kūrybinius
dešimtmečius apimanti, programa.
Merginos po įspūdingo koncerto Klaipėdoje sulaukė gausybės gerbėjų laiškų su prašymu
koncertus surengti ne tik uostamiestyje, bet ir kituose miestuose. Grupė į gerbėjų norus atsižvelgė. „Mango“ pasirodymus
surengs: kovo 28 d. Kaune,
„Renginių oazėje“; kovo 29 d.
Alytaus kultūros ir komunikacijos centre; kovo 30 d. Marijampolės kultūros centre; balandžio

3 d. Utenos kultūros centre; balandžio 4 d. Šiauliuose, koncertų
salėje „Saulė“; balandžio 5 d. Jonavos kultūros centre; balandžio
6 d. Mažeikių kultūros centre;
balandžio 7 d. Panevėžio bendruomenių rūmuose.
Grupė žada įspūdingą pasirodymą. Koncerte skambės populiariausios visų laikų grupės
„Mango“ dainos.
„Norime pakartoti tą nuosta-

bų šou, kad visi gerbėjai galėtų
tai pamatyti. Kiekviename mieste surengsime išskirtinį teatralizuotą pasirodymą su įspūdingomis vaizdo projekcijomis“, - sako
grupės senbuvė Rima.
Rima džiaugiasi, jog dar kartą prie grupės prisijungia Viktorija. „Dalyvavimas šiuose jubiliejiniuose koncertuose visoje Lietuvoje bus puiki proga dar kartą
susitikti su žmonėmis ir atiduoti
visą širdį“, - sako Viktorija.
Vienoje scenoje kartu pasirodys Rima Petrauskytė-Paulauskienė, Viktorija Perminaitė-Emanuel, Gabija Sruogiūtė bei Justina
Dovydėnė.
„Laisvalaikio“ inf.

Praėjusių metų pabaigoje išleidusi rinktinį albumą „Ten, kur
tu - Geriausios dainos“, viena
žymiausių Lietuvos atlikėjų Jurga organizuoja pristatymo koncertų turą. Kovo mėnesį JuRGa
surengs keturiolika pasirodymų
Lietuvoje ir Kinijoje. Pastarojoje
lankysis jau antrą kartą.
Pristatomoje plokštelėje yra
per dvidešimt dainų, tarp kurių ir pirmasis Jurgos solinis kūrinys
„Nakties vizija“, išleistas 2002
metais. Dviguboje vinilo plokštelėje, kuri pasirodys vasario pabaigoje, bus vienu kūriniu daugiau nei kompaktiniame diske joje skambės ir daina „Galbūt“.
Pasak dainininkės, jai svarbius gyvenimo etapus ir įveiktus
iššūkius žymi būtent dainos.
„Kiekvienas kūrinys, sudėtas į šį
albumą, nušviesino ir palengvino
kasdienybę, leido sustoti ir pastebėti tai, kas svarbiausia. Dalijuosi su tikėjimu, kad tai padės pastebėti ir jums“, - sako Jurga.
Koncertų turą ji pradės kovo
1 dieną Kinijoje, kurioje pirmą
kartą lankėsi 2017 metais. Jurga
buvo pirmoji iš Lietuvos populia-

Vaido Jokubausko nuotr.

„Instagram“ nuotr.

Mokslas:

@jadeyogamats
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Andranik Sahakyan nuotr.
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riosios muzikos atlikėjų, surengusių turą šioje šalyje. Šįkart Kinijoje Jurga kovo mėnesį per dešimt
dienų aplankys aštuonis miestus.
Pirmasis Jurgos turo koncertas Lietuvoje vyks jau sugrįžus
iš Azijos, kovo 22 dieną Kaune,
„Renginių oazėje“. Kovo 23 dieną Jurga su grupe koncertuos Panevėžyje, „Tauros lofte“, kovo 26
dieną - Vilniuje, Šv.Kotrynos
bažnyčioje, kovo 29 dieną - Šilalėje, restorane „Meldai“, kovo 30
dieną - Palangoje, „Vandenyje“.
Turą Jurga užbaigs koncertu balandžio 6 dieną, Druskininkų
„Kolonadoje“.
„Laisvalaikio“ inf.

12 Teatras/koncertai
Teatras
VILNIUS
NACIONALINIS OPEROS IR BALETO
TEATRAS
2 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“.
2 d. opera (ital k.). Dir. J.Geniuas.
3 d. 12 val. - K.Chaaturian „ipolinas“.
2 v. baletas. Dir. A.ulys.
6 d. 18.30 val. - „Piaf“. 2 v. baletas.
Choreogr. M.Bigonzetti (Italija).
7 d. 18.30 val. - G.Sodeika „Post
Futurum“. 2 v. opera. Re. O.Korunovas.
Dir. R.ervenikas.
8 d. 18.30 val. - A.Adam „Korsaras“.
3 v. baletas. Choreogr. M.Legris
(Pranczija). Dir. R.ervenikas.
NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
2 d. 16 val. Maojoje salje - „Voicekas“.
Re. A.Obcarskas.
3 d. 17 val.; 5 d. 19 val. Maojoje
salje - Jo Stromgren „Durys“. Re. Jo
Stromgren.
6 d. 16 val. Studijoje - I.einius
„Kuprelis“. Re. P.Markeviius.
6, 7 d. 19 val. Maojoje salje - Marius
von Mayenburg „Kankinys“.
Re. O.Korunovas.
8 d. 19 val. Maojoje salje - I.Bergman
„Intyms pokalbiai“. Re. V.Rumas.
VILNIAUS MAASIS TEATRAS
2 d. 13.30 ir 15 val. - Teatralizuota
ekskursija vaikams.
2 d. 18.30 val. - M.Ivakeviius
„Madagaskaras“. Reisierius statytojas
R.Tuminas, re. A.Dapys.
3 d. 12 val. - „Mano batai buvo du“.
Re. G.Latvnait.
5 d. 18.30 val. - P.Pukyt „Bedalis ir
Labdarys“. Re. G.Tuminait.
6 d. 18.30 val. - I.Margalit „Trio
(J.Bramso, R.umano ir Klaros uman
meils istorija). Re. P.Galambos.
7, 8 d. 18.30 val. - „Marti“.
Re. G.Tuminait.
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
8 d. 18 val. Teatro foj - „Lidnos
dainos i Europos irdies“ (su vertimu 
prancz k.). Re. K.Smeds (Suomija).
LIETUVOS RUS DRAMOS TEATRAS
2 d. 18.30 val. Didiojoje salje Premjera! „Idiotas“ (su lietuvikais titrais).
Re. A.Jankeviius.
3 d. 18.30 val. Didiojoje salje A.Pukin „Eugenijus Oneginas“ (su
lietuvikais titrais). Re. J.Vaitkus.
6 d. 18.30 val. Erdvje A-Z - „Vienias
mogaus balsas“ (rus k.).
Re. V.Dorondov.
7 d. 18.30 val. Didiojoje salje D.Maslowska „Mums viskas gerai“
(lietuvi k.). Re. E.vedkauskait.
RAGANIUKS TEATRAS
2 d. 12 val. Didiojoje salje - „Batuotas
katinas“. Re. R.Urbonaviit.
3 d. 12 val. Didiojoje salje - „Katinlis
ir Gaidelis“.
VILNIAUS TEATRAS „LL“
Didioji sal
2 d. 12 val. - S.Siudikas „Trys
pariukai“. Re. A.Mikutis.
3 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“.
Re. R.Drieis.
8 d. 18.30 val. - Premjera! „Daktaras
Glasas“. Re. R.Kazlas.
MAOJI SAL
2 d. 14 val. - „Baltos pasakos“.
Re. N.Indrinait.
3 d. 14 val. - „Aukso obell, vyno
ulinlis“. Re. R.Drieis.
PALPS SAL
3 d. 16 val. - „Pasaka apie vliuk“.
Re. A.Mikutis.
MEN SPAUSTUV
2 d. 12 val. Kieninje salje - „Tikros
pasakos“. Re. .Miiulyt.
3 d. 19 val. Juodojoje salje LOW AIR: „Feel-Link“ (N-7).
3 d. 12 val. Kieninje salje - STALO
TEATRAS: „Pasaka apie karalius“.
Re. S.Degutyt.
4 d. 11 val. Studijoje III - okio
pirmadieniai mayliams.
5 d. 19 val. Kieninje salje - Premjera!
„This Order Goes Wrong“.
5 d. 19 val. Juodojoje salje - AURA:
„Sprendimas“. Choreogr. B.Letukait.
6 d. 18.30 val. Juodojoje salje ATVIRAS RATAS: „Brangioji mokytoja“
(N-16). Re. I.Stundyt.
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PREMJE

