
Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Kokie planai ir darbai nu-
matyti jūsų tvarkaraštyje?

- Šiuo metu mano pagrindinė 
veikla - vaidmuo „Kornete“. Repe-
tuoju nuo antradienio iki sekmadie-
nio, rytą vakarą. Mano darbotvarkė 
suplanuota iki žiemos, o planų yra 
penkeriems metams į priekį. Arti-
miausi planai - nedidelis vaidmuo 
naujame Operos ir baleto teatro 
spektaklyje „Sevilijos kirpėjas“. Ko-
vo mėnesį numatytas grupės „El 
Fuego“ koncertinis turas per Lietu-
vą. Šiais metais su grupe norime 
sudainuoti žinomiausias dainas iš 
lietuviškų aukso fondų, sukurtas 
nuo XX a. pradžios - nuo Dolskio, 
Šabaniausko iki SEL repertuaro. Su 
grupe jau įgyvendinome svajonę - 
koncertuoti su orkestru, tad šiemet 
įgyvendinsime ir kitą - turėsime sa-
vą ritmo grupę, tad bus vis mažiau 
koncertų, kur pasirodysime be gyvo 
garso pritarimo. 

- Jūsų biografijoje daug gra-
žių iniciatyvų: šiuolaikinės ope-
ros festivalis NOA ir Baltijos ka-
merinio operos teatro (BKOT) 
įkūrimas, taip pat Vilniaus ope-
ros studijos veikla. Iš kur tiek 
idėjų ir siekių? 

- Prieš pradėdamas operos so-
listo karjerą išbandžiau įvairių kitų 
sričių. Buvau ir gitaristas, ir choro 
dirigentas, ir muzikos projektų va-
dybininkas, dirbau su visuomeni-
niais projektais. Iki šiol mano veik-
loje svarbią vietą užima kompozici-
ja ir projektų prodiusavimas. Todėl 
per 20 muzikavimo metų atsirado 
įvairių norų, ketinimų ir siekių. Vien 
dainavimo karjeros man neužtektų, 
kad galėčiau išreikšti savo asmeny-
bę. Noriu rezonuoti su savo vidumi, 
o to padarinys - begalės sumanymų. 
Kuo gražesnės iniciatyvos, tuo la-
biau norisi prie jų prisidėti, sugal-
voti ką nors naujo ir žinoti, kad kaž-
kam padėjau. Esu „Operomanijos“ 
iniciatorius, drauge su Ana Ablamo-
nova pradėjome rengti NOA festi-
valius. Dabar esu iš šios veiklos 
kiek pasitraukęs, nes daugiausia lai-
ko skiriu savo, kaip operos solisto, 
tobulėjimui, repeticijoms ir naujoms 
dainoms, taip pat dirbu su BKOT, 
kuris labiau susijęs su tradicine ope-

ra. Mane motyvuoja ir žavi, kad ir 
Lietuvoje gali atsirasti kažkas iš-
skirtinio, ko nėra užsienyje. 

- Esate Lietuvos patriotas?
- Esu patriotas ir tikiu, kad mū-

sų šalyje labai daug jaunų ir kūry-
bingų žmonių, kuriuos tereikia už-
vesti ant gero 
kelio, uždegti ir 
padaryti, kad 
profesionalai va-
žiuotų ne iš Lie-
tuvos, o į ją. 
Taip, kaip ren-
giame šiuolaiki-
nės operos festivalį, kuris turi labai 
mažai analogų Europoje. Norisi pa-
rodyti pasauliui, kad Lietuva - ne tik 
juodos darbo jėgos šalis. Visos ini-
ciatyvos, kurios stiprina mus kaip 

šalį ir daro išskirtinius, teikia 
džiaugsmo ir mane uždega. Svarbu, 
kad ne vien aš, bet ir mano aplinka 
auga, tobulėja. Jei galiu prie to pri-
sidėti, aš tikrai džiaugiuosi. Būna, 
kad dėl to nukenčia ir mano šeima, 
ir finansai, bet jei rūpinčiausi tik sa-
vimi, labai save apiplėščiau.

- 2011 metais įsteigėte BKOT. 
Koks tai teatras, koks jo tikslas 
ir kaip jam sekasi?

- Pirmajame XXI a. dešimtme-
tyje Lietuvoje atgijo ir išpopuliarėjo 

opera, atsirado nemažai tiek tradi-
cinės, tiek šiuolaikinės operos ini-
ciatyvų. Manau, įkūriau tai, ko Vil-
niui ir Lietuvai labai trūko - Baltijos 
kamerinį operos teatrą. Jame stato-
mos specialios operos bei didžiosios 
operos pritaikomos mažai sudėčiai. 
Mano galva, operos gali būti stato-

mos ne tik dide-
lėse salėse su 
orkestru, todėl 
siūlome operas, 
rodomas mažes-
nėse, nebūtinai 
tradicinėse er-
dvėse, demokra-

tiškesnes, šiltesnes, intymesnes, 
sutelkiame daugiau dėmesio į vai-
dybą. BKOT - tai alternatyva klau-
sytojui pasirinkti ne tik tradicinę, 
barokinę, bet ir kamerinę operą. Kai 

pabosta tradicinės operos, teatras 
suteikia galimybę pamatyti šį tą 
naujo ir įdomaus. Be kamerinių 
spektaklių, rengsime ir edukacinius 
projektus vaikams, paaugliams, 
žmonėms, kurie operos neklauso, 
nes norime parodyti, kad opera yra 
nenuobodi ir suprantama visiems. 
Norėčiau, kad mūsų veikla padėtų 
keisti žiūrovų nuomonę apie operą, 
todėl stengiamės vengti įvairių at-
likimo klišių, ieškosime ir naujų for-
mų. Šiam tikslui sukurtas labai sėk-
mingas projektas „Operos pašte-
tas“, kurio metu atliekamos žymiau-
sios arijos ir gaminamas maistas. 
Net žmonės, nesiklausantys operos, 
po projekto pripažino, kad jiems bu-
vo labai įdomu. BKOT turi ir dar 
vieną misiją - rengiant Vilniaus ope-
ros studijos (VOS) mokymus, padė-
ti jauniems ir talentingiems operos 
scenoje žengti pirmuosius žings-
nius. 

- Kuri iš veiklų teikia dau-
giausia malonumo? Kurioje ge-
riausiai realizuojate save?

- Kai visą dieną repetuoju, bū-
na, kad noriu tiesiog prisėsti prie 
kompiuterio ar instrumento ir ra-
miai kurti muziką. Kai atsiranda 
užsakymų ir tenka užsiimti kompo-
zicija, pasiilgstu teatro ir noriu vai-
dinti. O kartais norisi tiesiog sugal-
voti įdomų projektą ir jį įgyvendin-
ti. Nebūtinai kurti ar vaidinti, kar-
tais tiesiog norisi padėti jauniems 
žmonėms ir profesionalams tobu-
lėti. Negaliu pasakyti, kuri iš veiklų 
svarbiausia, visos jos teikia didelį 
malonumą. 

Man be galo svarbu yra bendrau-
ti, komunikuoti su aplinkiniais, ir 
savimi, tam į pagalbą pasitelkiant 
muziką ir teatrą. Bendravimas per 
muziką - didžiausias malonumas, o 
formų yra įvairių. Tiesiog šiuo metu 
daugiausia laiko skiriu operai, tai 
mano širdį atverianti veikla. Kai šio-
je srityje pasieksiu viską, ką galiu, 
ieškosiu naujų vėjų. Gerai jaučiuosi 
ir didžiojoje popscenoje su grupe. 
Manau, žmonės mane dar pamatys 
įvairiais amplua, atliekantį įvairius 
stilius. 

- Jūsų grupė „El Fuego“ at-
lieka populiariąją klasikinę mu-
ziką. Ar esate iš tų, kurie mano, 
kad visi muzikos stiliai lygiaver-
čiai?

- Savo muzikinį kelią pradėjau 
kaip sunkiojo roko ir metalo kūrėjas 
bei atlikėjas, vėliau domino įvairūs 
muzikos stiliai - nuo hauso, noizo 
iki repo, nuo klasikos iki avangardo. 
Man patinka šis labai spalvingas pa-
saulis, patinka jį pažinti. Todėl ma-
nau, kad visi stiliai visiškai lygia-
verčiai ir užimą svarbią vietą. Jei 
dabar man reikėtų rinktis operą ar 
popmuziką, pasirinkčiau operą, nes 
šiuo metu širdis labiausiai linksta 
prie akademinių dalykų. Tačiau jei 
negalėčiau dainuoti populiariosios 
muzikos, pasiilgčiau popscenos, 
žmonių, savotiško atsipalaidavimo. 
Popscenoje esu laisvesnis nei atlik-
damas vaidmenį operoje. Net ir pa-
tį juodžiausią popsą galima atlikti 
gerai. Kokybė svarbu, bet dar svar-
biau daryti tai, kuo gyveni ir ką 
mėgsti. Juk net ir pamačius spek-
taklį ar kino filmą, kuris nepatiko, 
būna, kad neįmanoma nepastebėti, 
jog aktorius savo darbą atliko pui-
kiai. Taip ir muzikoje: jei muzikan-
tas daro tai, ką jaučia, kuo tiki, ir 
daro tai nuoširdžiai, gerai padirbė-
jęs, to neįmanoma nepastebėti ir 
neįvertinti - nesvarbu, kokį stilių 
jis atlieka. 

Biggi Veira - grupės 
“Gus Gus” senbuvis

Organizatorių archyvo nuotr.

„Net ir patį juodžiausią popsą 
galima atlikti gerai“

Operos solistas, grupės „El Fu-
ego“ narys, kompozitorius ir 
kultūros vadybininkas JONAS 
SAKALAUSKAS (32) prieš savai-
tę šventė gimtadienį. Tai puiki 
proga stabtelėti, peržvelgti nu-
veiktus darbus ir kiek pasvajoti. 
Tačiau atrodo, kad Jonas neturi 
laiko atsipalaiduoti, šiuo metu jis 
intensyviai rengiasi Operos ir ba-
leto teatro spektaklio „Kornetas“ 
premjerai ir jau turi naujų planų.
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Joną Sakalauską 
kurti skatina ir patriotizmas  

Viena Jono Sakalausko iniciatyvų - 
prieš porą metų paties įkurtas 
Baltijos kamerinis operos teatras

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
Fotografuota viešbutyje „Stikliai“
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Vasario 21 d. 

Tarptautinė gido diena
●

Tarptautinė gimtosios kalbos diena
Vasario 21-ąją Jungtinės Tautos 
nuo 1999 metų yra paskelbusios 
Tarptautine gimtosios kalbos die-
na. Šventajame Rašte teigiama, 

kad žmonės senais laikais kalbėję 
viena kalba. Jų kalbas sumaišęs 

Dievas, kai tie užsimanę pastatyti 
Babelio bokštą, kuriuo galėtų Die-

vą pasiekti. 

Vasario 22 d. 

Nusikaltimų aukų rėmimo diena
1990 m. vasario 22 d. Anglijoje 
buvo paskelbta nusikaltimų au-
kų chartija. Šią dieną visame 
pasaulyje skatinama paremti 

tuos, kurie nukentėję. 

Vasario 24 d. 

Estijos Nepriklausomybės diena
●

Šv. Motiejus, Vieversio diena
Vieversėlis - vienas iš pirmųjų 

paukščių, pavasarį sugrįžtančių 
į Lietuvą iš šiltųjų kraštų. Jis 
laikomas pavasario pranašu. 

Vieversėlis vadinamas ir lietuvių 
artojų draugu bei nuolatiniu pa-

lydovu. Senoliai manė, kad jei 
vieversėlis parskrenda anksčiau 

nei vasario 24 d., dar ilgokai 
bus šalta. Jei vieversėlis par-

skrenda vėliau nei vasario 24 d., 
pavasaris bus ankstyvas.  Sa
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Vasario 20 d. 

Leonas, Visgintas, 
Eitvydė, Aidas 

Vasario 21 d. 

Eleonora, Kęstutis, Žemyna, 
Feliksas 

Vasario 22 d. 

Darvydas, Gintautė, Elvinas, 
Margarita 

Vasario 23 d. 

Gantautas, Butvilė, 
Severinas, Romana, Roma 

Vasario 24 d. 

Demetrija, Gedmantas, 
Goda, Motiejus, Matas 

Vasario 25 d. 

Viktoras, Margiris, Rasa, 
Regimantas 

Vasario 26 d. 

Aleksandras, Jogintas, 
Aurimė, Izabelė, 
Sandra, Alius 

Gimtadienius švenčia

„Mis Lietuva 2008“
GABRIELĖ MARTIROSIANAITĖ 

(1991 02 23)
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nosta
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„Labai ilgai laukiau tos 
akimirkos, kai galėsiu 
užlipti ant scenos su 

Aru ir pasakyti: „Labas 
vakaras, Vilniau“

Liepa Mondeikaitė

Elena Puidokaitė-
Atlanta

Renata Uzialkaitė-
Jampolskienė 

Simona Starkutė
Darius Užkuraitis ir 
Nijolė Statkutė

Aras Vėberis ir 
Alanas Chošnau Dainė Baumilė
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„Naktinių personų“ sąskai-
toje dešimt albumų, gau-
sybė apdovanojimų, tūks-
tančiai koncertų ir minios 
gerbėjų, kurie grupės dainų 
nepamiršo ir praėjus 12 me-
tų po to, kai Alanas Chošnau 
ir Aras Vėberis pasuko skir-
tingais keliais. Pernai pami-
nėję grupės susikūrimo jubi-
liejų, jiedu grįžo į sceną, kad 
surengtų paskutinį „Naktinių 
personų“ koncertinį turą 
„Po 20 metų“. Viena roman-
tiškiausių Lietuvos grupių 
tituluojamos „Naktinės per-
sonos“ pirmąjį turo koncertą 
surengė Vilniuje Šv. Valen-
tino dieną.  „Labai ilgai lau-
kiau tos akimirkos, kai galė-
siu užlipti ant scenos su Aru 
ir pasakyti: „Labas vakaras, 
Vilniau“, - po pirmos dainos 
į publiką kreipėsi Alanas, o 
klausytojai jam atsakė aud-
ringomis ovacijomis ir šūks-
niais. Kartu su Alanu ir Aru 
publika dainavo žymiausius 
jų kūrinius, suskambusius 
naujai ir negirdėtai - 
„Kaltas ruduo“, „Sukasi ra-
tu“, „Ša La La“, „Labai norė-
čiau“ ir kitus. Nostalgiją taip 
pat žadino milžiniškame 
ekrane pasirodžiusios senos 
nuotraukos iš grupės gyve-
nimo. Sentimentalią kon-
certo atmosferą dar labiau 
kurstė įspūdingas garsas, 
apšvietimas ir scenografija. 
Pusmetį repetavę atlikėjai 
savo gerbėjų nenuvylė ir per 
porą valandų priminė visą 
sėkmingą grupės gyvavimo 
istoriją. Simboliškai užbaigę 
koncertą paskutine iki išsis-
kyrimo išleista daina „Debesų 
laivai“, Alanas ir Aras dėkojo 
savo ištikimiausiems gerbė-
jams, tarp kurių ir ne vienas 
žinomas veidas. Koncertinio 
turo po Lietuvą metu „Nakti-
nės personos“ pasirodys dar 
keturiuose miestuose - Kau-
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose ir 
Panevėžyje. Vėliau Alanas ir 
Aras su muzikantais žada su-
rengti ir kelis pasirodymus 
užsienyje gyvenantiems lie-
tuviams.