„Apgaulinga
ramybė“
„Serenity“

OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
6, 7 d. 19 val. - Premjera! „Imigrantai
non grata“. Re. P.Ignataviius.
VAIDILOS TEATRAS
5 d. 18.30 val. - T.Williams „Stiklinis
vrynas“. Re. A.ablauskas.

KAUNAS
KAUNO DRAMOS TEATRAS
2 d. 12 val. Maojoje scenoje - „Labas,
Lape!“ Re. E.Kiait.
2, 7 d. 18 val. Rtos salje - „vent“
(N-16). Re. A.Jankeviius.
3 d. 15 val. Didiojoje scenoje M.Maeterlinck „ydroji paukt“.
Re. V.Martinaitis.
3 d. 19 val. Ilgojoje salje - H.Ibsenas
„Kai mir nubusim“. Re. M.Klimait.
5 d. 14 val. Rtos salje - D.epauskait
„L-kiau-l-kiau“. Re. E.Kiait.
5 d. 18 val. Didiojoje scenoje - „Junas
Gabrielis Borkmanas“ Re. G.Varnas
(valstybinis jaunimo teatras).
5 d. 19 val. Ilgojoje salje A.Landsbergis „Vjas gluosniuose“.
Re. G.Padegimas.
6 d. 18 val. Rtos salje - „Trojiets“.
Re. P.Makauskas.
6 d. 19 val. Maojoje scenoje „Vietiniai“. Re. P.Markeviius.
7 d. 19 val. Maojoje scenoje „Kontrabosas“. Re. V.Masalskis
(Klaipdos jaunimo teatras).
8 d. 18 val.; 9 d. 17 val. Didiojoje
scenoje - J.Sobol „Getas“. Re. G.Varnas.
KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
2 d. 18 val. - „Dekilas ir Haidas“. 2 d.
miuziklas. Re. V.Streia. Dir. E.Pehk.
KAUNO KAMERINIS TEATRAS
2 d. 19 val.; 3 d. 18 val. Kauno centriniame knygyne - „Noktiurnas“.
Re. G.Padegimas.
3 d. 15 val. Didiojoje salje - A.Dilyt
„Negalima!“ Re. A.Dilyt.
6 d. 19 val. Didiojoje salje - Premjera!
okio spektaklis „Nailed It“. Choreogr.
P.Prievelis.
7 d. 19 val. Didiojoje salje - We
Company: „Somaholidays“. Re. V.Pitrinait.

8 d. 19 val. Didiojoje salje - B.Rabbits
„Samurajaus knyga“. Re. A.Jankeviius.
KAUNO LLI TEATRAS
2 d. 12 val. Maojoje salje - „Utli
skr skrandut“. Re. A.Vosylien
(Marijampols dramos lli teatras).
2 d. 12 val. - Premjera! „Uburtas
kalnas“. Re. A.iurauskas.
3 d. 12 val. - „Maylis R-r-r“.
Re. M.Jaremiukas.
7 d. 18 val. - Aido Ginioio autorini
dain vakaras.

KLAIPDA
KLAIPDOS DRAMOS TEATRAS
2 d. 17 val. Didiojoje salje - A.Stasiuk
„Naktis“ (N-16). Re. A.Jankeviius.
3 d. 14 val. Didiojoje salje - A.Dilyts
„Dds Tito diazas“. Re. A.Dilyt.
KLAIPDOS LLI TEATRAS
2 d. 12 val. - Premjera! „Kad tave sis!“
Re. G.Radvilaviit.
3 d. 11 ir 12 val. - „Vienas, du - kur
tu?“ Re. D.Savickis.
VEJ RMAI
2 d. 12 ir 14 val. - „Tikroji
dinozaur istorija“. Choreogr.
Krasauskait-Berul.
2 d. 18 val. Didiojoje salje - „Trys
seserys“ (N-14). Re. Y.Ross.
3 d. 12 val. Didiojoje salje - C.Brandau
„Trijulis auktyn kojom“.
Re. G.Kriauionyt.
4 d. 12 val. Didiojoje salje - „Maasis
princas“. Re. T.Sipaviius (Klaipdos
maasis jaunimo teatras).
4 d. 19 val. I a. foj - Garsinis vaidenimasis „AQUM“.
6 d. 11 val. Didiojoje salje „Gryb karas ir taika“. Re. A.Giniotis.
7 d. 11 val. - „Maylis Mocartas“.
Re. R.Bunikyt.
7 d. 19 val. Didiojoje salje „Altori ely“. Re. R.Kaubrys. Choreogr.
A.Likauskas.
8 d. 19 val. Didiojoje salje - „izel“.
Choreografai: D.Bakjus ir M.erneckas.
Dir. T.Ambrozaitis.

IAULIAI
IAULI DRAMOS TEATRAS
2 d. 18 val. Didiojoje salje T.Viljamsas „Geism tramvajus“.
Re. A.Latnas.
3 d. 18 val. Maojoje salje - A.pilevoj
„Bagadelnia“. Re. A.pilevoj.

PANEVYS
J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
2 d. 18 val. Maojoje salje - W.Russell
„Moterims ir j vyrams“.
Re. L.Kondrotait.
3 d. 12 val. Maojoje salje - S.Marakas
„Kats namai“. Re. V.Mazras.
3 d. 18 val. - I.einius „Zygfrydas“.
Re. G.Aleksa.
7 d. 18 val. - „Kokio graumo saul“.
Re. E.Matulait.

6 d. 18.30 val. I a. foj - „Prisiminimai“.
Fortepijoninis duetas „Baltas garsas”:
Giedr alyt-Lutz, Rimvydas Kiseviius.
8 d. 18.30 val. - „Muzikinis tiltas:
Lietuva-Vokietija“. Klaipdos kamerinis
orkestras (meno vadovas ir solistas
M.Bakus (violonel). Solist Guoda
Gedvilait (fortepijonas).

PALANGA

KITI MIESTAI

Ramios Beikerio dienos bėga tropikų saloje. Žvejybinės
jachtos savininkas rengia pramogines išvykas negausioms
turistų grupėms ir pavieniams keliautojams. Pavojus iškyla,
kuomet vyrą susiranda jo buvusi žmona Karen. Užsiverkusi ir
įsibaiminusi, moteris prisipažįsta nebežinanti, į ką kreiptis, ir
paprašo pagalbos. Problema - į smurtą linkęs jos naujasis vyras,
kurio pykčio priepuoliai jau gresia ne tik jos, bet ir jų su Beikeriu sūnaus sveikatai. Moteris pasiūlo, kad Beikeris išsivežtų
jos vyrą į pramoginę žūklę jūroje ir jo atsikratytų.

KEISTUOLI TEATRAS
2 d. 12 ir 16 val. - „Gelton Plyt
kelias“. Re. A.Giniotis.
3 d. 12 val. - M.Macourek „Ilgoji pertrauka“. Re. O.Lapina.
3 d. 15 val. - Muzikinis spektaklis
vaikams „Pyp Pyp“. Re. A.Giniotis.
7 d. 19 val. - Premjera! „Apie niek“.
Re. L.Jurktas.
8 d. 19 val. - „Edis Agregatas, arba
Nemirtanio optimisto gyvenimas ir mirtis“. Re. A.Giniotis.

PANEVIO MUZIKINIS TEATRAS
8 d. 18 val. - Koncertas „Prisiminimai“.
Fortepijoninis duetas Giedr alyt-Lutz ir
Rimvydas Kiseviius.

KULTROS CENTRAS „RAMYB“
8 d. 19 val. - Ilonos Balsyts ir Martyno
Kuliavo teatralizuotas koncertas „Svajoni
gatvs“.

D.
LIETUVOS KINO TEATRUOSE NUO VASARIO 1
DRAMA. JAV, 2019.
REŽISIERIUS: STEVEN KNIGHT.
HATVAIDINA: MATTHEW MCCONAUGHEY, ANNE
HAWAY, JASON CLARKE.

6 d. 19 val. Kieninje salje okio spektaklis: „Somaholidays“.
Choreografija ir atlikimas: M.Stabainskas,
D.A.Stankeviius, V.Pitrinait.
8 d. 19 val. Kieninje salje „Laisvinamieji“ (N-14). aktoriai ir krjai:
K.Legenis, P.imonis.

8 d. 18 val. Didiojoje salje D.Statkeviien „Gimins, arba Kam zraz
pakartot“. Re. A.Veverskis.

7 d. 18 val. Jonava, kultros centre R.Thomas „Vyras spstuose“.
Re. D.Kazlauskas.
8 d. 17.30 val. Birai, kultros centre W.Shakespeare „stabioji ir graudioji
Romeo ir Duljetos istorija“.
Re. O.Korunovas.

Koncertai
VILNIUS
TAIKOMOSIOS DAILS MUZIEJUS
3 d. 16 val. - Kamerins muzikos
koncertas „Vilniaus kvartetas ir Ugnius
Pauliukonis“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. Ugnius Pauliukonis (fortepijonas).
V.KOTRYNOS BANYIA
2 d. 18 val. - Australijos nacionalinio
jaunimo choro „Gondwana Chorale“ koncertas. Dirigentai: P.Holley ir C.Crossin.
Berniuk ir jaunuoli choras „uoliukas“
(meno vad. V.Mikinis), mirus choras
„Sonoros“ (meno vad. V.Skapien).
jimas - nemokamas.
3 d. 15 val. - Koncertas „Muzikinis
blyksnis“. Vilniaus v. Kristoforo kamerinis
orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas M.Barkauskas). Aktoriai A.Lasyt,
D.Vaitieknas. Pianistas P.Jaraminas.
Fleitinink J.Stakien. Vilniaus chorinio
dainavimo mokyklos „Liepaits“ chorai.

KITI MIESTAI
KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
2 d. 17 val. Alytus, kultros ir komunikacijos centre - „Orkestro DNR“.
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras,
solistai. Solistai - LNSO muzikantai. Dir.
R.ervenikas. Koncert veda muzikologas
V.Gerulaitis.
2 d. 18 val. Taurag, kultros rmuose;
6 d. 18 val. Pasvalys, kultros centre;
8 d. 18.30 val. Kretinga, kultros
centre - Ansamblis „Lietuva“ ir grup
„alvarinis” - „vskime laisv!“
7 d. 13 val. Ukmerg, kultros centre - Koncertas visai eimai „Orkestro
formul“. Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras. Dir. I.imkus. Koncert veda
J.Jankauskait.
7 d. 19 val. iauliai, koncert salje
„Saul” - Lilian Vieira ir grup „Brazilija“.