Eimantės JURŠĖNAITĖS ir 

Stasio ŽUMBIO fotoreportažas 
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Romantišk
ai 

nosta
lgiškas
„Naktinių 

personų“ 
sugrįžimas

Egmontas ir Reda 
Bžeskai

Žilvinas Žvagulis ir 
Irena Starošaitė

Rimantė Kulvinskytė ir 
Povilas Eidukonis

Nerija ir Saulius 
Ivanauskai

Į koncertą gerbėjos atsinešė ir senus 
grupės „Naktinės personos“ plakatus
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Televizinio kino gerbėjai ją galėjo išvysti 
ne viename lietuviškame seriale. Neseniai ji 
filmavosi ir amerikiečių režisieriaus Peterio 
Medako režisuotame seriale „The Assets“ 
(„Informatoriai“). O kokį vaidmenį atlieka 
Raimundo Banionio režisuojamoje TV3 dra-
moje „Pamiršk mane“?

„Nors mano heroję vaikai vadina pasakiš-
kai - „fėja“ (juk ji literatūros mokytoja!), mano 
manymu, ji yra drąsi, ryžtinga ir veikli. Kaip 
aš sakau, gyvenanti gyvenimą, o ne žiūrinti, 
kaip jis už ją bus nugyventas. Ji niekuomet 
neatsisakys padėti kitam, kovos už savo ir ki-
tų gerovę. Tokie žmonės ne visuomet patinka 

aplinkiniams, nes garsiai pasako kitų ydas, bū-
na ne taip suprasti. Tas literatūrinio svajingu-
mo ir drąsaus kovingumo derinys mane labai 
žavi“, - tikina aktorė. G.Malinauskaitė sako, 
kad jos personažas - ne vien tik švelni būty-
bė. Tačiau kad ir kaip smalsu būtų, visų siu-
žeto vingių ji nė neketina atskleisti. 

O kita serialo aktorė Toma Razmislavičiū-
tė-Juodė pripažino negalėjusi nė pagalvoti, kad 
jai teks vaidinti „barakudą“. Nuo pirmojo se-
zono jos herojė Inga siekia ne tik prasiskinti 
kelią, padaryti karjerą, bet ir suvilioti savo vir-
šininką. „Tikrai nemaniau, kad man kas nors 
pasiūlys barakudos vaidmenį, - juokėsi aktorė. 
- Aš nenumaniau, kad jis man galėtų tikti, nie-
kada savęs tokios neįsivaizdavau. Todėl vai-
dinti Ingą - naudos siekiančią moterį - man 
buvo didžiulis iššūkis“.

    Aktorė pripažino, kad tai - ne vienin-
telis iššūkis, su kuriuo ji susiduria populia-
raus serialo filmavimo aikštelėje. „Šis vaid-
muo kol kas man didžiausias. Tiesa, darbas 
seriale yra specifinis ir gerokai skiriasi nuo 
teatro. Aikštelėje per dieną personažui tenka 
perteikti net kelias skirtingas emocijas, pa-
būti dešimtyje tarpusavyje nesusijusių situ-
acijų. Kai kuriu vaidmenį teatre, užtrunku ne 
dieną, o kelis mėnesius. Pasirašau net savo 
personažo biografiją, todėl galiu sau pačiai 
argumentuoti kiekvieną pasakytą eilutę“, - 
skirtumus pabrėžė Toma.

Nors visiems, sekantiems „Pamiršk ma-
ne“ siužeto liniją, Tomos personažas yra pa-
žįstamas tik „barakudos“ amplua, aktorė pa-
tikino: šį sezoną žiūrovai pamatys ir kitokį 
jos veidą. „Kiekvienas kuriamas personažas, 
ypač seriale, kaip ir tikras žmogus, nuolatos 
kinta. Taip ir mano herojė. Iš pradžių ji pasi-
rodė jokių moralės normų neturinti „baraku-
da“. Šį sezoną žiūrovams paaiškės, kodėl ji 
tokia. Trumpai tariant, Inga nėra kalta, kad 
ji tokia, ji tiesiog stengiasi į gyvenimą kabin-
tis taip, kaip moka ir gali“, - savo kuriamą 
heroję gynė aktorė.

Atrankai buvo pateiktos dau-
giau nei šimtas dainų, o dabar jų 
liko tik trys. Tris kūrinius parinko 
internetu balsavę žiūrovai, o taip 
pat - „Eurovizijos“ komisijos na-
riai. Žiūrovai daugiausia balų skyrė 
Vilijos Matačiūnaitės į atranką at-
neštai dainai „Attention“, antroje 
vietoje liko kūrinys „Worlds Apart“, 
trečioje - atlikėjos Mijos pastaraja-
me atrankos koncerte įspūdingai 
sudainuota daina „Take A Look At 
Me Now“. Komisijos balsavime ge-
riausiai įvertinta daina „It’s All 

About A Boy“, antroje vietoje - „Ta-
ke A Look At Me Now“, trečioje - 
„Attention“. Susumavus balus pa-
aiškėjo, kad visi trys likę atrankos 
dalyviai šį šeštadienį atliks šiuos 
kūrinius: „Attention“, „Take A Lo-
ok At Me Now“ ir „It’s All About 
A Boy“. Tai kelia intrigą - dainos 
„It’s All About A Boy“ tekstas aki-
vaizdžiai skirtas atlikti merginai, o 
atrankoje šįkart ją dainuoti turės ir 
V.Baumila. Kaip atlikėjas išsisuks 
iš šios padėties, LRT eteryje pa-
matysite jau šį šeštadienį.

Iki finalo - vienas žingsnis
„Eurovizijos“ atranka artėja prie pabaigos. Likę du atrankos koncer-
tai - šį ir kitą šeštadienį - kaitina aistras. Kovo 1-ąją paaiškės, kuris 
iš trijų atlikėjų - VAIDAS BAUMILA, MIA ar VILIJA MATAČIŪNAITĖ - 
gegužę keliaus į Kopenhagą atstovauti Lietuvai „Eurovizijoje“. Rink-
sime ir dainą - vieną iš trijų.

„Eurovizijos“ finale -
Vaidas Baumila...

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. ...Vilija Matačiūnaitė...Mia

Seriale žiūrovus žavės fėja ir „barakuda“
TV3 eteryje vėl rodomas serialas „Pamiršk mane“ leis gerbėjams sekti jau pamėgtų personažų siužetines linijas ir pasinerti į 
naujas gyvenimo peripetijas. Šiame sezone debiutavusiai aktorei GABRIELEI MALINAUSKAITEI tai nėra pirmas vaidmuo seria-
le, tačiau kiek svajingas. O jos kolegei TOMAI RAZMISLAVIČIŪTEI-JUODEI atiteko visiškai netikėtas amplua.
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Seriale „Pamiršk mane“ aktorės 
Toma Razmislavičiūtė-Juodė ir 

Gabrielė Malinauskaitė įkūnys skirtingus, 
tačiau intriguojančius personažus

Egidijaus Krikščiūno nuotr.

TV3 archyvo nuotr.
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„Laisvalaikio“ anketa

◗ Ar tikite meile iš pirmo žvilgsnio? 
Tikiu, būtų liūdna tuo netikėti. (Šypsosi.) 

◗ Geriausios idėjos gimsta?..
Bet kada ir bet kur. Kartais naują idėją padiktuoja oras, 

garsas, emocija... 

◗ Ar tikite prietarais? 
Ne, aš manau, kad viskas mūsų rankose. Būtų kvaila 

gyvenimą patikėti atsitiktinumui. 

◗ Patiekalas, kuris niekad nenusibosta? 
Marcipanai ir vanduo. 

◗ Jei dabar reikėtų išvažiuoti į negyvenamąją salą 
ar Sibirą, kokius tris dalykus pasiimtumėte? 

Fotoaparatą, bijūnų kvapo kūno losjoną ir užrašų kny-
gutę. 

◗ Negalite gyventi be?.. 
Gyvų gėlių, jų mano namuose pilna - virtuvėje, kam-

bariuose, net vonioje. 

◗ Negalite gyventi su?..
...aš labai tolerantiška. (Šypsosi.)

◗ Jei vieną dieną galėtumėte būti kitu žmogumi, 
kuo būtumėte? 

Norėčiau būti vyru, kad perprasčiau juos, bet tada ne-
beliktų įdomumo, tada gal paukščiu, bet tai juk ne žmogus... 
mhmm... 

◗ Kai buvote maža, kuo svajojote tapti užaugusi? 
Aktore, tad išpildžiau vaikystės svajonę.

◗ Profesija, kurią norėtumėte išbandyti? 
Tapti rašytoja, man tai labai romantiška. 

◗ Kaip atrodo eilinė jūsų darbo diena? 
Visi mano rytai prasideda nuo kavos, tada repeticijos, 

filmavimai, spektakliai... Visada stengiuosi atrasti laiko 
pietums su draugais. Kai būna liūdna, užsuku į parduotu-
ves, nes turiu puikų pasiteisinimą brangiems batams arba 
suknelei - man buvo liūdna. (Juokiasi.)

◗ (Dažniausias) pasiteisinimas kur nors 
pavėlavus? 

Aš visada visur vėluoju... Visi tai žino. Tai man liepia 
ateiti 10 min. anksčiau.

◗ Esate vyturys ar pelėda? 
Labai norėčiau būti vyturys, deja...

Parengė Ringailė STULPINAITĖ
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Kino ir teatro aktorė, laidų vedėja JUSTĖ ZINKEVIČIŪTĖ 
(24) galėtų būti pelnytai vadinama romantiškąja ledi: 
didžiausia merginos svajonė - šalia namų turėti gėly-
ną ir užsiimti sodininkyste. Beje, Justė tikina, kad jos 
namuose gėlių yra visur: gyvos gėlės puošia svetainę, 
virtuvę ir net vonią.  Taip pat Justė norėtų tapti rašytoja, 
nes ši profesija aktorei taip pat atrodo labai romantiška. 

LAISVALAIKIS PAGAL JUSTĘ

Geriausias, m�gstamiausias laisvalaikio leidimo b�das? 
Pasakysiu banaliai, bet svarbiausia - gera draugija. Kartais 
s	dim namuose, krizenam ir net nepagalvojam, kad ka�k� 
reik	t� veikti. (�ypsosi.)
Kaip praleistas laisvalaikis yra blogas? 
Netur	jau dar tokio, ne�sivaizduoju.
Kada ir kur paskutin� kart� atostogavote? 
Ruden�, Maroke. 
Paskutinis su laisvalaikiu susij�s pirkinys? 
Kelion	se ,,nesi�opinu“, nes tada nieko nepamatai, o tik 
esi apimtas pirkimo manijos, ko gero, prie� kelerius metus 
Pary�iuje eidama pro �al� nesusivald�iau: pirkau kvepal� 
„Chanel“ buteliuk� - �itas kvapas man primena Pary�i�... 
Be ko savo laisvalaikio negal�tum�te �sivaizduoti? 
Be geros nuotaikos, skanaus maisto, knyg� skaitymo... 
Smagiausias laisvalaikio drabu�is? 
�ortukai, laisva palaidin	 ir sportiniai lengvi bateliai. 
Kas kelion�je privaloma? 
Man kelion	se turi b�ti pusiausvyra, tiek poilsio, tiek pa�inimo 
klausimu. 

JUSTĖS GERIAUSI 

Muzikos grup�: Andrea Bo�elis (Andrea Bocelli), Sade... a� 
tokia nestandart	, matyt. (�ypsosi.) 
Knygos: V.P.Jango (William Paul Young) „Trobel	“, 
E.M.Remarko (Erich Maria Remarque)  „Juodasis obeliskas“, A.de 
Sent Egziuperi (Antoine de Saint-Exupery) „Ma�asis princas“. 
Filmai: jau kuris laikas i� pirmos vietos TOP nekrinta �ano 
Marko Valio (Jean-Marc Valle) filmas  „Kavin	 „De Flor“ 
(„Cafe de flore“), trumpametra�is Oksanos Burajos filmas  
„Liza, namo!“,  paskutinis su�av	j�s filmas „�eimos albumas - 
rugpj�tis“, re�. D�onas Velsas (John Wells). 
Atostog vietos: tos, kuriose dar nebuvau. 
Met laikas: pavasaris. 
Sporto �akos: b	gimas, plaukiojimas, va�in	jimas dvira�iu. 
Klubai, restoranai: klubas Kaune „Anna Mesha“, restoranas 
Vilniuje „Stebuklai“. 

Dosjė

Gimimo data, vieta: 1989 04 06, Nida.
Gyvenamoji vieta: �iuo metu Vilniuje, bet 
u�augau prie j�ros - Nidoje, tad, kai randu laisvo 
laiko, visada va�iuoju ten. 
Karjera: kino ir teatro aktor	, laid� ved	ja. 
U�sienio kalbos: angl�. 
Hobis: sodininkyst	. 
Did�iausia svajon�: tur	ti �alia nam� g	lyn�. 

Justės Zinkevičiūtės 
namuose gėlės nevysta ir vonioje

Rodos, aktorė Justė Zinkevičiūtė 
nenustygsta vietoje. Laisvu laiku 
ji mėgsta bėgioti, plaukioti, 
važinėtis dviračiu

Stasio Žumbio nuotr.

Sauliaus Venckaus nuotr.
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Televizijos laidų ir renginių vedėjas 
ROLANDAS VILKONČIUS (37) neslepia 
jau po pirmosios vairavimo pamokos su-
pratęs, jog stabdžiai automobilyje yra 
gerokai svarbesni nei greičio pedalas. 
Keliuose mėgstantis tvarką ir gerbiantis 
atsakingus vairuotojus Rolandas mano, 
kad viskam turi būti savas laikas ir sava 
vieta, o kvailioti keliuose nederėtų.

Ringailė STULPINAITĖ

- Ar prisimenate savo pirmąjį kartą 
prie vairo? Kaip sekėsi?