Kinai
VILNIUS

KLAIPDA

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Apgaulinga ramyb“ (drama, JAV,
N-16) - 2-7 d. 16.50, 19.20, 20.40,
23.05 val. (23.05 val. seansas vyks 2 d.).
„Trys didvyriai ir sosto paveldtoja“
(animacinis f., originalo k., Rusija, N-7) 2-7 d. 10.10, 12.15, 14.20 val.
„Trys didvyriai ir sosto paveldtoja“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Rusija, N-7) - 2-7 d. 11.20, 14.45 val.
„Marija, kotijos karalien“
(biografin drama, Didioji Britanija,
N-13) - 2-7 d. 12.40, 17.40, 22.45 val.
(22.45 val. seansas vyks 2 d).
„Dogman“ (kriminalin drama, Italija,
Pranczija, N-16) - 2-7 d. 15.20, 20.20 val.
„Alita: kovos angelas“ (fantastinis
nuotyki f., JAV, 3D, N-13) - 5 d. 18.30 val.
„altas kraujas“ (trileris, JAV, N-16) 7 d. 18.40 val.
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva,
N-16) - 2-7 d. 13.45, 16.30, 19, 21.30,
21.50 val. (5 d. 21.30 val. seansas nevyks;
21.50 val. seansas vyks 5 d.).
„Belos kelion namo“ (nuotyki filmas
eimai, dubliuotas lietuvikai, JAV, V) 2-7 d. 10.20, 11.10, 13.15, 16 val.
(10.20 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Laisvo elgesio moiut 2: Pagyven
kerytojai“ (komedija, Rusija, N-13) 2-7 d. 13.20, 18.20, 21.35, 23.50 val.
(23.50 val. seansas vyks 2 d.).
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 2-7 d. 11,
13.25, 15.40 val. (5 d. 15.40 val. seansas
nevyks).
„T-34“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 2-7 d.
15.30, 18.40, 21.40 val. (5, 7 d. 18.40 val.
seansas nevyks).
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 2-7 d. 10.50, 18.30, 21.10 val.
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 2-7 d. 10.30, 18.05 val.
„Pabgimo kambarys“ (mistin siaubo
drama, JAV, N-13) - 2-7 d. 16.20, 21.50,
23.35 val. (23.35 val. seansas vyks 2 d.).
„mogus-Voras:  nauj visat“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, N-7) - 2-7 d. 13.35 val.
„Sniego karalien: veidrodi alis“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Rusija, V) - 2-7 d. 12.30 val.
„Akvamenas“ (fantastinis veiksmo f.,
JAV, Australija, 3D, N-13) - 2-7 d.
16.10 val.
„Favorit“ (komika drama, Airija,
Didioji Britanija, JAV, N-16) - 2-7 d.
19.10 val.
„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 2-7 d. 21, 23.40 val. (23.40 val.
seansas vyks 2 d.).
„Grinas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, V) - 2-7 d. 10.40 val.

KONCERT SAL
5 d. 18.30 val. I a. foj „Pasivaikiojimas po epoch alj“.
„Xylos trio”: I.Pranskut (smuikas),
M.Brajkovi (violonel), M.Kotari (fortepijonas).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Apgaulinga ramyb“ (drama, JAV,
N-16) - 2-7 d. 15.55, 19.10, 21.35 val.
„Trys didvyriai ir sosto paveldtoja“
(animacinis f., originalo k., Rusija, N-7) 2-7 d. 11.10, 13.15, 15.40 val.

V. JON BANYIA
4 d. 18 val. - „Jaunysts dainos“.
Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos
„Liepaits“ koncertas.
VILNIAUS ROTU
3 d. 18 val. - „Sinfonietta Riga“ koncertas. Dir. D.Jukys.
VYTAUTO KASIULIO DAILS MUZIEJUS
3 d. 16 val. - „Klajojanios ugnies
dainos“. N.Kniuktait-Vaiiulien (mecosopranas), L.Duinskas (fortepijonas).

TRAKAI
UUTRAKIO DVARAS
3 d. 14 val. - Popiet su „Xylos trio”:
I.Pranskut (smuikas), M.Brajkovi
(violonel, Kroatija), M.Kotari (fortepijonas, Japonija).

KAUNAS
KAUNO VALSTYBIN FILHARMONIJA
2 d. 17 val. - „Graiausios pasaulio
oper arijos“. Edita Bilit (sopranas),
Sergej Liachnovi (fortepijonas).
3 d. 14 val. - „Orkestro DNR“. Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras (meno
vadovas ir vyr. dirigentas M.Pitrnas).
Dir. R.ervenikas, V.Gerulaitis (muzikologas).
3 d. 18 val. - „Kelion aplink pasaul su
Evelina Saenko“. E.Saenko (vokalas),
P.Zdanaviius (fortepijonas), N.Bakula
(akordeonas).
6 d. 18 val. Maojoje salje - Vakaras su
„Xylos“. „Xylos trio”: I.Pranskut (smuikas), M.Brajkovi (violonel), M.Kotari
(fortepijonas).
7 d. 18 val. - Orkestro gimtadienio koncertas. Kauno miesto simfoninis orkestras
(vyr. dirigentas C.Orbelian (JAV), vadovas
A.Treikauskas). Solistas G.Gagnidze (baritonas, Gruzija). Dir. C.Orbelian.
8 d. 18 val. Maojoje salje - „Meils
spalvos“. Egl idlauskait (mecosopranas), Paul Gudinait (fortepijonas).
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„Trys didvyriai ir sosto paveldtoja“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Rusija, N-7) - 2-7 d. 11.30, 13.50 val.
„Marija, kotijos karalien“
(biografin drama, Didioji Britanija,
N-13) - 2-7 d. 13.10, 18.50, 21.40 val.
„Dogman“ (kriminalin drama, Italija,
Pranczija, N-16) - 2-7 d. 16, 18.30 val.
„Karmen“ (originalo k.) - 5 d. 18 val.
(Tiesiogins premjeros transliacijos i
Niujorko Metropolitano operos raas!)
„Alita: kovos angelas“ (fantastinis
nuotyki f., JAV, 3D, N-13) - 5 d. 19 val.
„altas kraujas“ (trileris, JAV, N-16) 7 d. 18.50 val.
„A nebgu“ (Didioji Britanija, N-13) 4 d. 19 val.
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva,
N-16) - 2-7 d. 11.20, 13.50, 16.20, 18.30,
21.10 val.
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 2-7 d. 12, 15, 18, 20.30, 20.50 val.
(5 d. 20.30 val. seansas nevyks; 20.50 val.
seansas vyks 5 d.).
„Favorit“ (komika drama, Airija,
Didioji Britanija, JAV, N-16) - 2-7 d.
13, 17.50, 20.30, 20.50 val. (4 d. 17.50,
20.30 val. seansai nevyks; 20.50 val. seansas vyks 4 d.).
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 2-7 d.
11.40, 14.10, 16.40 val. (6 d. 16.40 val.
seansas nevyks).
„Belos kelion namo“ (nuotyki filmas
eimai, dubliuotas lietuvikai, JAV, V) 2-7 d. 11, 13.35, 16.30 val.
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 2-7 d. 15.20, 20.50, 21.50 val. (2, 4-6 d.
20.50 val. seansas nevyks; 21.50 val. seansas vyks 6 d.).
„T-34“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 2-4,
7 d. 13.35 val. 2-6 d. 18.50 val.
„Laisvo elgesio moiut 2: Pagyven
kerytojai“ (komedija, Rusija, N-13) 5 d. 15.50, 18.15 val.
„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 2-7 d. 21 val.
„Silvio“ (biografin drama, Italija, N-16) 2-3, 6-7 d. 20.50 val.
„mogus-Voras:  nauj visat“
(fantastinis veiksmo ir nuotyki f., dubliuotas lietuvikai, JAV, N-7) - 2-3 d.
11.20 val.
„Grinas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, V) - 2-3 d. 11 val.
„Sniego karalien: veidrodi alis“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Rusija, V) - 2-3 d. 11.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Trys didvyriai ir sosto paveldtoja“
(animacinis f., originalo k., Rusija, N-7) 2-5, 7 d. 12.30, 17 val. 6 d. 17 val.
„Trys didvyriai ir sosto paveldtoja“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Rusija, N-7) - 2-7 d. 10.30, 14.45 val.
„Apgaulinga ramyb“ (drama, JAV,
N-16) - 2-7 d. 10, 12.15, 14.30, 19.15,
21.30 val.
„Marija, kotijos karalien“
(biografin drama, Didioji Britanija, N-13) 2-7 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45 val.
„Dogman“ (kriminalin drama, Italija,
Pranczija, N-16) - 3, 5, 7 d. 19 val. 2, 4,
6 d. 21.15 val.
„Laisvo elgesio moiut 2: Pagyven
kerytojai“ (komedija, Rusija, N-13) - 3,
5, 7 d. 21.15 val. 2, 4 d. 19 val.
„Belos kelion namo“ (nuotyki filmas
eimai, dubliuotas lietuvikai, JAV, V) 2-5, 7 d. 10, 12, 14, 16.15, 18.15 val. 6 d.
12, 14, 16.15, 18.15 val.
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva,
N-16) - 2-5 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15,
19.30, 21.45 val. 6 d. 10.30, 12.45, 15, 19,
22 val. 7 d. 15, 17.15, 19.30, 21.45 val.

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„Luizs iema“ (animacinis f.,
Pranczija, Kanada, N-7) - 2 d. 14.10 val.
„Vaiuojam, jaunuoliai!“
(komedija, Pranczija, N-13) - 2 d.
15.40 val.
„mogudys gyvena dvideimt
pirmajame bute“ (kriminalinis f.,
Pranczija, N-13) - 2 d. 17.20 val.
„Ulisas ir Mona“ (drama, Pranczija,
N-13) - 2 d. 19 val.
Henri-Georges’o Clouzot
„Pragaras“ (dokumentinis f.,
Pranczija, N-13) - 2 d. 20.40 val.
„Paveikslas“ (animacinis f., Pranczija,
Belgija, Kanada) - 3 d. 13.20 val.
„Js Vincentas“ (Lenkija, Jungtin
Karalyst, N-13) - 3 d. 14.50 val.
„Auksakali krantin“ (kriminalinis f.,
Pranczija, N-13) - 3 d. 16.40 val.
„Tai, kas svarbiausia“ (drama,
Pranczija, Italija, veicarija, N-13) - 3 d.
18.40 val.
„Atlygis u baim“ (nuotyki f.,
Pranczija, N-13) - 3 d. 20.30 val.
„Marija, kotijos karalien“
(biografin drama, Didioji Britanija,
N-13) - 4 d. 17.10 val. 5 d. 20.40 val.
7 d. 16.30 val.
„Dogman“ (kriminalin drama, Italija,
Pranczija, N-16) - 4 d. 19.30 val. 5 d.
18.40 val. 6 d. 21.10 val. 7 d. 18.50 val.
„Ieiti i nam“ (dokumentinis f.,
Lietuva, N-7) - 5 d. 17.10 val.
„altasis karas“ (drama, Lenkija,
Jungtin Karalyst, Pranczija, N-16) - 6 d.
19.20 val.
„Favorit“ (biografin drama, Airija,
Didioji Britanija, JAV, N-16) - 7 d.
20.50 val.
„Daug vaik, bedion ir pilis“
(dokumentinis f., Ispanija, N-13) - 8 d.
16.40 val.
„Purpurinis rkas“ (drama, Lietuva,
N-13) - 8 d. 18.30 val.

„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 2-7 d. 18.30, 21.15 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 3-7 d.
10.15, 11.15, 13.45, 15.30, 16.45 val. 2 d.
11.15, 13.45, 15.30, 16.45 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, 3D, V) - 2-7 d.
13 val.
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 2-7 d. 16, 18.45, 21.30 val.
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 2-7 d. 20.30 val.
„Trys didvyriai ir sosto paveldtoja“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Rusija, N-7) - 2 d. 11 val. (specialus seansas maiukams).
„Marija, kotijos karalien“
(biografin drama, Didioji Britanija,
N-16) - 6 d. 12 val. (specialus seansas
mamytms).

„Alita: kovos angelas“ (fantastinis nuotyki f., JAV, 3D, N-13) - 5 d.
18.30 val.
„altas kraujas“ (trileris, JAV, N-16) 7 d. 19.30 val.
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva,
N-16) - 2-7 d. 10.10, 12.40, 15.20 val.
3-4, 6-7 d. 18 val. 2-4, 6-7 d. 20.40 val.
5 d. 21.50 val. 2 d. 19, 21.30 val. 2 d.
23.30 val.
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 2-7 d. 10.50, 13.30 val. 2-3, 5-7 d.
15.35 val. 3-6 d. 19 val. 2 d. 19.40 val.
2-4, 6-7 d. 21.30 val.
„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 2-7 d. 13.45, 15.45 val. 2-4, 6 d.
18.40 val. 2 d. 24 val.
„Belos kelion namo“ (nuotyki filmas
eimai, dubliuotas lietuvikai, JAV, V) 2-7 d. 10.20, 12 val. 2-4, 6-7 d. 16.45 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 2-7 d.
10.30, 12.55, 14.15 val.
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 2-7 d. 10.40 val. 4-7 d. 16.25,
21.40 val. 2-3 d. 17.15 val. 2 d. 22.35 val.

„Marija, kotijos karalien“
(biografin drama, Didioji Britanija,
N-13) - 2-3, 5 d. 14, 19 val. 4, 6 d. 16.30,
21.50 val. 7 d. 14, 21.40 val.
„Pabgimo kambarys“ (mistin siaubo
drama, JAV, N-13) - 2, 4-5, 7 d. 22.10 val.
3, 6 d. 20 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 2-7 d.
10.30, 15.15, 18 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, 3D, V) - 2-6 d.
11.30 val. 7 d. 11.35 val.
„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 2, 4-5, 7 d. 19.30 val. 3, 6 d.
22.10 val.
„Taip gim vaigd“ (romantin
muzikin drama, JAV, N-13) - 4, 6 d.
19 val.
„Tarp ms, mergaii“ (komedija,
Lietuva, N-16) - 2-7 d. 13.15, 17.40 val.
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 2, 4-5, 7 d. 19.40 val. 3, 6 d.
12.50, 19.40 val.
„mogus-Voras:  nauj visat“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, N-7) - 2-7 d. 10.20 val.