- Tai buvo gana seniai, man buvo gal 16 me-
tų ir sekėsi, manau, visai padoriai, išskyrus tai, 
kad įvažiavau į kelias duobes ir už tai gavau py-
los. Nuo tada supratau, kad automobilyje stab-
džiai yra gerokai svarbiau nei greičio pedalas. 
Nemeluosiu, gyvenime esu turėjęs keletą ava-
rijų, tačiau aš vairuoju gana atsargiai, man sau-
gumas yra svarbiausia. Be to, visuomet svarbu 
įvertinti, kaip gali pasielgti kitas eismo dalyvis, 
nes ne viskas priklauso tik nuo mūsų.

- Ar turite svajonių automobilį?
- Aš pagalvoju apie įvairiausius automobi-

lius, tik yra realios ir nelabai realios svajonės. 
Svajoju atsargiai, nes suprantu, kad „Ferari“ ar 
„Porshe“ jei kada ir teks pavairuoti, tai greičiau-
siai nebus mano nuosavas automobilis. O iš to-
kių automobilių, apie kuriuos galima pasvajoti 
realiai, tai yra „Honda NSX“, nes mes šeimoje 
mėgstame šią markę ir beveik visą gyvenimą 
važinėjame hondomis. Turėjome ir kitų markių 
automobilių, tačiau galbūt taip sutapo, kad jie 
mus nuvylė, tad liekame ištikimi hondoms. 

- Gal žinote savo greičio rekordą?
- Greičio rekordas buvo pasiektas ten, kur 

galima legaliai tai daryti, Vokietijos greitkely-
je, ir jis buvo 235 km/h. Bet ten tai leidžiama 
tam tikruose ruožuose. Jausmas keistas, ne-
žinau, ar ilgesnį laiką norėčiau važiuoti tokiu 
greičiu, nes visą laiką būni įsitempęs ir beveik 
nagus suleidęs į vairą. (Šypsosi.)

- Kur ir kada važiuoti smagiausia?
- Kalbant apie Lietuvą, tikriausiai sma-

giausia važiuoti Anykščių rajone, nes ten yra 
daug nuokalnių, įkalnių, posūkių, nemažai 
žvyruoto kelio, kur automobilis gali šiek tiek 
slystelėti. O užsienyje įdomiausia turbūt va-
žiuoti žemyninėje Graikijos dalyje, nes ten 
tikrai neblogi keliai, ir jie yra gamtoje: važiuo-
jant galima beveik pačiupinėti tą gamtą. Bet 
Graikijoje yra kita problema, visi graikai ma-
no, kad jie važiuoja geriau nei M.Šumacheris 
(Michael Schumacher), jie nevažinėja labai 
atsargiai. (Šypsosi.) O magistralėje negali sau 
leisti dairytis ir grožėtis, tai geriausia daryti 
važiuojant kitose vietose, tarkime, Portugali-
joje, visai šalia vandenyno. Bet didžiausią 
įspūdį turbūt padarė Kroatijos pajūrio kelias - 
jausmas kaip iš filmo. Kai pradedi kilti arba 
leistis nuo kalno, net kvapą užgniaužia.

- Ką laikote bagažinėje ir daiktadė-
žėje?

- Bagažinėje visuomet yra atsarginis ratas, 
vaistinėlės komplektas su avariniu ženklu, ge-
sintuvas - čia daiktai, kurie privalomai turi bū-

ti. Mėgstu, kai bagažinėje daiktai turi savo tvar-
ką, nes esu pedantas: bagažinėje važiuoja daik-
tas, kuris yra tvarkingai padėtas. O daiktadė-
žėje yra draudimo polisas, įvykių deklaracijos 
ir kartais jau iki negalėjimo prikrauta kompak-
tinių plokštelių, tiek, kad net neužsidaro.

  - Kas jums automobilyje yra svar-
biausia?

- Ekonomiškumas tikrai nėra paskutinis, 
be to, man patinka automobiliai, kurie gali 
važiuoti gana dinamiškai. Svarbus ir dizainas. 
Man patinka, kai automobilyje būna sukomp-
lektuota originali įranga, vienintelis dalykas, 
kurį automobiliuose aš noriu pagerinti, yra 
garso sistema: mėgstu klausytis muzikos ko-
kybiškai. Čia jau mano silpnybė.

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Manau, kad nebandyčiau keistis su ke-
leiviu vietomis vairuodamas automobilį. (Juo-
kiasi.)

- Trys rodikliai, pagal kuriuos nus-
prendžiate, kad prieš jus važiuoja pras-
tas vairuotojas?

- Labai nepatinka vairuotojų nardymas 
juostomis. To aš pats niekad nedarau ir man 
nepatinka, kai tai daro kiti. Be to, norint per-
sirikiuoti, reikia parodyti posūkį, o tokie vai-
ruotojai dažniausiai jo nerodo, tad man jie yra 
sunkiausiai nuspėjami. Ypač nepatinka, kai 
automobiliuose rūkoma, o nuorūkos mėtomos 
pro langą, bet tai vairavimui įtakos tikriausiai 
nedaro. Dar vienas dalykas, kuris galbūt ne-
reiškia, kad vairuotojas yra prastas, bet man 

nepatinka - kai kelyje mėginama išbandyti 
automobilio šoninio slydimo galimybes. Tai 
reikia daryti trasose, tam skirtose vietose, 
aikštelėse, o ne miesto keliuose ir ne preky-
bos centrų aikštelėse.

- O sudalyvautumėte automobilių 
lenktynėse: ralyje ar „drifte“?

- Manau, mielai sudalyvaučiau, nes man 
tai įdomu. Esu išbandęs jėgas slalome, prida-
riau daug klaidų ir manau, kad reikėtų jas 
kada nors ištaisyti. (Šypsosi.)

- Smagiausias epizodas jūsų vairavi-
mo istorijoje?

- Turbūt juokingiausias dalykas buvo, kai 
sankryžoje šalia sustojo vaikinai ir pradėjo 
minti greičio pedalą, suprask, „palenktyniau-
jam“. Aš niekados nepasiduodu tokiam azar-
tui, o jie, vaikinai, kai lupo, tai lupo. Ir po 
kokių 200 metrų jiems sėkmingai nulėkė ga-
linis buferis - man tikrai buvo juokinga.

- Kaip apibūdintumėte vairavimo kul-
tūrą Lietuvoje?

- Manau, vairavimo kultūra Lietuvoje tik-
rai gerėja, ir tai reikia pastebėti. Pareigūnai 
taip pat vis atsakingiau į tai žiūri. Jau pastebiu 
vairuotojų, kurie ir praleidžia, ir įleidžia, yra 
mandagūs. Tiesa, man yra tekę susidurti ir 
su nemalonia teisėtvarkos puse, kai pamatęs 
automagistralėje be avarinių ženklų ir be 
šviesų velkamą automobilį paskambinau bend-
ruoju pagalbos numeriu. Negana to, kad ma-
nęs išklausinėjo vardo, pavardės, gyvenamo-
sios vietos ir viso kito, bet dar ir padėt nesu-
gebėjo. Nes kol išklausinėjo visko, pasakiau: 

„Ačiū, tas automobilis jau turbūt seniai kita-
me rajone“. Paskui nusprendžiau, kad reikia 
tiesiog įsidėti vaizdo registratorių. Beje, ir 
mano geras pažįstamas pasimokė, kad vaizdo 
registratorių turėti būtina, nes taip lengviau 
savo tiesą įrodyti nelaimės atveju. Manau, 
reikia pradėti garsiai kalbėti apie tai, ko drau-
dikai žmonėms nepasako: kad Europos Są-
jungoje yra atlyginama ne tik automobiliui 
padaryta žala, bet ir žmogaus skausmas. O 
žmonės skausmą išgyvena labai skirtingai. 
Tai reiškia, kad jeigu žmogui skaudėjo labiau, 
jis gali iš jūsų prisiteisti šimtus tūkstančių.

- Kokiomis savybėmis turėtų pasižy-
mėti geras vairuotojas?

- Pavyzdiniai vairuotojai, mano manymu, 
yra amerikiečiai, nes jie ypač laikosi kelių eis-
mo taisyklių. O vairuotojo gerumą lemia labai 
daug įvairių kriterijų, bet svarbiausia turbūt 
yra atsakingumas ir susikaupimas kelyje.

- Kaip manote, kas vairuoja geriau: 
vyrai ar moterys?

- Nėra tokio kriterijaus, pagal kurį būtų 
galima nustatyti, ar vyrai, ar moterys vairuo-
ja geriau - čia misija neįmanoma. Moterys, 
be abejonės, vairuoja atsargiau, o vyrai kar-
tais gal priima staigesnius sprendimus kely-
je, vairuoja dinamiškiau.

- Ar jums svarbi automobilio spalva?
- Spalva man tikrai svarbi. Turiu turbūt 

kelias mėgstamiausias spalvas: klasikinės 
balta ir juoda,  jūros mėlynumo spalva, o la-
biausiai man patikusi buvo tokia tamsiai, so-
driai žalia spalva, net nupasakoti sunku.

smagiausia važiuoti Anykščių rajone

�iuo metu vairuoja: 
● „Honda Acord“, 2007 met sedanas ir „Honda CRV“.

Svajoja vairuoti: 
● „Honda NSX“.

Grei�io rekordas: 
● 235 km/h.

Eismo �vyki	 skai�ius: 
● Apie 4-5.

Vairavimo sta�as: 
● Nuo 1993 met.

DOSJĖ

Rolandui Vilkončiui

Kartą išbandęs jėgas slalome Rolandas 
Vilkončius mielai vėl sudalyvautų 
automobilių lenktynėse

Rolandas Vilkončius teigia, jog nėra 
kriterijaus, pagal kurį būtų galima nustatyti, 

kas vairuoja geriau - vyrai, ar moterys 
Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 
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Galvojančioms apie 
svarbiausią gyvenimo dieną 
dizainerė siūlo keletą labai 
naudingų rekomendacijų:

● Patariu prie vestuvinės suk-
nelės nesisegti kaklo papuo-

šalų - nei stambių karolių, nei kol-
jė, nei panašiai. Tai labai atsakin-
gas momentas ir galima lengvai 
prašauti. Vestuvinė suknelė - ypa-
tingas drabužis, dažniausiai mo-
terų pasirinkti aksesuarai nedera. 
Mano kuriamos suknelės yra iš-
baigtos ir apie kaklo papuošalus 
galvoti nebereikia. Svarbiausia 
nuotakai geri batai, įdomūs aus-
karai ir galvos aksesuarai.

● Nuotakos savo galvas gali 
papuošti gėlytėmis, gipiūro 

aplikacijomis ar šiuo metu labai 
madingais nuometais. Jie buvo 
itin madingi maždaug prieš de-
šimtmetį, vėliau kiek atsitraukė ir 
pernai vėl sugrįžo. Dabar daugelis 
nuotakų apie juos svajoja.  Todėl 
net ir prie trumpos suknelės reko-
menduoju nuometą. Vestuvinį an-
samblį jis padaro efektingesnį, 
puikiai atrodo nuotraukose ir 
ypač tinka ceremonijai bažnyčioje, 
nes suknelė atrodo vizualiai ilges-
nė ir kur kas puošnesnė. 

● Nuotakoms siūlyčiau rink-
tis stambius, įdomius aus-

karus. Nešiojančioms apyrankes 
siūlyčiau rinktis ne masyvias per-
lų, bet subtilias, neįkyrias ir lako-
niškas skaidrių kristalų. 

● Mano patarimas - neieško-
ti baltų batų. Balta spalva 

turi labai daug atspalvių ir daž-
niausiai batų spalva netinka prie 
suknelės. Verčiau siūlyčiau kūno, 
kapučino ar kakavos spalvos ba-
tus. Tokiu atveju batai tarsi iš-
nyksta ir pagrindiniais akcentais 
išlieka suknelė, makiažas ir šu-
kuosena. Taip pat galima pasi-
rinkti ryškius, kiek kontrastingus 
batus. Jei vestuvėse dominuoja ko-
kia nors spalva, pavyzdžiui, rau-
dona, nuotaka gali rinktis raudo-
nus batus. Tai taip pat geras 
sprendimas. Tačiau svarbu nepa-
miršti, kad batai turi būti arba 
nematomi, arba tokie, kuriuos tik-
rai verta pastebėti.

● Nuotakoms tikrai nebūtina 
turėti rankinę. Per vestuves 

jai tikrai nereikalinga piniginė ar 
telefonas. Aplink daugybė gimi-
naičių, draugių, padėjėjų, tad ge-
riau daiktus patikėti joms. Nerei-
kia apsikrauti daiktais. Rankinę 
nuotaka gali turėti tik tuo atveju, 
jei ši nepriekaištingai užbaigia 
nuotakos įvaizdį. 

Kiekviena Viktorijos Jakučinskaitės 

suknelė - staigmena    
Neseniai  drabužių dizainerė Vik-
torija Jakučinskaitė pristatė 2014 
metų vestuvinių suknelių kolek-
ciją. Kūrėja didžiuojasi nauja ko-
lekcija ir džiaugiasi, kad ji visiškai 
skiriasi nuo  pristatytos praėju-
siais metais. Pati Viktorija sako, 
kad jos suknelės yra antipodas 
toms, kurias siūlo specializuoti 
suknelių salonai. „Tiulio Fėjos“ 
suknelės tarsi iškrenta iš kon-
teksto. Jos visai kitokio stiliaus, 
išreiškia savitą požiūrį. 

„Mes kuriame kitokį nuotakos 
pasaulį ir demonstruojame nematy-
tas galimybes. Dažnai moterims ma-
no kurtos suknelės - staigmena. Vi-
sos jos vienetinės, rankų darbo, pa-
sižyminčios įdomia apdaila“, - sako 
dizainerė. 

Viktorijos kuriamos suknelės 
skirtos romantiškoms, drąsioms ir 
išskirtinumo ieškančioms nuota-
koms. Autorė tvirtina, kad pernai 
maždaug 80 proc. nuotakų rinkosi 
trumpas sukneles, o šiemet tenden-
cija kiek pasikeitė ir dauguma nori 
ilgų. „Šiemet moterys trumpas suk-
neles pasilieka vakarinei vestuvių 
daliai. Todėl siūlau alternatyvą. Pa-
gaminu glaustinuką, prie kurio pri-
taikau ir ilgą, ir trumpą sijonus. Kai 
suknelę kuri su dviem sijonais, mo-
teris ja gali pasipuošti ir dieną per 
ceremoniją, ir vakare“, - sako Vik-
torija, kurios studijoje suknelės 
gimsta labai įdomaus proceso metu. 
Kūrėja sako, kad turi iš anksto pa-
ruoštas gipiūro aplikacijas ir susiti-
kusi su klientėmis ji gali per kelias 
minutes sumaketuoti suknelę. „Ant 
manekeno visaip dėliojame gipiūro 
aplikacijas, kad sudėliotume mode-
lį ir sukurtume suknelę. Iš gipiūro 
suknelę galima sudėlioti kaip tik no-
ri, audiniai kūrybos neriboja. Todėl 
kiekviena suknelė kuriama indivi-
dualiai ir yra rankų darbo“, - paaiš-
kina dizainerė. 

Viktorijos Jakučinskaitės kuriamos 
suknelės - antipodas toms, kurias 
siūlo vestuvinių suknelių salonai

Dariaus Gražio nuotr.

Viena populiariausių vestuvinių suknelių 
dizainerių Viktorija Jakučinskaitė neseniai 
pristatė naują kolekciją nuotakoms

Sauliaus Venckaus nuotr. 
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Ant Paryžiaus podiumo - pasiūlymas „Oskarų“ 
raudonajam kilimui

Nors žiema jau traukiasi, tačiau Niujorko mados savaitėje modeliai demonstravo būtent šaltajam sezonui (2014-2015 metų rudeniui ir žiemai) skirtas kolekcijas.
 „Mercedes-Benz“ mados savaitę Niujorke užbaigė dizainerio Marko Jakobso (Marc Jacobs) kurta kolekcija. Joje - šalti pasteliniai audinių atspalviai, beveik minimalistinis 

stilius. Įspūdį sustiprino šaltų atspalvių makiažas ir griežto kirpimo perukai. Dizaineris žiemą siūlo mūvėti gana siauras tiesias kelnes, trumpesnes ar ilgesnes tunikas, 
iškarpytus švarkus. Vakarinės suknelės - ir tradicinės, ir dviejų dalių, gėlėto audinio, siuvinėtos. Akį traukė audinių dažymas akvareline technika.
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Niujorko mados sa vaitė pritraukė garsenybes
Amerikiečių aktorius Džaredas 
Leto (Jared Leto)

JAV aktorė Bleik Laivli 
(Blake Lively)

Mados kritikė, amerikietiškojo mados žurnalo 
„Vogue“ redaktorė Ana Vintur (Anna Wintour)

Vilkėdama perregimą palaidinę, ant podiumo 
pasirodė ir jaunesnioji realybės šou žvaigždės 
Kim Kardašian (Kim Kardashian) sesuo Kendel 

Džener (Kendall Jenner)

Suknelės išsiskyrė akvareline 
technika dažytais audiniais

Žiemai - siauros tiesios kelnės, tunikos
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Niujorko mados sa vaitė pritraukė garsenybes
Mados kritikė, amerikietiškojo mados žurnalo 
„Vogue“ redaktorė Ana Vintur (Anna Wintour) Indų aktorė Frida Pinto (Freida Pinto)

Atlikėja, verslininkė 
Peris Hilton (Paris Hilton) JAV modelis Karli Klos (Karlie Kloss)

Dominavo beveik 
minimalistinis stilius

EPA-Eltos nuotr.
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Marko Jakobso (Marc Jacobs) naujausioje 
kolekcijoje - nemažai megztų drabužių, kailių
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Būdami nuolatinėje žmonių ap-
suptyje, mieste, darbe ar verslo su-
sitikimuose, sąmoningai ar ne, tik-
rai vieni kitus stebime. Atkreipia-
me dėmesį į kitų eiseną, manieras, 
kūno kalbą ir susidarome pirmąjį 
įspūdį, tačiau jis neretai mus gali 
apgauti, taigi kūno kalbą mokėti 
būtų naudinga lyg dar vieną užsie-
nio. Su šiuo paslaptingu kūno sig-
nalų pasauliu „Laisvalaikio“ skaity-
tojus supažindins kūno kalbos spe-
cialistas Laurynas Pečkaitis.
Ringailė STULPINAITĖ

Ką apie žmogų pasako kūno 
kalba?

Kūno kalba apie žmogų suteikia 
daugiau informacijos ir pasako daugiau 
dalykų, nei jis pats komunikuodamas. 
Kūno kalba mums gali išduoti žmogaus 
savijautą - kaip jis jaučiasi vienoje ar 
kitoje situacijoje, - pasitikėjimo savimi 
lygį, charakterį. Taip pat gali atskleisti 
reprezentacinį žmogaus tipą, tai yra pa-
sakyti, ar jis yra vizualas, audialas ar 
kinestetikas.

Vizualų kūno kalba spinduliuoja atvi-
rumą, pasitikėjimą savimi, jų didesnė 
ekspresija, judėjimas, gausesnė gesti-
kuliacija. Kai mąsto, pokalbio metu vi-
zualų žvilgnis neretai krypsta į viršų, 
vidutiniškai akių kontaktas išlaikomas 
70 proc. Likusius 30 proc. laiko vizualai 
žiūri į viršų, o audialai - akių lygmeniu. 
Kinestetikai žvilgsnį koncentruoja į apa-
čią, nes jie yra uždaresni, labiau rezer-
vuoti, jų kūno kalba labiau surakinta.

Pirmasis įspūdis apie žmogų dažnai 
gali būti klaidingas. „Kai tik pradėjau 
domėtis kūno kalba, man viskas atrodė 
labai paprasta, maniau, kad konkretus 
gestas turi vieną neginčijamą reikšmę. 
O iš tiesų esminis momentas tyrinėjant 
kūno kalbą yra konteksto apie konkretų 
žmogų žinios. Pirmiausia reikia kuo 
daugiau sužinoti apie žmogų, geriau jį 
pažinti, žinoti, kas įvyko jam tą dieną, 
žinoti jo įpročius, to nežinant galima la-
bai apsigauti. Bendraujant su žmogumi 
svarbu rasti jo komforto zoną, kurioje 
jis jaustųsi patogiai, atsipalaiduotų, ras-
ti bendrą temą, pasikalbėti apie jo atos-
togas, jam malonias sritis ir kartu ste-
bėti, kaip jis gestikuliuoja komforto zo-
noje. O paskui jau galima imti rimtesnę 
temą, ir jei žmogus nieko neslėptų, iš-
liktų atviras ir nuoširdus, jo gestikulia-
cija neturėtų keistis. O jei keičiasi, rei-
kia analizuoti kaip, ieškoti priežasties, 
tada - ir esminių elgesio, gestų skirtu-
mų. Tai yra stebėti, kaip jis elgiasi kom-
forto zonoje ir kaip kinta kūno kalba iš-
ėjus iš komforto zonos“, - sakė L.Peč-
kaitis. Specialistas įspėja, kad reikia 
žiūrėti, kaip žmogus reaguoja palietus 
vieną ar kitą temą, kuri neturėtų kelti 
neigiamų ar nepatogių emocijų, jausmų. 
Jeigu žmogus pradeda elgtis kitaip, gal-
būt jis meluoja, pasako ne viską.

„Porą metų, kai tik pradėjau domėtis 
kūno kalba, viešoje erdvėje visuomet ste-
bėdavau žmones ir juos analizuodavau, 
negalėjau atsipalaiduoti. O dabar jau išmo-
kau atsiriboti, galiu ir neanalizuoti. Tačiau 
jeigu bendraudamas su žmogumi matau, 

kad jo kūno kalba išduoda jį meluojant, tai 
pasakau“, - atviravo L.Pečkaitis.

Žmonės gali išmokti gestikuliuoti 
taip, kad nuslėptų nerimą, baimę, me-
lą ir panašiai. Kai kurių profesijų žmo-
nės, pavyzdžiui, politikai, to mokosi, 
yra puikiai tai įvaldę. Bet yra dalykų, 
kurių suvaidinti neįmanoma, tarkime, 
pasikeičia žmogaus veido spalva: jis 
parausta, pradeda trūkčioti akis, atsi-

randa nervinis tikas - to žmogus ne-
gali kontroliuoti.

Taigi apibendrinant galima sakyti, 
kad kūno kalba mums išduoda žmogaus 
nervingumą, melą, nepasitikėjimą arba 
itin didelį pasitikėjimą savimi, charak-
terio tipą ir panašiai. Kūno kalbos žinios 
iškelia informaciją, kurią mes natūraliai 
juntame vadinamuoju šeštuoju pojūčiu 
arba intuicija.

Kūno kalba - išdavikė

Melo signalai

Yra aiškūs kūno kalbos signalai, 
susiję su melu. Šiuos signalus žmo-
gus turi nuo gimimo. Melą išduoda 
kaklo lietimas, rūbų taisymasis, ka-
symasis, krapštymasis. Juk ir mažas 
vaikas, kai meluoja, stengiasi nuo 
melo atsiriboti užsidengdamas burną. 
Arba pamatęs ką nors, kas nepatinka, 
vaikas užsidengia akis - atsiriboja nuo 
nepatinkančios informacijos. Kai iš-
girsta melą ir nori jį blokuoti - nesą-
moningai užsidengia ausis. „Suaugęs 

žmogus žino, kad taip elgtis negali, 
nes išsiduos, meluodamas jis neva-
lingai kelia ranką burnos link, bet 
smegenys jį laiku sustabdo ir melagis 
pasitaiso kaklaraištį ar paliečia kaklą. 
Smegenys tuo metu sugalvoja kitą prie-
žastį, dėl ko žmogus galėjo kelti ranką, 
ir jam staiga atsiranda niežulys - 
priežastis kelti ranką“, - pasakojo kū-
no kalbos specialistas. Neatvirą ar 
meluojantį asmenį išduoda ir ranko-
galių taisymas, laikrodžio sukinėji-
mas, raktų barškinimas kišenėje - šie 
dalykai išduoda ir nervingumą.

Kūno kalbos specialistas Laurynas 
Pečkaitis tikina, kad kūno kalba apie 
žmogų suteikia daugiau informacijos 
nei pats žmogus komunikuodamas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Kūno kalba - išdavikė

Statuso žaidimai

Pirmasis įspūdis. Susidarydami primąjį 
įspūdį, žmogų nuskenuojame nuo galvos iki 
kojų vos per tris sekundes. Atkreipiame dė-
mesį į jo laikyseną, eiseną ir stovėseną. Tai 
sudaro 50 proc. pirmojo įspūdžio. Pasitikda-
mi žmogų atviromis rankomis išreikšime 
atvirumą, pozityvumą ➐.

Vėliau užsimezga akių kontaktas, kuris 
taip pat natūraliai trunka tris sekundes: jeigu 
nuleisite akis pirmas, jūsų oponentas statuso 
žaidimą bus jau laimėjęs. „Taip lyg be žodžių 
nusiunčiama žinutė, kad jūsų oponento ar pa-
šnekovo žodis bus paskutinis, jo pozicija stip
resnė. Tad žvilgsnį svarbu išlaikyti  taip pa-
rodomas pasitikėjimas savimi. Jeigu pokalbis 
yra ilgesnis ir žvilgsnis veriantis, per daug 
intensyvus, įkyrus, tai gali būti palaikyta kon-
kuravimu, įžūlumu“,  pasakojo L.Pečkaitis.

Rankos paspaudimas. Pasirodo darbda-
viai itin didelę svarbą teikia kandidatų į dar-
bo vietą rankos paspaudimui, nes tai nema-
žai pasako apie žmogaus charakterį. Svarbu 
stebėti, ar žmogus ranką ištiesia drąsiai už 
savo komforto zonos, ar paspaudžia tvirtai, 
kokiu kampu pasuka riešą.

Jei spausdami ranką žmonės riešus laiko 
tiesiai statmenai ➊, tai reiškia, jog abu pa-
šnekovai jaučiasi lygiaverčiai.

Tačiau, jei vienas iš pašnekovų ar dery-
bininkų yra dominuojančio charakterio, jis 
ranką deda iš viršaus. Tarsi rankos spaudžia-
mos ne tiesiai, o vienas iš pašnekovų savo 
ranką kitam uždeda ant viršaus  jo plaštakos 
išorinė pusė atsukama aukštyn, o pašnekovo 
plaštaka atsukama žemėn ➋. Žmogus, kuris 
spaudžia ranką savo plaštakos išorinę pusę 
atsukdamas į viršų greičiausiai nebus linkęs 
nusileisti, o tas, kuris tai priima, tarsi paro-
do, jog pritaria kito aukštesniam statusui. 
Tai ypač ryšku analizuojant politinių susiti-
kimų nuotraukas, kai yra svarbu akcentuoti 
savo statusą ir juo yra žaidžiama. 

Šeimininkas visuomet ranką paduoda pir-
mas ir taip nustato taisykles. Kartais, kai du 
žmonės konkuruoja dėl statuso ir vienas jų 
dešinę ranką paduoda tarsi iš viršaus, parody-
damas savo statusą, kitas laisvą kairę ranką 
jam dar kartą uždeda ant viršaus ➏. Praside-
da žaidimas ➑. Tada pirmasis žmogus savo 
kairę ranką jam dar uždeda ant peties ➍ - 
aukščiau jau nėra kur. Stebint iš šono tai atro-
do labai juokingai.

Jei paspaudus ranką, kairioji ranka dar 
priglaudžiama prie dešinio riešo iš šono ➎, 
o ne dedama ant viršaus, tai rodo draugiš-
kumą, pozityvumą. Tą patį reiškia ir kaire 
ranka iš šono paliestas dešinysis pašnekovo 
petys ➌.

Kūno kalba pasaulyje

Labai primityvūs, konkretūs gestai skirtingose kultūrose gali būti skirtingi, kitaip supran-
tami ir interpretuojami, bet bendrieji principai visur tie patys. Ypač jeigu kalbama apie oficia
lius santykius, kuriuose svarbu tvirtas lygiavertis rankų paspaudimas, statuso žaidimai, lai-
kysena, akių kontaktas, atvirumas. Jeigu tai nėra oficialūs santykiai  žmonės su savais ben-
drauja taip, kaip jiems įprasta.

Nervingumo signalai

Rankose žmonės neretai laiko kokį nors 
daiktą, pavyzdžiui, tušinuką. Tai padeda nu-
siraminti: rankose yra visi atsipalaidavimo 
ir savęs raminimo taškai, tad ką nors mai-
gydamas, laikydamas žmogus greičiau ir 
lengviau nusiramina. Atviri delnai visuomet 
yra atvirumo demonstravimas.