RA

PREMJE

„Marija, Škotijos karalienė“
„Mary Queen of Scots“

LIETUVOS KINO TEATRUOSE
NUO VASARIO 1 D.
BIOGRAFINĖ DRAMA.
DIDŽIOJI BRITANIJA, 2019.
REŽISIERĖ: JOSIE ROURKE.
VAIDINA: MARGOT ROBBIE,
SAOIRSE RONAN, GUY PEARCE.

Angliją valdant Elžbietai I, gimtinėn grįžta Prancūzijos karalienė Marija Stiuart, pareiškusi norą
susigrąžinti jai priklausantį Škotijos sostą ir karūną. Vyrų viešpatavimo epochoje į kovą dėl valdžios
kyla dvi nepalaužiamos seserys - negailestinga Elžbieta I ir akiplėšiškai drąsi Marija Stiuart,
besivaržančios dėl karalienės titulo, meilės ir pripažinimo. Savo rankose sutelkusios valdžią, apsuptos priešų, mylimųjų ir melo pinklių, jos privalo žaisti negailestingą karalienių žaidimą, atlaikyti priešų atakas ir sąmokslus, sukilimus ir apkalbas bei amžiams pakeisti Anglijos istoriją.

KAUNAS
FORUM CINEMAS
„Apgaulinga ramyb“ (drama, JAV,
N-16) - 3-7 d. 19.15 val. 2-3 d. 21 val.
3-7 d. 22 val. 2 d. 23.50 val.
„Trys didvyriai ir sosto paveldtoja“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Rusija, N-7) - 2-7 d. 11, 12.25 val.
„Marija, kotijos karalien“
(biografin drama, Didioji Britanija,
N-13) - 2-7 d. 14.30, 18.30, 21.20 val.
„Dogman“ (kriminalin drama, Italija,
Pranczija, N-16) - 3-7 d. 19.40, 22.10 val.
2 d. 22.30 val.
„iemos ekranai 2019“ (festivalis) 2-4 d.
„Purpurinis rkas“ (drama, Lietuva,
N-13) - 7 d. 18.40 val.
„Karmen“ (originalo k.) - 5 d. 18 val.
(Tiesiogins premjeros transliacijos i
Niujorko Metropolitano operos raas!)

„Favorit“ (komika drama, Airija,
Didioji Britanija, JAV, N-16) - 2-7 d.
13.05 val. 4-6 d. 19.30 val. 2-3 d.
20 val.
„Akvamenas“ (fantastinis veiksmo f.,
JAV, Australija, 3D, N-13) - 2-7 d.
16.35 val.
„Tarp ms, mergaii“ (komedija,
Lietuva, N-16) - 4-7 d. 17.15 val. 2-3 d.
16.25 val.
„Pabgimo kambarys“ (mistin siaubo
drama, JAV, N-13) - 4-7 d. 22.20 val. 3 d.
22.40 val. 2 d. 0.20 val.
CINAMON MEGA
„Akvamenas“ (fantastinis veiksmo f.,
JAV, Australija, N-13) - 2-3, 5 d.
21.30 val.
„Apgaulinga ramyb“ (drama, JAV,
N-16) - 2, 4-5, 7 d. 12.50, 22.20 val. 3,
6 d. 22.20 val.
„Belos kelion namo“ (nuotyki
filmas eimai, dubliuotas lietuvikai,
JAV, V) - 2-7 d. 10.15, 12.30, 14.45 val.
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 2-7 d. 20.30 val.
„Favorit“ (drama, Airija, Didioji
Britanija, JAV, N-16) - 2, 4-5, 7 d. 17 val.
3, 6 d. 17.30 val.
„Geroji pus“ (komika drama, JAV,
N-13) - 4, 6 d. 14 val. 2-3, 5, 7 d.
16.30 val.
„Grinas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, V) - 2-7 d. 11.15 val.
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva) - 2,
4-5 d. 13, 15.30, 17, 19.20, 21.40 val. 3,
6 d. 13, 15.40, 17, 19.20, 21.40 val. 7 d.
13, 15.40, 17, 19.20 val.
Karalikoji opera: „Traviata“ - 7 d.
19 val.
„Laisvo elgesio moiut 2:
Pagyven kerytojai“ (komedija,
Rusija, N-13) - 2, 4-5, 7 d. 15 val. 3, 6 d.
15.30 val.

KLAIPDA
FORUM CINEMAS
„Apgaulinga ramyb“ (drama, JAV,
N-16) - 2-7 d. 18.50, 21.30 val.
„Trys didvyriai ir sosto paveldtoja“
(animacinis f., originalo k., Rusija, N-7) 2-7 d. 10.10, 14.30 val.
„Trys didvyriai ir sosto paveldtoja“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Rusija, N-7) - 2-7 d. 12.20, 16.40 val.
„Marija, kotijos karalien“
(biografin drama, Didioji Britanija,
N-13) - 2-7 d. 18.10 val.
„Dogman“ (kriminalin drama, Italija,
Pranczija, N-16) - 2-7 d. 21.20 val.
„Karmen“ (originalo k.) - 5 d.
19.55 val. (Tiesiogins premjeros transliacijos i Niujorko Metropolitano operos
raas!)
„Alita: kovos angelas“ (fantastinis nuotyki f., JAV, 3D, N-13) - 5 d.
18.30 val.
„altas kraujas“ (trileris, JAV, N-16) 7 d. 18.30 val.
„iemos ekranai 2019“ (festivalis) 7 d.
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva,
N-16) - 2-7 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.10,
21.50 val. (5 d. 21.10 val. seansas nevyks;
21.50 val. seansas vyks 5 d.).
„Laisvo elgesio moiut 2:
Pagyven kerytojai“ (komedija,
Rusija, N-13) - 2-7 d. 10.40, 15.40,
19.10, 21 val. (5, 7 d. 19.10 val. seansas
nevyks).
„Belos kelion namo“ (nuotyki filmas
eimai, dubliuotas lietuvikai, JAV, V) 2-7 d. 10.50, 13, 15.15 val.
„T-34“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 2-4,
6 d. 17.30 val. 2-4, 6-7 d. 20.30 val.
„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 2-7 d. 12.50, 20.50, 21.50 val.
(6-7 d. 20.50 val. seansas nevyks;
21.50 val. seansas vyks 7 d.).

„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 2-7 d. 13.10, 17.30, 18 val. (6-7 d.
18 val. seansas nevyks; 17.30 val. seansas
vyks 7 d.).
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 2-7 d.
15.30 val. 2-3 d. 10.30 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, 3D, V) - 2-7 d.
13 val.
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 2-7 d. 10.20 val.
„Tarp ms, mergaii“ (komedija,
Lietuva, N-16) - 3, 5, 7 d. 16.10 val.
„Akvamenas“ (fantastinis veiksmo f.,
JAV, Australija, N-13) - 2, 4, 6 d. 16 val.