Tiesa, jeigu nemėgstate kalbėti prieš au-
ditoriją, o tai daryti esate priversti, galite 
nusiraminti ir patys. Tam padeda tam tikra 
forma sudėtos rankos. Reikia rankas sudėti 
taip, kad liestųsi tik pirštų galiukai, bet ne 
delnai, tarsi rodytumėte trikampę formą .  
Kadangi rankose ir pirštuose yra daug nu-
siraminimo taškų, taip sudėję rankas save 
stabilizuosite, greičiau nurimsite, ir audito-
rijos baimė dings. Taip pat svarbu rasti kokį 
nors tašką, į kurį atsipalaiduodami galėtu-
mėte kartkartėmis nukreipti žvilgsnį . Ta-
čiau tai nereiškia, kad galite žiūrėti pro lan-
gą,  atrodysite nerimtai ir neužtikrinti tuo, 
ką sakote.

Ne viskas, ką matome, yra tiesa 

Bendraudami su žmogumi, visuomet ste-
bime, kaip jis elgiasi, o mūsų sąmonėje gali 
būti įsišaknijusi informacija, kuri mus gali su-
klaidinti. Tarkime, žmogus, laikantis rankas 
kišenėse, ne visuomet meluoja, o sukryžiavęs 
rankas ant krūtinės ne visada yra uždaras ar 
nusiteikęs negatyviai jūsų atžvilgiu.

Jei žmogus, apsirengęs kostiumą, bend
rauja laikydamas rankas kišenėse, tai nebūti-
nai yra blogas signalas. „Pirmiausia reikėtų 
žiūrėti, kaip tas žmogus bendrauja komforto 
būsenos, galbūt jam tiesiog taip patogu. Daž-
nai pasąmonė sufleruoja: jei žmogus laiko ran-
kas kišenėse  jis kažką slepia. Slėpti jis gali 
tris dalykus: informaciją (ne iki galo viską at-
skleidžia), nepasitikėjimą (žaidžia su raktais), 
savo aukštą statusą  galbūt žmogus nenori to 
labai demonstruoti. Išimtis  jei iš kišenių ky-
šo tik rankų nykščiai. Tai reiškia, jog žmogus 
rodo savo statusą, jo neslepia, jis jaučiasi pa-
dėties šeimininkas“,  tikino L.Pečkaitis. Tokie 

statuso žaidimai ypač svarbūs oficialiuose san-
tykiuose, derybose, politiniuose susitikimuo-
se, pokalbiuose dėl darbo ir panašiai.

Dažnai manoma, kad sukryžiuotos rankos 
ir sukryžiuotos kojos reiškia užsidarymą, infor-
macijos blokavimą, kontakto vengimą. Moks-
lininkai šiuo klausimu atliko tyrimą su dviem 
studentų grupėmis: viena grupė privalėjo klau-
syti paskaitos nesukryžiavus rankų ir kojų, ne-
svarbu, jiems tai patiko ar ne, o kita  atvirkščiai. 
Tyrimas parodė, kad tos grupės, kuri sėdėjo 
atvirai, egzamino rezultatai 40 proc. buvo ge-
resni negu kitos. Tačiau neretai žmonėms tie-
siog patogiau sėdėti sukryžiavus rankas ir ko-
jas. „O kas vyksta, kai sėdėti ir yra patogu? Tuo 
metu smegenys ilsisi ir priima mažiau infor-
macijos. Tad negalima sakyti, kad visais atvejais 
tai užsiblokavimas ar atsiribojimas, dėl to ir yra 
svarbu gerai žinoti, kokie žmonių, su kuriais 
bendraujame, kūno kalbos įpročiai. Deja, mes 
nesąmoningai susidarome apie žmones tam 
tikrą pirmąjį įspūdį ir giliai pasąmonėje inter-
pretuojame“,  skirtumus aiškino specialistas.
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Prieš pasirenkant šukuoseną, pirmiausia reikia 
pasirūpinti gera plaukų ir galvos odos būkle. Todėl 
stilistė rekomenduoja:

● 
Žiemą plaukus alina karštas ir sausas patalpų bei 
šaltas ir sausas lauko oras. Labai svarbu žiemą 

papildomai drėkinti ir maitinti plaukus. Protingiausia būtų 
nepagailėti pinigų drėkinamosioms, maitinamosioms ir pa-
žeistus plaukus atgaivinančioms kaukėms. Jas reikėtų nau-
doti kas trečią galvos trinkimą.

● 
Dažnai vargina ir išsausėjusi galvos oda. Būtent 
dėl šios priežasties atsiranda smulkių pleiskanų. 

Todėl kas penktą galvos trinkimą vertėtų padrėkinti ir 
galvos odą. Šiam tikslui galite naudoti specialias kaukes 
arba gerai nuplaunamus arganų, makadamijų, migdolų ar 

kokybišką alyvuogių aliejų. Tačiau svarbu atkreipti dėme-
sį į aliejaus tankį, ne visi jie skirti plaukams, todėl sunkiai 
nuplaunami.

● 
Grynas ricinų aliejus yra labai riebus, tačiau nau-
dingas plaukams. Geriau vien jo nenaudoti, o pa-

sidaryti kaukę iš medaus, kiaušinio trynio ir keleto šio 
aliejaus lašų. Tokią kaukę galima palaikyti keletą valandų, 
nuplauti ir patepti plaukus kondicionieriumi. 

● 
Besielektrinantiems plaukams taip pat yra spe-
cialios purškiamos priemonės, padėsiančios iš-

vengti nepatogumo.

● 
Žiemą rinkitės drėkinamuosius ir jautriai odai 
skirtus šampūnus. Išplautus plaukus svarbu vi-

siškai išdžiovinti. Drėgnas plaukas labiau pažeidžiamas. 
Būtinai dėvėkite galvos apdangalus. 

Nešiojančioms kepures:

Kepurės šaltuoju sezonu tampa ne tik stilingu, bet ir būtinu 
aksesuaru. Tačiau dažnai nusiėmus kepurę šukuosena išsidarko 
ir praranda formą. Anot L.Gneuševos, yra keletas nesudėtingų 
triukų, kuriais pasinaudojusios vėl puikiai atrodysite.

● 
Trumpaplaukės ar turinčios ilgus plaukus ir mėgstan-
čios nešioti palaidus gali įsigyti purškiamą plaukų drė-

kinimo priemonę. Bus dviguba nauda - padrėkinsite plaukus ir 
nusiėmusios kepurę galėsite pasitaisyti šukuoseną.

● 
Ilgaplaukėms žiemą geriausia išeitis - įvairūs, visada 
madingi pynimai: „drakoniukai“, klasikinės kasos, 

mazgeliai ir pan. Supinti plaukai mažiau pažeidžiami, mažiau lū-
žinėja. Kuo stipriau supinti plaukai, tuo mažesnė tikimybė, kad 
šukuosena išsiardys. Jei netinka tvirtai supinti plaukai, galima 
supinti laisvą kasą. Šiuo metu madingos išpešiotos kasos, tad ir 
nuėmus kepurę kiek pasišiaušusi šukuosena atrodys stilingai. 
Supintus plaukus galima susukti į kuodelius.

● 
Nepatarčiau rištis uodegų, nes nuo gumytės labai lū-
žinėja plaukai, verčiau rinktis pynimus. 
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Plaukų priežiūra 
ir šukuosenos kepurių sezonui

Išsirink tinkamiausią...

Kad sveika galvos oda ir gražiais plaukais džiaugtumė-
tės kasdien, L.Gneuševa siūlo apsirūpinti kokybiška plaukų 
priežiūros bei formavimo kosmetika. „Franko“ grožio salone 
sau tinkamiausią priemonę išsirinks ir normalių plaukų 
savininkas, ir rūpesčių dėl galvos odos bei plaukų turintis 
klientas. Čia rasite „Goldwell“, „Joico“, „Revlon“, „Tigi“ ir 
kitos itin kokybiškos plaukų kosmetikos.

Plaukų stilistė Viktorija Miniauskaitė pademonstravo, kaip galima pasidaryti porą madingų 

šukuosenų, kurių kepurės nesugadins, o nusiėmusi galvos apdangalą mergina atrodys puikiai

Šildymo sezonas dar nesibaigė, tad sausi ir besielektrinantys plaukai vis dar aktualios problemos. Plaukų 
stilistė Lina Gneuševa primena, kaip tinkamai pasirūpinti plaukais šaltuoju sezonu, ir pataria, kokias šu-
kuosenas rinktis nešiojančioms kepures. 

„Franko“ rekom
enduoja

Plaukams atkurti - „Joico” procedūra

„Franko“ grožio salone bene įspūdingiausia paslauga - ke-
turių pakopų „Joico“ plaukų atkūrimo procedūra, kurios metu 
plaukai giliai išvalomi ir rekonstruojami - užpildomi natūraliu 
keratinu, todėl įgauna daugiau apimties, sustiprėja, tampa švel-
nūs ir blizgūs. Rezultatai akivaizdūs ir jie išlieka ilgam.

„Joico“ plaukų atkūrimo procedūra tinka visiems, bet ypač 
rekomenduojama plaukus šviesinančioms ar cheminį sušuka-
vimą mėgstančioms moterims. „Šviesinant plaukus ar veikiant 
juos chemiškai, plaukai pažeidžiami ir netenka savo baltymo 
keratino. Pačiame plauke atsiranda tuščios ertmės ir jis tam-
pa silpnas, lūžinėja bei praranda blizgesį“, - paaiškina 
L.Gneuševa.

Plaukams rekonstruoti naudojama „Joico“ priemonė, kurios 
sudėtyje - net 80 proc. keratino. „Žmogaus plauko keratinas su-
sideda iš 19-os amino rūgščių. „Joico“ kompanija iš avies vilnos 
išskyrė 18 analogiškų amino rūgščių, o trūkstamą devynioliktą 
papildė cheminiu būdu, - pasakojo stilistė. - Kadangi keratinas 
natūralios kilmės, plaukai jį labai gerai įsisavina“. Natūralus 
100 proc. žmogaus plauko sudėtį atitinkantis keratinas - „Joico“ 
kompanijos išradimas, ši plaukų atkūrimo procedūra - unikali, 
o ja išgaunami rezultatai - nepakartojami.

Procedūros pabaigoje plaukai ypač stipriai drėkinami, taip 
pat prigludinami plauko žvyneliai, todėl procedūros metu į plau-
ką įsiskverbęs keratinas ir drėgmė jame lieka tarsi užrakinti. 
Atkuriamąją plaukų procedūrą arba bent kelis jos etapus 
L.Gneuševa rekomenduoja ir prieš dažymą bei po jo. 

SSu „Laisvalaikio“ kortele plauku struktūros atkūrimo sistemai iki 2014 03 31 
taikoma nuolaida. Būtina išankstinė registracija!

Kainos: 

■ Trumpiems plaukams kaina 80 Lt, pritaikius 50% nuolaidą, prekė kainuos 40 Lt
■ Vidutinio ilgio plaukams 110 Lt, akcijos laikotariu kainuos 55 Lt
■ Ilgiems plaukams 140 Lt, su nauolaida kainuos 70 Lt

�i �ukuosena - nesud�tingas, per kelias minutes padaromas laisvesnis 
pynimas. Nu�mus kepur�, toks pynimas gali kiek i�sitar�yti, ta�iau tai 
nebus labai pastebima. Vakare norint nueiti � rengin� ar vakar�l�, kasas gali-
ma i�leisti ir plaukai nebus banguoti, pynimo p�dsak� nesimatys. Tokiai 
kasai nereikia daug �g�d�i�, tad taip susipinti plaukus gali visos.

Tai 3 kietai pinti „drako-
niukai“, susukti � kuod . 
Plaukai ilgiau i�lieka �var�s, 
�ukuosena ma�ai i�sitar�o, 
tod�l dr siai galima ne�ioti 
kepur�. �i �ukuosena tiks ir 
darbe, ir vakar�lyje. Tai t�ra 
vienas i� variant�, kaip gali-
ma pritaikyti drakoniuk  ir 
susikurti stulbinant� �vaizd�. 
Jei merginai pakanka �g�d�i� 
susipinti „drakoniuk “, tai 
t�ra jos fantazijos reikalas, 
kaip ji formuos �ukuosen . 
Galima susipinti 2-3 kasas, 
pinti �stri�ai ir pana�iai.  

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Grožio industrijos 
išradimai
Grožio procedūros nuolat tobulėja 
pritaikant naujausius mokslo 
atradimus. „East Island“ grožio 
centre jau galima išbandyti 
naujausias procedūras.

Naujausia plaukų gelbėjimo 
procedūra - „BTX Hair“

Naujausias grožio industrijos iš-
radimas - botoksas plaukams (BTX 
Hair) - tai nauja procedūra plau-
kams, sulaukusi didžiulės sėkmės 
garsiausiuose Holivudo, Paryžiaus 
ir Madrido salonuose.

„BTX Hair“ yra novatoriškas 
veikliųjų medžiagų koncentratas, 
kuriame yra ikrų aliejaus, kolageno 
bei vitaminų B5  ir E. Kartu šie ele-
mentai sudaro revoliucinę botokso 
formulę, kuri drėkina, maitina, at-
naujina ir atgaivina plaukus, tiesina 
juos ir suteikia jiems neįtikėtino 
blizgesio bei švelnumo pojūtį iškart 
po pirmo panaudojimo. Esminė šios 
procedūros nauda - išsišakojusių 
plaukų galiukų atkūrimas. Priešingai 
nei kitos priemonės, tinkančios tik 
tam tikrų tipų plaukams, ši priemo-
nė tinka visų tipų plaukams.

Metų metus kosmetinė prie-
žiūra teikė mums galimybę sustab-
dyti odos senėjimo procesą, tačiau 
plaukams šių metodų nebuvo ga-
lima taikyti. Iki dabar... Botoksas 
plaukams? Kaip tai įmanoma? 
Leiskite paaiškinti, kaip visa tai 
veikia. Naudojant veiksmingą ikrų 
aliejaus, kolageno ir vitaminų B5 
ir E derinį, „East Island“ grožio 
centre atliekama nauja, visiems 
plaukų tipams tinkanti procedūra, 
kurios metu infuzijomis maitinama 
kutikulė, atnaujinami plaukų galiu-
kai ir suteikiamas blizgesys net iki 
šešių plovimų.

Rezultatai? Gražiai kondicionuo-
ti, pavydėtino grožio plaukai!

Su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida paslaugoms

Ilgalaikio efekto procedūros 
plaukams atliekamos 
„East Island“ grožio centre, 
Konstitucijos pr.26, Vilnius, 
FORUM PALACE
Tel. +370 620 30235
groziocentras@eastisland.lt 
www.eastisland.lt

Naujovė - ilgalaikis plaukų 
sušukavimas su „Kerasilk Keratin“

Atraskite pirm� individualiai pritaikom� keratino 
suukavimo paslaug�, po kurios paklusni
, ilkini
 
plauk
 poj�tis iliks net iki 5 m�nesi
 po proced�ros.
Privalumai:
Ilgalaikis paklusni� plauk� efektas;
Tai n�ra �prastas keratininis tiesinimas;
0 proc. formaldehido;
Nauja „Kerashape“ technologija.

Akimirksniu regeneruojanti 
kaukė - „Inner Effect“

Stipriai regeneruojanti programa akimirksniu 
suteikia akivaizd
 rezultat� - tik po vienos salono 
paslaugos. Kondicionuojantys ingredientai sulaiko-
mi giliai plauko viduje ir plaukas atkuriamas i 
vidaus.
Privalumai:
Ilgiau i�liekantis spalvos gyvybingumas;
Ilgiau i�liekantis efektas - daugiau purumo ir 
�velnumo;
Stiprina plauk� blizges�;
Veikia plauko viduje.

Rekomenduoja 
„East Island“ 

kirpėja meistrė 
Tatjana Traškova

„East Island“ nuotr.
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■ Visi keturi, išskyrus vieną, yra draugai nuo 
pirmos klasės mokykloje.

■ Tas vienas, ne draugas nuo pirmos klasės, 
yra ne tik profesionalus muzikantas, bet ir aktorius 
bei grupės lyderis.

■ Savo pasirodymo programą jie patys įvardi-
ja kaip labai intensyvią aerobikos pamoką su gyvai 
atliekama muzika.

■ Tel Avivą apibūdina kaip idealų miestą gy-
venimui, bet pavydi mums fakto, kad iš savo šalies 
galime keliauti automobiliu. Sienų už Izraelio au-
tomobiliu nepatartina kirsti.

■ Dviejų iš grupės narių giminės medis šako-
jasi Lietuvoje ir Latvijoje.

■ Jie jau yra kartą groję Vilniuje - tie, kas ten 
buvo, tik pamena, kad buvo labai gerai.

■ Savo muzikiniais įkvėpėjais telaviviečiai 
įvardina „Justice“ ir „Soulwax“.

■ Patiks, kam patinka: „electro“ rokas, aero-
bika, intensyvūs šokiai su galvos pametimais, „Jus-
tice“, „Soulwax“, tiems, kas anksčiau vaikščiojo į 
„Nesakyk Mamai“ vakarėlius, ieško šilumos ir yra 
pasirengę pasveikinti pavasarį aukščiausiomis na-
tomis ir nuotaikomis!

„Bonafide3000“ (Izraelis) + Vee gimtadienis 
VASARIO 28 D., 20 val., LOFTAS
Bilietus platina TICKETPRO 
Kaina 20 litų, su          kortele - 10 litų

Pavasarį pasitiksime su žvaigždėmis 
iš Tel Avivo ir Vee gimtadienio šventeiš Tel Avivo ir Vee gimtadienio švente

Užpraeitame numeryje pristatėme pavasario pradžios vakarėlį, kuris prasidės vasario 28 d. ir baig-

sis jau pavasarį, su elektrorokeriais iš Izraelio - „Bonafide3000“.

Šią savaitę paaiškėjo, kad šis vakarėlis išsiplėtė iki solidaus atlikėjų ir diskžokėjų skaičiaus, nes tą 

naktį savo gimtadienį švęs „Lofto“ pagrindinis žmogus - prodiuseris ir muzikantas Viktoras Diavara!

Ta proga jis pasikvietė begalę savo draugų diskžokėjų, taip pat gyvai grojančių muzikantų. Žinoma, 

vyšnia ant gimtadienio torto išliks karšto kolektyvo iš Tel Avivo - „Bonafide3000“ pasirodymas. Ti-

kėtina, kad šie vyrai atveš į Lietuvą pavasarį.

Taip pat per V.Diavaros gimtadienį šokių aikštelę kilnos gyvai pasirodysiantys muziką teatru paver-

čiantys „Suicide DJs“ ir šokių muzikos Vee projektas „NO DJs“.

Savo DJ setus tą pačią naktį atliks maskvietė Anna Hanna, ispanas Ruben ir Olandijoje kurianti Mami-

ko Motto. Juos papildys lietuvių DJ smogikų gretos: Rembo, GrassHopper, Thing, Doctah Jahngle ir kt.

Kultinių filmų („Malholando 
kelias“, „Mėlynas aksomas“ ir kt.) 
ir serialų („Tvin Pyksas“) autoriaus 
ir beveik niekam nežinomos sire-
nos iš Teksaso bendradarbiavimas 
prasidėjo dar prieš dešimtmetį.

Šiandien Krista Bel (Chrysta 
Bell) yra oficialiai vadinama Dei-
vido Linčo (David Lynch) mūza. 
Jis jai kuria muziką, vaizdo projek-
cijas, prodiusuoja jos karjerą Ame-
rikoje ir už jos ribų.

Ypatingas balsas, dramatizmas, 
rafinuotumas ir vaizduotę žadinanti 
charizma prikausto visus, kuriems 
pasiseka šią atlikėją pamatyti gyvai.

„Krista Bel atrodo kaip svajo-
nė, dainuoja kaip svajonė ir jai dai-
nuojant svajonės tampa realybe“, - 
sako Deividas Linčas.

LRT Opus Gyvai: 
Chrysta Bell (JAV) 
KOVO 23 d., LOFTAS  

„Urban“ muzikos mėgėjai nuo 
šiol kas mėnesį turės kur susirink-
ti ir išgirsti geriausius „urban“ 
muzikos kūrėjus gyvai. Nuo kovo 
kas mėnesį menų fabrike „Loftas“ 
vyks „burn Energy Session“ ren-
ginių serija.

Pirmieji serijos svečiai - DJ 
Shadow ir Blackalicious kompa-
nijos nariai - duetas iš JAV - 
„Latyrx“.

Tai bus pats tikriausias „savo 
kiemo“ nuotaikos, kokybiško gar-

so vakarėlis pagal visus Vakarų 
pakrantės kanonus.

Linguosim, šoksim ir choru 
dainuosim žinomus ir melodingus 
„šmotus“. Juos mums gyvai atliks 
legendiniai hiphopo meistrai (bū-
tent, meistrai) iš pavyzdine „ur-
ban“ miesto kultūra garsėjančio 
San Francisko - „Latyrx“.

burn Energy Session: 
LATYRX (JAV) 
KOVO 21 D., LOFTAS

FAKTAI APIE TELAVIVIEČIUS „BONAFIDE3000“:

De
ivi

do
 Li

nč
o m

ūz
a -

 vė
l L

iet
uv

oje

Daugiau informacijos www.menufabrikas.lt

San Francisko hiphopas atkeliauja į Vilnių

Krista Bel (Chrysta Bell, JAV)

„Bonafide3000“ (Izraelis)

Viktoras Diavara

„Latyrx“ (JAV)
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Praėjusio antradienio vakarą 
muzikos klubas „Tamsta“ pa-
sikeitė neatpažįstamai. Jame 
„Kalnapilio“ aludariai prista-
tė ką tik Lietuvoje pasirodžiusį 
naują kvietinį alų - „Kalnapilis 
White Select“. Specialiai šia 
proga renginio dalyvių laukė 
dar negirdėta Sauliaus Prūsai-
čio įkurto projekto „Face White“ 
programa. Paragauti pagal bel-
giškas tradicijas sukurto baltu 
vadinamo kvietinio alaus rinko-
si gausus būrys žinomų visuo-
menės veikėjų, verslo pasaulio 
atstovų ir kitų „Kalnapilio“ pro-
dukcijos gerbėjų.

Įspūdingas „Face White“ 
koncertas

Renginio svečiai pirmieji išvydo 
naują ir dar nematytą žinomo atli-
kėjo S.Prūsaičio prieš kelerius me-
tus įkurto projekto „Face White“ 
koncertą. Skambėjusią muziką jos 
kūrėjai brandino daugiau nei penke-
rius metus. „Šį vakarą klubo svečiai 
gavo progą tarsi pro rakto skylutę 
pažvelgti į tai, kuo dar tik ketiname 
nustebinti savo klausytojus, šiemet 
toliau plėtodami projektą „Face 
White“. Jam sukurtos dainos gerai 
apgalvotos ir subrandintos, todėl 
įgavusios naują skambesį“, - sakė 
„Face White“ vokalistas ir elektro-
ninės muzikos kūrėjas S.Prūsaitis.

Plati aromatų puokštė

Projektas „Face White“ šiam va-
karui pasirinktas neatsitiktinai - 

jo klausytojus „Kalnapilio“ aludariai 
kvietė pasitikti skoniu ir aromatu 
išsiskiriantį baltu vadinamą kvietinį 
alų. „Kalnapilis White Select“, kaip 
ir anksčiau pasirodęs „Grand Se-
lect“, yra gaminamas tik iš ypač 
kruopščiai parinktų žaliavų. Nauja-
sis „White Select“ sukurtas pasitel-
kus belgišką šimtmečius skaičiuo-
jantį kviečių salyklą „Cheteau Whe-
at Blanc“ ir aukštutinės fermenta-
cijos mieles, taip pat atkeliavusias 
iš Belgijos.

„Kurdami „White Select“, laikė-
mės belgiškų aludarystės tradicijų 
ir itin kruopščiai derinome sudeda-
mąsias dalis. Nors Lietuvoje daž-
niau sutinkamas vokiško tipo kvie-
tinis alus, belgišką baltąjį lietuviai 
taip pat jau spėjo pamėgti. Iš kitų 
šio alaus rūšių belgiškos tradicijos 

kvietinis išsiskiria itin plačia aroma-
tų puokšte. Gurkšnis po gurkšnio 
atsiskleidžia vaisinės šio alaus sko-
nio natos, vos juntamas apynių kar-
tumas ir gvazdikėlių aromatas su 
subtiliai derančiu salsvu kviečių sa-
lyklo poskoniu“, - pasakojo vyriau-
siasis „Kalnapilio“ aludaris Ričardas 
Barakūnas.

Aludario 
rekomendacijos

Anot jo, kitaip nei įprasta many-
ti, belgiško baltojo alaus nereikia 
papildomai gardinti citrina, jis pui-
kiai dera su daugeliu patiekalų. 
„Griežtų balto alaus ir maisto deri-
nimo taisyklių nėra, tačiau nemažai 
alaus žinovų teigia, kad kvietinis 
alus puikiai dera su lengvais patie-

kalais. Pavyzdžiui, salotomis, jūros 
gėrybėmis, žuvimi, sušiais ir įvai-
riais užkandžiais. Kiek netradicinis 
derinys - kvietinis alus su minkštais 
sūriais: ožkų, fetos ir kitais“, - sakė 
aludaris R.Barakūnas.

Pasak aludario, prieš pilant alų į 
taurę rekomenduojama ją praskalau-
ti šaltu vandeniu, kad stiklinė atvės-
tų. Iš butelio kvietinis alus pilamas 
iš lėto, taurę pavertus maždaug 45 
laipsnių kampu, kad šis lengvai te-
kėtų taurės sienele. Kadangi kvie-
tinis alus dažniausiai būna nefiltruo-
tas, nereikėtų skubėti į taurę supil-
ti viso butelio. Patariama šiek tiek 
alaus palikti butelyje ir likutį lengvai 
suktelėti kelis kartus, kad pakiltų 
ant dug no nusėdusios mielės. Tuo-
met į taurę supilti likusį alų ir ra-
gauti.
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Skambiais muzikos ritmais 
pasitiktas naujas „Kalnapilio“ alus

„Kalnapilio - Tauro“ grupės 
vadovas Marijus Kirstukas

Aistė Paškevičiūtė

Verslininkė Irena Marozienė

TV laidų vedėja 
Eglė Skrolytė

Dainė Baumilė
Šokėjas Tadas Rimgaila 

su žmona Liucina

Dovas Serapinas ir 
Indrė Dovydėnaitė

Saulius Prūsaitis surengė 
įspūdingą pasirodymą

„Kalnapilio“ aludaris Ričardas 
Barakūnas ir aktorius Vytautas Rumšas

„Kalnapilio“ nuotr.

Užs. 194

LAISVALAIKIS_2014.indd   23 2/17/14   4:39:34 PM



„Laisvalaikis”, 2014 m. vasario 20 d.24 Reklama

LaisvasLaikisss.indd   24 17/2/14   3:44:13 pm

„Laisvalaikis”, 2014 m. vasario 20 d. Scena 25

Šį pavasarį po Lietuvos miestus 
pasklis XIV tarptautinis būgnų ir 
perkusijos festivalis.
Į „Laisvalaikio“ klausimus atsako 
festivalio organizatorius ir įkvė-
pėjas Saulius Auglys-Stanevičius.

- Kas paskatino Lietuvoje 
pradėti organizuoti šį festivalį?

- 1997 metais su Raimondu Vil-
kočinsku pasvajojome apie galimybę 
surengti perkusijos festivalį, tarė-
mės su Linda Maksi (Linda Maxey), 
kuri ir buvo pirmojo festivalio orga-
nizaciniame komitete, kalbėjomės 
su draugais iš Olandijos, Heniu van 
den Abelenu (Henny van den Abe-
len), kuris 1999 metais į antrąjį per-
kusijos festivalį į Lietuvą atvežė vie-
ną tuo metu garsiausių perkusijos 
ansamblių NSA.

Šį festivalį sukūrėme šviečia-
maisiais tikslais, t.y. populiarinti 
mušamuosius, jų galimybes visoje 
Lietuvoje, todėl ir festivalio metu 
vyksta kūrybinės laboratorijos, ku-
rios skirtos norintiems išmokti gro-
ti mušamaisiais instrumentais. Fes-
tivalio tikslas - skatinti jaunimą ben-
drauti, būti matomiems, neužsida-
riusiems, domėtis muzika ir jos is-
torija. Juk būgnai kvepia jaunyste: 
ritmas, tempas, veržlumas, garsas, 
aistra. Ir iš kitos pusės marimba - tai 
vienas seniausių instrumentų. Yra 
klausytojų, kurie ateina į mano kon-
certus pamedituoti. Jie sako čia ran-
dantys nusiraminimą, galintys pa-
būti su savimi.

- Kaip jums sekasi?
- Mano tikslas nėra tik gerai gro-

ti, svarbu sukurti naują perkusinin-
kų įvaizdį, plečiant tiek profesiona-
lių atlikėjų, tiek klausytojų bei per-
kusinės muzikos gerbėjų ratą. Šiais 
laikais nėra lengva tai daryti. Muša-
mieji instrumentai gana brangūs, ir 
nusipirkti muzikos mokykloms pa-
kankamą bazę, su kuria galima dirb-
ti ir turėti visas galimybes, ką turi 
Europos mokyklos, yra sudėtinga. 
Tad, kad ir kaip mokiniai norėtų, tai 
įgyvendinti bus lengviau, kai page-
rės finansinė padėtis. Palaipsniui 
dirbama šia kryptimi.