IAULIAI
FORUM CINEMAS
„Apgaulinga ramyb“ (drama, JAV,
N-16) - 2-7 d. 13.10, 19.20, 21.45,
23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 2 d.).
„Trys didvyriai ir sosto paveldtoja“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Rusija, N-7) - 2-4, 6-7 d. 10.40, 12.40 val.
5 d. 13 val.
„Marija, kotijos karalien“
(biografin drama, Didioji Britanija,
N-13) - 2-7 d. 18, 20.45 val. 2 d.
23.30 val.
„Dogman“ (kriminalin drama, Italija,
Pranczija, N-16) - 2-7 d. 21.30 val. 2 d.
23.50 val.
„Alita: kovos angelas“ (fantastinis nuotyki f., JAV, 3D, N-13) - 5 d.
18.30 val.
„altas kraujas“ (trileris, JAV, N-16) 7 d. 18.45 val.
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva,
N-16) - 2-7 d. 10.40, 13.20, 15.50 val.
2-4, 6-7 d. 18.20, 21 val. 5 d. 18.45,
21.50 val. 2 d. 23.40 val.
„Belos kelion namo“ (nuotyki filmas
eimai, dubliuotas lietuvikai, JAV, V) 2-7 d. 10.10, 12.25, 14.40, 17 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 2-7 d.
10.30, 13, 15.30 val. (5 d. 13 val. seansas
nevyks).
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 2-7 d. 14.45, 20.30, 23.20 val. (23.20 val.
seansas vyks 2 d.).
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 2-7 d. 10.20, 18.45 val. (18.45 val.
seansas vyks 3 d.).
„Akvamenas“ (fantastinis veiksmo f.,
JAV, Australija, 3D, N-13) - 2-7 d.
15.35 val.
„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 2-7 d. 17.40 val.
„Tarp ms, mergaii“ (komedija,
Lietuva, N-16) - 2, 4, 6 d. 18.45 val.

PANEVYS
FORUM CINEMAS BABILONAS
„Apgaulinga ramyb“ (drama, JAV,
N-16) - 2-7 d. 19.10 val.
„Trys didvyriai ir sosto paveldtoja“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Rusija, N-7) - 2-7 d. 10.10, 15.20 val.
(10.10 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Dogman“ (kriminalin drama, Italija,
Pranczija, N-16) - 3, 5, 7 d. 20.30 val.
„Marija, kotijos karalien“
(biografin drama, Didioji Britanija,
N-13) - 2, 4, 6 d. 21.35 val.
„Alita: kovos angelas“ (fantastinis
nuotyki f., JAV, 3D, N-13) - 5 d. 18.30 val.
„altas kraujas“ (trileris, JAV, N-16) 7 d. 17.50 val.
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva,
N-16) - 2-7 d. 15.50 val. 2-3 d. 10.20 val.
2-3, 5-7 d. 12.50 val. 2-4, 6-7 d. 18.30,
21 val. 5 d. 21.50 val.
„Belos kelion namo“ (nuotyki filmas
eimai, dubliuotas lietuvikai, JAV, V) 2-7 d. 12.10, 14.25 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
JAV, dubliuotas lietuvikai, V) - 2-7 d.
13.10 val. 2-3 d. 10.30 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
JAV, dubliuotas lietuvikai, 3D, V) - 2-7 d.
16.40 val.
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 2-6 d. 17.30 val.
„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 3, 5, 7 d. 21.35 val.
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 2, 4, 6 d. 20.30 val.
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„Laisvalaikio“
klubo
partneriai
APRANGA, AKSESUARAI
Galanterijos parduotuvės
„Odera“. Vilnius.
10% nuolaida nenukainotoms ir
neakcijinėms prekėms.
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt
Juvelyrinių dirbinių
parduotuvė „Auksinė
dovanėlė“. Vilnius.
28% nuolaida juvelyriniams
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”.
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

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

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

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

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

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

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

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

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

MOKYMO KURSAI

Automobilių nuoma „Easy
Rental”.Vilnius. 18% nuolaida
įmonei priklausančių lengvųjų
automobilių ir mikroautobusų
nuomai. Tel.: (8 5) 212 3691,
(8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida
automobilio 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
SPA centrai „East Island“.
Vilnius, Kaunas, 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
Masažai, SPA ritualai,
aromaterapija „Provanso
kvapai“. Vilnius, Klaipėda.
12% nuolaida prekėms ir
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055,
www.provansokvapai.lt

KAVINĖS, RESTORANAI
Naujiena! „Liu Patty“ desertinė. Vilnius.
10% nuodaida desertams,
išankstiniams užsakymams.
Tel. (8 699) 08442,
www.liudesertine.lt

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

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
Laisvalaikio centras „7 mūzos”.
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių
salės bei grupinių sveikatingumo
užsiėmimų suaugusiųjų
abonementams.
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Savicko sporto klubas.
Vilnius.10 % nuolaida visiems
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,
www.savickosportoklubas.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
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
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

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

VASARIO 2-8 D.

GEROS DIENOS: 6-8 D.
BLOGOS DIENOS: 3-5 D.

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

Avinas. Puikiai klostysis
meilės reikalai. Atsiras galimybių susirasti antrąją pusę. Viskas jūsų rankose, jei norėsite,
tikrai būsite laimingi. Dirbdami
komandoje pasieksite puikių rezultatų, aktyviai tvarkysite finansinius
reikalus, sulauksite viliojančių
pasiūlymų. Dėl geresnės savijautos
verta užsukti į sporto salę.

Liūtas. Puikiai seksis
bendrauti su priešingos lyties atstovais.
Neužmirškite, jog ilgalaikių santykių pagrindas - pagarba. Galite
gauti darbo pasiūlymų, atidžiai
tvarkykite dokumentus, venkite
konfliktų. Finansinė situacija bus
stabili, jeigu nevyksite į keliones.
Pasistenkite nepervargti darbe.

Šaulys. Santykiai su mylimu žmogumi gali varžyti
laisvę, todėl teks imtis
skausmingų sprendimų. Šioje
situacijoje jums geriau daugiau
klausytis ir rečiau kalbėti, tik
taip pavyks išlaikyti santykius.
Būsite labai darbingi. Pajamos
šiuo metu stabilios, o keliones
atidėkite.

Jautis. Gali tekti priimti
svarbius sprendimus,
susijusius su asmeniniu
gyvenimu ar meile. Teks apsispręsti: skirtis ar tuoktis. Darbe
norėsite pradėti ką nors svarbaus - neskubėkite, o jei pradėsite - nerizikuokite, tada finansai
bus stabilūs. Pabūkite gryname
ore, pasivaikščiokite, kad sustiprėtų imunitetas.

Mergelė. Malonių akimirkų
pažers antroji pusė, galimos išskirtinės staigmenos
ir dėmesys, todėl labai svarbu
pasitikėti ir vystyti jums rodomus
jausmus. Darbe lydės sėkmė,
ypač seksis srityse, susijusiose
su administravimu, vadovavimu,
tarptautiniais ryšiais bei gamyba.
Finansinė padėtis bus stabili.
Puikus laikas pasirūpinti sveikata.