Svarbiausia, turiu tikslą ir jo sie-
kiu. Tą patį galiu pasakyti ir visiems 
norintiems išmokti groti ar gyveni-
me savo tikslų siekiantiems žmo-
nėms. Ne pinigai, ne jų kiekis svar-
biausia, kur kas svarbiau, kad tavo 
veiklą, kūrybą savo sielose išsineš-

tų žiūrovas, tai didžiausias pasieki-
mas kūrėjui!

Grįžtant prie festivalio noriu ak-
centuoti pagrindinį faktą - festivalio 
vizija buvo jo koncertai ir menų 
dirbtuvės visoje Lietuvoje. Tai jau 
keturioliktas festivalis per 17 metų, 
stengiamės parinkti jaukias, kame-
rines erdves, kuriose nebūtų didelio 
atstumo tarp žiūrovo ir atlikėjo, kad 
būtų juntamas labai geras ryšys.

- Kokiuose miestuose bus šie 
renginiai ir kokia programa nu-
matoma?

- Džiaugiuosi, kad šiais metais 
festivalį pamatys net šeši miestai. 
Labai prasminga renginį pradėti pir-
mojoje Lietuvos sostinėje. Džiau-
giuosi Sauliaus Vadišio nuveiktais 
darbais, jo ir jo komandos dėka Ker-
navė turi nuostabią salę, kurioje pui-
ki akustika. Tikrai nekantraudamas 
laukiu momento, kai galėsiu šioje 
salėje pagroti šešiomis lazdelėmis.

Kita festivalio stotelė - Panevė-
žys, kuris gali tapti perkusijos sos-
tine. Remigijaus Vilio dėka čia įkur-
tas naujas ir vienintelis Lietuvoje 

maršinės muzikos orkestras „Baltic 
Brass Drumline“. Orkestrui tik pir-
mieji mėnesiai, o rezultatai akivaiz-
dūs. Čia užsiėmimus veda vieni ge-
riausių pasaulyje maršinės perkusi-
jos meistrų iš JAV, pavyzdžiui, „Blue 
Devils“ ansamblio vadovai.

Į Saulės miestą Šiaulius, „Sau-
lės“ salę, pas Saulių atvažiuosiu aš, 
Saulius, ir atvešiu perkusijos festi-
valį kovo 9 d. Taigi šis festivalis tikrai 
siejamas su saule. Visko nepasako-
siu, kiek čia mūsų Saulių klubo narių, 
bet pasislėpti neišeis. Festivalis pra-
sidės su saule ir baigsis su ja. Festi-
valio menų dirbtuvės vyks Sauliaus 
Sondeckio menų gimnazijoje.

Festivalio koncertas Klaipėdoje 
tiesiog privalomas. Jau septyneri 
metai Lietuvos muzikos akademijai 
studentus rengia Klaipėdos pedago-
gai Pranas Dovydaitis ir Bronius 
Montvydas. Lenkiu galvą prieš 
šiuos mokytojus. Ir šio festivalio 
koncertas bei menų dirbtuvės - tai 
dovana jiems ir jų mokiniams.

Vėliau - koncertas Alytuje. Čia 
mums talkins muzikos mokyklos or-

kestras „Svajonė“. Kas galėjo pagal-
voti, kad toks orkestras galėtų atsi-
rasti Alytuje? Štai ką reiškia peda-
gogų kantrybė ir entuziazmas. Dai-
va Martinkonytė nuostabi pedagogė, 
jos dėka ir įkurtas šis orkestras. O 
dabar šis orkestras gros su garsiau-
siais perkusininkais: solistu iš Mek-
sikos Chavieru Nandajapa (Javier 
Nandayapa), keturios jo šeimos kar-
tos gamina marimbas, o jo tėvas pir-
mas pasaulyje pradėjo groti 6 lazde-
lėmis, taip pat profesorius iš Lenki-
jos Piotras Sutas (Piotr Sutt). Pasi-
rodys ir ansamblis „Vilniaus muša-
mieji“ - skambės jaunimui žinoma 
muzikinė ištrauka iš filmo „Karibų 
piratai“.

Koncertuose skambės labai įvairi 
muzika, nuo klasikos ir roko ritmų, 
perkusininkas iš Lenkijos Mariušas 
Mocarskis (Mariusz Mocarski) de-
monstruos, ką galima pagroti su va-
dinamuoju estradiniu mušamųjų kom-
plektu, kitaip tariant, „drumset“.

Festivalio koncertuose skambės 
ir lietuvių kompozitorių kūriniai, tai 
Vladimiro Tarasovo kūrinys, dedi-

kuotas ansambliui „Giunter Percus-
sion“, ir mano, Sauliaus Auglio-Sta-
nevičiaus, kūrinys „Cross Rhytm“, 
kurį atliksime kartu su svečiais 
M.Mocarskiu ir P.Sutu. Vilniuje 
mums talkins ir svečias iš Baltaru-
sijos Kirilas Ševandas.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Būgnų ir perkusijos festivalis drebins Lietuvą kovo mėnesį

Perkusininkas Saulius Auglys-Stanevičius 
žada įspūdingą būgnų ir perkusijos festivalį

Ramūno Danisevičiaus nuotr.

Su „Laisvalaikio“ kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Būgnų ir perkusijos 
festivalio koncertai kovą:

■ 7 d. Kernav�je, Valstybiniame 
kult�riniame rezervate,
■ 8 d. Panev��io muzikiniame teatre,
■ 9 d. �iauli� koncert� sal�je „Saul�“ 
(�iauliuose bilietais prekiauja „Biliet� 
pasaulis“)
■ 10 d. Klaip�dos LCC tarptautiniame 
universitete,
■ 11 d. Alytaus miesto teatre,
■ 13 d. Vilniaus valstybiniame jaunimo 
teatre.
■ Bilietais prekiauja „Bilietai.lt“.
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Geros manieros 
prie stalo

1. Kai valgote 
makaronus Ja-

ponijoje, visai nor-
malu ir net įprasta 
juos šliurpti.

2. Niekada nesu-
kiškite stačių 

valgomųjų lazdelių į 
dubenėlį su ryžiais 
- šitaip ryžiai patie-
kiami mirusie-
siems! Taip atrodo 
ir smilkalai, kurie 
deginami mirusiųjų 
garbei. Taip pat ne-
mandagu siūlyti maistą nuo savo lazdelės kam 
nors kitam - tai vėl budistų laidotuvių apeigų 
dalis. Šitaip kremuoti palaikai lazdelėmis pada-
lijami šeimos nariams. Šios taisyklės galioja 
Kinijoje ir didžiojoje Azijos dalyje.

3. Rusijoje valgant dera pasidėti riešus ant 
stalo krašto, šakutę laikyti kairėje rankoje, 

o peilį - dešinėje.

4. Nepale teks palaukti, kol būsite aptar-
nauti, o kai valgote kieno nors namuose, 

drąsiai prašykite pakartoti. Apskritai, kai val-
go keletas žmonių, niekas nesikelia, kol visi 
pavalgo. Jeigu jums reikia išeiti anksčiau, at-
siprašykite pasakę „bistaii khaanus“ („pra-
šom neskubėti“).

5. Portugalijos restoranuose neprašykite 
druskos ir pipi-

rų, jeigu jų nėra pa-
dėta ant stalo. Pra-
šydami kokių nors 
prieskonių šmeižia-
te virėją. O virėjai 
Portugalijoje labai 
gerbiami.

6. Prancūzijoje 
per vakarienę 

ar pietus niekada 
nekalbėkite apie pi-
nigus. O dalytis 
sąskaita šioje šalyje 
- labai blogo skonio 
požymis.

7. Meksikoje pa-
matę valgantį 

žmogų, nors ir ne-
pažįstamą, būtinai pasakykite „provecho“ („ska-
naus“). Nereikia vengti šio papročio. Tai byloja 
apie geras manieras ir maloniai sutinkama.

8. Etiopijoje niekas nevalgo iš atskirų 
lėkščių, nes tai laikoma keistenybe ir 

išlaidavimu. Maistas visada valgomas iš 

vienos lėkštės ir be įrankių. Godumas lai-
komas neišsiauklėjimo požymiu, todėl sten-
kitės valgyti lėtai. Mėsos patiekalai papras-
tai valgomi paskutiniai, todėl nesitikėkite jų 
gauti iškart.

Gėrimas

1. Japonijoje niekada nepilkite sau gėrimo; 
įpilkite kaimynui ir laukite, kol jis įpils 

jums. Pats papildydamas savo taurę visiems 
tarsi prisipažinsite, kad esate alkoholikas.

2. Jeigu Armėnijoje supilsite butelio likučius 
į kieno nors taurę, žmogus jausis įpareigo-

tas nupirkti naują butelį - ten priimta likučius 
supilti sau.

3. Australijoje atėję į barą su grupe, užsa-
kykite gėrimus visiems. Šioje šalyje ger-

biamas paprotys užsakinėti gėrimus paeiliui 
visai grupei. Neišeikite, kol neatėjo jūsų eilė 
užsakyti!

4. Rusijoje geriant 
degtinę būtina 

sakyti tostą. Priimta, 
kad vyrai išgertų tau-
relę iki dugno, o mo-
terims ši taisyklė taip 
griežtai netaikoma. 
Niekada nemaišykite 
degtinės ir neskieski-
te jos. Ir nestatykite 
ant stalo tuščio bute-
lio - jį reikia pastatyti 
ant grindų.

5. Švedijoje susi-
daužti laikoma 

prastu skoniu. Pa-
prastai tik pasako-
ma „skals“ („į svei-
katą“).

Vegetarams

1. Peru gausiai turistų lankomuose mies-
tuose yra vegetariškų restoranų, kur pa-

tiekiami populiarūs nacionaliniai patiekalai, 
tik su sojų pakaitalais. Įprastuose restoranuo-
se valgiaraščiuose galima rasti vegetariškų 
patiekalų. Tik būtinai turite pasakyti „un pla-
to vegetariano“ („vegetariškas patiekalas“) ir 
nepamirškite, kad frazė „sin carne“ („be mė-
sos“) reiškia tik raudoną mėsą ar kiaulieną.

2. Rusijoje vegetarams gali būti nelengva. 
Geriausia šioje šalyje lankytis per pasnin-

ką, tuomet daugelyje restoranų galima rasti ne-
mėsiškų patiekalų. Restoranuose Maskvoje, 
Sankt Peterburge ir kituose dideliuose mies-
tuose dar galima užsisakyti nemėsiškų patieka-
lų, tačiau čia daržovės būna pervirtos, ir net 
daržovių sriubos verdamos su mėsa.

Parengta pagal užsienio spaudą 
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Kelionių etiketas: kaip valgyti svetur? Prabangiai vakarienei - 
tortas su aukso lapeliais

Jungtinėse Valstijose praėjusį 
penktadienį buvo švenčiama ro-
mantiškiausia šventė - Šv.Valentino 
diena. Populiariausia Visų įsimy-
lėjėlių dienos tradicija yra vakarie-
nė restorane, ir dauguma amerikie-
čių ją atšventė būtent taip. Kai kas 
netgi rinkosi išskirtinį restoraną. 
Mat vienas iš restoranų Niujorko 
centre - „Pera Mediterranean Bras-
serie“ - pasiūlė lankytojams specialią 
vakarienę,  kainuojančią 30 tūkstan-
čių dolerių (75 300 litų). Valgiarašty-
je - juodieji ikrai, austrės, langusti-
nos ir elnienos kepsnys, o desertui 
įsimylėjėliai galėjo pasimėgauti šo-
koladiniu tortu, papuoštu valgo-
mais 24 karatų aukso lapeliais.

Kol porelės skanavo delikate-
sus, muzikantai pamalonino jų 
klausą arfos garsais. Be to, į vaka-
rienės kainą buvo įskaičiuota viena 
naktis prabangiame Niujorko vieš-
butyje „The Ritz-Carlton“, taip pat 
5 tūkstančių dolerių (12550 litų) 
vertės dovanų čekis, kurį bus gali-
ma pateikti garsiuosiuose juvelyri-
kos namuose „Tiffany“.

Atostogoms būtina saulė ir 
paplūdimys

Europos Sąjungos piliečiams 
pernai per atostogas svarbiausi da-
lykai buvo saulė ir paplūdimys. Ati-
tinkamos apklausos metu tai nuro-
dė 46 proc. respondentų. 34 proc. 
teigė per atostogas vykę aplankyti 
draugų ar giminių.

30 proc. apklaustųjų per atosto-
gas svarbiausia yra gamta. Apklau-
sos metu buvo galimi keli atsaky-
mai. Toliau ES gyventojai minėjo 
kultūrą, sportą ir sveikatingumą.

Ypač mielai piliečiai visais 
šiais malonumais mėgaujasi ne per 
toliausiai nuo savo gimtinės. 42 
proc. europiečių pernai pagrindines 
savo atostogas praleido savo šalyje, 
38 - kitose ES valstybėse ir tik 19 
proc. - už Bendrijos ribų. Per ap-
klausą respondentų taip pat buvo 
teiraujamasi, kodėl jie grįžta į prieš 
tai jau aplankytas vietas. Čia pa-
grindinį vaidmenį vaidina oras, 
gamtovaizdis ir kitos natūralios są-
lygos. Šias priežastis nurodė 46 
proc. apklaustųjų. Trečdaliui esmi-
nis dalykas yra apgyvendinimo są-
lygos, 30 proc. - kultūrinės ir isto-
rinės atrakcijos atostogų vietoje.

Nors daugelio šalių vietos gyventojai linkę nekreipti dėmesio į įvairius etiketo pažeidimus, 
kur kas geriau vykstant į svetimą šalį gauti reikiamos informacijos ir nustebinti juos savo 
žiniomis apie jų šalies kultūrą.
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Munistų sekta Pietų Korėjoje 
vėl surengė masines vestuves. Jose 
praėjusį trečiadienį dalyvavo 
2 500 porų iš 50 pasaulio šalių. 
Tai buvo antroji tokia ceremonija 
nuo sektos lyderio San Miong Mu-
no (Sun Myung Moon) mirties 
2012-aisiais. Masinės vestuvių 
ceremonijos visada buvo jo „pre-
kės ženklas“. San Miong Munas 
save vadindavo mesiju. Kritikai 
kaltino jį siekiant savotiško vieš-
patavimo pasaulyje.

San Miong Muno našlė Hak 
Ja Han Mun (Hak Ja Han Moon) 
trečiadienį sektos būstinėje jauna-
vedžių poroms teikė „kosminį 
šventą palaiminimą“. Kai kurias 
jų prieštaringai vertinamas judė-
jimas supažindino tik prieš kelias 
dienas.