Ožiaragis. Jums - meilės
metas, tad nešvaistykite
laiko neįdomiems žmonėms, geriau tą laiką dovanokite
antrajai pusei. Leiskite sau mylėti
ir džiaugtis gyvenimu, palankus
metas tvarkyti su nekilnojamuoju turtu susijusius reikalus.
Finansinė situacija gali pasikeisti į
gera, jeigu turite verslo partnerių
užsienyje.

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

Svarstyklės. Sėkmingai
klostysis asmeninis gyvenimas, santykiai su partneriu
nebus nuobodūs, sugalvosite,
kaip juos paįvairinti. Vienišių laukia įdomios pažintys. Teks spręsti
reikalus, susijusius su finansais ir
kreditais, dokumentų tvarkymu.
Finansinė situacija bus stabili,
bet nežadanti pajamų didėjimo.
Pasimėgaukite pasivaikščiojimais.

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

Vėžys. Pasistenkite šiuo
metu neužmerkti akių,
nepasiduokite kitų apžavams ir įtakai, nes galite pražiopsoti ką nors reikšmingo. Bus
aktualūs kolektyviniai darbai arba
sumanymai, gimę kartu su draugais. Finansai bus stabilūs, didelių
išlaidų nenusimato, jeigu nepradėsite remonto darbų. Sveikatos
sutrikimai neturėtų varginti.

Skorpionas. Palanku
puoselėti anksčiau sukurtus santykius bei pradėti
naujus. Bus svarbūs reikalai,
susiję su partneriais, sutartimis.
Stenkitės padaryti tai, ko nesiryžote atlikti. Dabar užteks drąsos
sėkmingai įgyvendinti sudėtingus planus. Nebijokite atsakomybės, pajamos bus stabilios, galite
investuoti į verslą.

SVEIKINA

Atlikėja
Gabrielė Urbonaitė
1995 02 03

„Mis Lietuva 2014“ pirmoji
vicemis Patricija Belousova
1995 02 03

Žurnalistė, TV laidų vedėja
Živilė Kropaitė
1985 02 07

Trišuolininkė
Jolanta Verseckaitė
1988 02 09

RINKODAROS SKYRIUS

Žuvys. Netrūks romantikos ir malonių akimirkų
asmeniniame gyvenime.
Nuotaika bus pakili. Sutiksite
jums skirtą žmogų arba iš mylimo žmogaus išgirsite ilgai lauktą
pasiūlymą. Tinkamas metas
karjerai, šiuo metu nėra jums neįveikiamų užduočių, aplinkybės
klostosi labai palankiai. Pravartu
atsikratyti žalingų įpročių.

Tel. (8 5) 212 31 00
facebook.com/laisvalaikis.su.respublika

REDAKTORĖ
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ
dalia.daskeviciute@respublika.net

ŽURNALISTĖ
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
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Pylimo gatvėje veikia Daumanto Tomo
Pilipavičiaus paroda „Mano miestas“

Paveikslas „Vilnius nuo Bekešo kalno“
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ANEKDOTAI

Pareng urnalo „oho“ redakcija

Teisingai isprend kryiaod,
galite laimti 4 kvietimus 
film „Purpurinis rkas“.
Atsakym iki vasario 6 d. siskite
SMS inute numeriu 1390. Raykite:
LV KR, atsakym, vard, pavard
ir miest. inuts kaina 0,43 EUR.
Praeito kryiaodio laimtojas
Donatas Jakubauskas i
Klaipdos. Jam bus teikta knyga
H.Kent „Paskutins apeigos“.

SUDOKU

Dl priz teiraukits telefonu Vilniuje 212 36 26 arba el.patu laisvalaikis@respublika.net.
Prizai laikomi savait. Sisdami inut sutinkate, kad js duomenys yra matomi siekiant
irinkti laimtoj.

Vertikaliai: Tarantinas. Larnaka. Alga.
Oleumas. Bon. Lima. Tarpas. Ar. Sopa.
Manet. Taika. Go. Kantas. Algis. Mingas.
Laikosi. Kamantai. „Baubas“. Antai. Sritis.
TT. Argas. Atikas. Re. Parai. ratas. San.
Gan. Ikaras. Bent. Pasakojimas. Slanka. Avi.
Sakalas. Plautis.
Horizontaliai: Logika. PV. Kraipo. Argai.
Alma. Maras. Anga. Manganas. Ta. Kintai.
Ka. Mantas. OK. Notangai. Ija. Salantai. kil.
Seras. Arama. Upes. Staras. Mat. Britas.
Klas. Laikas. AS. Autas. SL. Staibis. La.
Alkas. Bau. Pabaigos. Sent. Korkis. Tranki.
AN. Asistentas.
Paymtuose langeliuose:
AMPERMETRAS.

- Petriuk, ar gerai matai per
naujus akinius?
- Taip, mamyte.
- Aš ne mamytė - aš tėvelis.
●
- Daktare, jei atvirai - ar
šios gydomosios žolės duoda
naudos?
- Žinoma, duoda. Štai, sūnui
butą nupirkau, dukrą į mokslus
išleidau…
●
- Tu įsižeidei?
- Ne.
- Stipriai?
- Taip!
●
- Kapitone, ko toks liūdnas?
- Laimėjau loterijoj pagrindinį prizą...
- Tai džiaugtis reikia!
- Ai, geriau būčiau 2 ar 3
vietą laimėjęs - virdulį...
- O tai koks jūsų prizas?
- Kruizas mūsų laivu.
●
Pokalbis parduotuvėje:
- Ooo! Labas! Dvejus metus nesimatėme! Kas naujo?
- Tai va, makaronų nusipirkau.

●
Taksi automobilis lekia.
Keleivis vairuotojui:
- Važiuokite atsargiau. Manęs namuose laukia žmona ir
keturi vaikai!
- Ir čia jūs mane mokote atsargumo?
●
Triuškinamai pralaimėjusios
komandos treneris piktas įgriūna
į persirengimo kambarį:
- Kuris vakar pirmas pasiūlė išgerti?!
Tyla.
- Paklausiu kitaip: kuris vakar pirmas pasakė: „Na, ką?“?
●
Vaikinas vejasi merginą:
- Panele, panele, ar ne jūs
palikote skėtį autobuse?
- Oi, taip, palikau.
- Tai greičiau bėkite, autobusas dar netoli nuvažiavo.
●
Stovi kariuomenės vadas
prieš eilinius ir sako:
- Kas važiuos bulvių kasti,
ženkite į priekį.
Vienintelis kareivis žengė:
- Aš.
Kariuomenės vadas:
- Gerai. Kiti eis pėsti.