92 metų San Miong Munas 
mirė 2012-ųjų rugsėjį. Jis 1954 me-
tais įkūrė vadinamąją Susivieniji-
mo bažnyčią. Kartu jis sukūrė vers-
lo imperiją, kuri padarė jį milijar-
dieriumi. Munistais save vadina 
trys milijonai žmonių 200 šalių.

Kinijoje pradėta bandyti pir-
moji bekontaktė mokėjimų mobi-
liaisiais telefonais sistema (NFC). 
Jeigu sistema bus įdiegta sėkmin-
gai, ji gali pakeisti grynuosius pi-
nigus ir bankų korteles. Apie tai 
trečiadienį praneša Kinijos laik-
raštis „China Daily“.

Kinijos liaudies banko pirmi-
ninko pavaduotojas Li Dongron-
gas (Li Dongrong) nurodė, kad 
bandymai atliekami jau nuo pra-
ėjusių metų pradžios. Naujos tech-
nologijos padės sujungti įvairias 
skirtingas mokėjimo sistemas, pa-
vyzdžiui, bankų taikomus atsis-
kaitymo būdus, su mobiliųjų tele-
fonų programėlėmis. Eksperimen-
te dalyvauja tokios stambios fi-
nansinės institucijos kaip „China 
Construction Bank Corp“, „China 
CITIC Bank Corp“, „China Ever-
bright Bank“, „China UnionPay“ 
ir mobiliojo ryšio operatorė „Chi-
na Mobile“ .

Viena iš didžiausių kliūčių, 
plėtojant tokio pobūdžio mokėjimo 
sistemas, yra naujų technologijų 
sklaidos lėtumas ir kelių mokėjimo 
sistemų derinimas tarpusavyje.

NFC sistema, naudodama mo-
biliuosius telefonus, leidžia apmo-
kėti paslaugas priartinus įrenginį 
prie specialaus kasos aparato. Anks-
čiau Kinijoje tokio pobūdžio mokė-
jimai sudarė vos 0,8 proc. visų mo-
kėjimų naudojant mobiliuosius te-
lefonus. Praėjusiais metais visos 
Kinijos mokėjimų mobiliaisiais te-
lefonais rinkos vertė siekė 197 mlrd. 
JAV dolerių (494,4 mlrd. litų). Šiuo 
metu mokėjimas telefonais akty-
viausiai plėtojamas Švedijoje.

Munistų sektoje - 
masinės vestuvės

Vietoj  pinigų - 
mokėjimai telefonais

Hak Ja Han Mun 
(Hak Ja Han Moon)

Šiurkščiaplaukė terjerė Skai (Sky) 
paskelbta prestižinės šunų paro-
dos „Westminster Kennel Club Dog 
Show“ nugalėtoja. Konkurso fina-
las praėjusią savaitę vyko perpil-
dytame „Madison Square Garden“ 
komplekse.

Šiurkščiaplaukiai foksterjerai 
trium favo šioje šunų parodoje, kasmet 
rengiamoje Niujorke nuo 1877 metų, 
jau 14-ąjį kartą. Nė vienos kitos veis-
lės atstovai nėra iškovoję pergalės 
konkurse daugiau kaip aštuonis kar-
tus. Čempionė pelnė sidabrinį dube-
nėlį, kadangi konkurso sąlygose joks 
piniginis prizas šuns šeimininkui ne-
numatytas. Pagal tradiciją šou nuga-
lėtoja „išeis į pensiją“ ir jau nebeda-
lyvaus šunų konkursuose. Artimiau-
siomis dienomis penkerių metų kaly-
tei Skai iš Kalifornijos bus pasiūlytas 
didkepsnis viename geriausių miesto 
restoranų „Sardi’s“, paskui į „audien-
ciją“ pas ją atvyks ekstravagantiškasis 
milijardierius Donaldas Trampas (Do-
nald Trump). Be to, Skai bus pakvies-
ta filmuotis populiarioje televizijos 
kanalo NBC laidoje „Today“.

Šįmet parodoje „Westminster 
Kennel Club Dog Show“ dalyvavo 
beveik 3 tūkstančiai šunų iš visų 
JAV kampelių ir užsienio.
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Terjerė Skai įveikė 
3 tūkst. konkurentų

Tailande, Pračinburio provincijoje, jaunavedžiai Valentino dieną 
šventė dalyvaudami porų išbandymui skirtose rungtyse.

Daugelis Sočio žiemos olimpinių žaidynių skeletono var-
žybose dalyvaujančių sportininkų renkasi ne bet kokius 
šalmus - tai lyg meno kūriniai. Tad stebint varžybas sma-
gu pasigrožėti ir sportininko aprangos stiliaus detalėmis.

„Mercedes-
Benz“ mados sa-
vaitėje Niujorke, 
pristatant Tomo 
Brauno (Thom 
Browne) nau-
jausią kolekciją, 
modelių rankas 
puošė toks ma-
nikiūras. Ar tai 
naujos tendenci-
jos ar šiaip dizai-
nerio fantazija, 
parodys ateitis.

Prancūzijos Mentono mieste vyko 81-asis citrusinių vaisių festiva-
lis. Jame savo išmonę, kurdami skulptūras iš citrinų ir apelsinų, de-
monstravo menininkai ir šiuos vaisius auginantys ūkininkai.

Prestižinės šunų parodos 
nugalėtoja paskelbta 

šiurkščiaplaukė terjerė Skai

Citrusinis grožis

Įmantrus stiliukas

Kanadietė Melisa Holingsvort (Melissa Hollingsworth)

Keitė Uhlaender 
(Katie Uhlaender)

EPA-Eltos nuotr.
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Kas? 
Halas Laskas.

Ką padarė?
98-erių Halas Laskas (Hal Las-

ko) prieš kelerius metus pajuto, 
kaip silpsta akys. Daktarams nu-
stačius, kad laikui bėgant jis apaks, 
visą gyvenimą su pieštuku dirbęs 
vyras pradėjo domėtis alternatyvo-
mis. Tam puikiausiai tiko dėl savo 
primityvumo daugeliui šypseną ke-
lianti „Ms Paint“ programa. Pasku-
tinius 13 metų senolis nepaleidžia 
iš rankų kompiuterio pelės ir kas-
dien po 10 valandų „dėlioja pikse-

lius“. Smagiausia, kad jam tai pui-
kiai sekasi. Iš arti žiūrint į bepro-
tiško kruopštumo reikalaujančius 
darbus matomi aiškiai atskirti spal-
voti kvadratėliai, tačiau jei nuo jų 
atsitraukiate toliau, vaizdas susi-
lieja į visumą. Panašiai kaip stam-
biais potėpiais išmarginti garsiųjų 
menininkų paveikslai.

H.Laskas šiandien yra sukū-
ręs daugiau nei 150 darbų, keletą 
jų galima nusipirkti ir internetu. 
Jis organizuoja parodas, o progra-
minę įrangą gaminanti kompanija 
prieš pusmetį apie jį nufilmavo 
vaizdo reportažą. Per kelis pirmus 
mėnesius jis sulaukė 1,2 mln. per-
žiūrų.
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Pasaulį keičia net iš pirmo žvilgsnio visiškai paprastos naujovės.

Vietoj išvadų

El. reklama: pasaulį keičiančios technologijos

Vaikus mokslu  
sudomino atomų filmas 
n http://goo.gl/ZnKFTq

Kas? 
IBM.

Ką padarė?
Techninės ir programinės įrangos milžinė dar 

praeitais metais pasauliui pristatė įspūdingą fil-
mą. Pagrindiniais aktoriais jame tapo mažiausios 
elektriškai neutralios dalelės, atomai. Viskas vy-
ko taip: atomai 100 mln. kartų įmagnetinti ir pa-

talpinti į minus 268 laipsnių temperatūrą. Iš anks-
to nusipiešti būsimo filmuko kadrai. Tuomet spe-
cialia technika jie atkartoti su atomais bei nufo-
tografuoti. Fotografijos sudėtos į vieną krūvą ir 
paleistos tokiu greičiu, kad vaizdas judėtų.

Trumpas vaizdelis „Berniukas ir jo atomas“ 
sulaukė didžiulio internautų dėmesio. Daugiatūks-
tantinės peržiūros, vaizdo atsakymai, straipsniai 
žiniasklaidoje. Negana to, darbas užfiksuotas ir Gi-
neso rekordų knygoje. IBM tęsė pradėtą misiją. 
Pasiekta pagrindinė tikslinė auditorija - dešimtme-
čiai vaikai, kuriems mokyklose pradėtos skaityti 
paskaitos ar žaidimų formos užsiėmimai, aiškinan-
tys atomų sąvokas. Kompanijos atstovai džiaugiasi 
padedantys vaikams atrasti ir pamilti mokslą, galbūt 
dalis jų ateityje taip pat taps mokslininkais.

n  Darius Bagdžiūnas, 
„Gaumina” direktorius

Kaip paprasčiausia kompiuteri-
nė programa gali padėti susitaikyti 
su prastėjančia rega? Ar įmanoma 
priversti atomus vaidinti filme ir ko-
kį tai turi ryšį su mokslo populiari-
nimu? Kodėl muziejuose daugiau 
niekada nepasiklysime ir mums ne-
reikės gido? Šiandien apie pasaulį 
keičiančias technologijas.

Kas? 
„Prophets“.

Ką padarė?
Peteris Paulius Rubensas - žy-

mus flamandų tapytojas ir baroko at-
stovas. Belgijoje įkurtas muziejus su 
šia istorine asmenybe nusprendė su-
pažindinti kiek kitaip. Tam jie pasi-
telkė mobiliąją aplikaciją. Įėjus į mu-
ziejų tereikia į savo planšetinį kom-
piuterį ar išmanųjį telefoną įdiegti 
programėlę ir ji pradeda veikti. Po 
visus kambarius išslapstyti specialūs 
jutikliai fiksuoja, kur šiuo metu esa-
te. Tad vos tik žengiate pro įdomes-

nį egzempliorių, jūsų įrenginyje at-
siranda pranešimas, skatinantis de-
taliau susipažinti. Tai gali būti tiek 
greitas žaidimas, kuriame turite nu-
rodyti paveiksluose užfiksuotus 
objektus, tiek trumpa istorija. Pro-
gramėlėje aktyvavę filmavimo kame-
rą galite žiūrėti į objektus ir ekrane 
matyti informaciją apie juos. Taip pat 
priartinti paveikslų detales ar peržiū-
rėti, kaip jie atrodytų nušvitinti rent-
geno spinduliais. Turbūt nereikia mi-
nėti, kad su šia inovacija niekada ne-
pasiklysite ir visada matysite, kur 
šiuo metu esate, kur yra jus domi-
nantys objektai.

30 Internetas

Šedevrus galima 
sukurti ir su  
„Ms Paint“ programa
n http://goo.gl/YNcA5F

Po muziejų 
vedžiojanti  
mobilioji aplikacija
n http://goo.gl/RAJyjj
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„Po sėkmingos premjeros artis-
to darbas tęsiasi, - įsitikinusi trylik-
toje baleto klasėje besimokanti pa-
grindinį vaidmenį baleto „Paquita“ 
divertismente sukūrusi Karolina 
Matačinaitė. - Publikos pripažinimas 
įpareigoja, kad spektaklis kiekvieną-
kart atrodytų naujai ir įdomiai. Tam 
gerai išmoktų judesių ir surepetuo-
tų šokio kombinacijų nepakanka. 
Reikia nuolat gilintis į kuriamą per-
sonažą, jį atrasti ir kuo įtikinamiau, 
įdomiau perteikti žiūrovams“.

Baleto šokėja pasakoja, kad naujas 
vaidmuo visada reikalauja daug ir sun-
kiai dirbti, tačiau pasirodymas sceno-
je, stebint pilnai salei žiūrovų, atperka 
visus sunkumus, patirtus repetuojant. 
Spektaklio solistė tokiomis akimirko-
mis jaučiasi pakylėta, laiminga ir įver-
tinta, o girdėti publikos aplodismentus 
jai - vienas maloniausių jausmų, ko-
kius tik galima patirti.

Šokio teatro žiūrovams pristato-
mas divertismentas iš L.Minkaus 
baleto „Paquita“ ir modernaus šokio 
spektaklis „Metų laikai“.

„Paquita“ divertismentas - tai 
gražiausių spektaklio kompozicijų 

rinkinys: polonezas, mazurka, „pa 
de trois“ ir didysis „grand pas“. Pa-
sak pagrindinio vaidmens atlikėjos, 
spektaklis žavi nuotaika, muzika, 
kostiumais ir, žinoma, jaunosios či-
gonės Pakvitos ispanišku tempera-
mentu. Balete atskleidžiama paslap-
tinga Pakvitos ir husaro meilės is-
torija. Spektaklyje vaidmenis ku-
riantys solistai ir kordebaletas - me-
nų mokyklos mokiniai ir alumnai, 
dabar jau LNOBT teatro artistai.

Žiūrovų pamėgtas modernaus 
šokio spektaklis pagal A.Vivaldžio 
muziką „Metų laikai“ pasakoja apie 
moteris - visas ir kiekvieną, kurioje 
slypi maža mergaitė, mergelė, vilio-
klė, motina ir ragana žiniuonė. Mo-
terį, kurios jėga - žemėje, įsiklausy-
me į gyvenimo ritmą, gamtos ciklus 
ir gyvybines energijas. Metų laikų 
kaita atliepia įvairialypę moters pri-
gimtį bei moters formavimąsi: jos 
gimimą, augimą, brendimą, sužydė-
jimą ir pilnatvę. Moters ir gamtos 
paralelė spektaklyje atskleidžiama 
šiuolaikinio ir klasikinio šokio kom-
pozicijomis. Jas atlieka baleto sky-
riaus 3-13 klasių moksleiviai.

Išgirsti publikos aplodismentus - 
vienas maloniausių jausmų

Šokio teatro scenoje - baleto 
„Paquita“ divertismentas ir modernaus 

šokio spektaklis „Metų laikai“
Olgos Posaškovos nuotr.

Su „Laisvalaikio“ kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

„Paquita“ divertismentas 
ir spektaklis „Metų laikai“ - 
vasario 22 d. ir kovo 
29 d. 18 val. Nacionalinės 
M.K.Čiurlionio menų 
mokyklos Šokio teatre.

2013 metų pabaigoje pristatyta Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų 
mokyklos premjera - baleto „Paquita“ divertismentas ir modernaus 
šokio spektaklis „Metų laikai“ - vėl Šokio teatro scenoje. Sudėtingo-
mis šiuolaikinio ir klasikinio šokio kompozicijomis ir, žinoma, nuo-
širdumu pilnas sales žiūrovų sutraukiantys jaunieji artistai įsitikinę: 
reginys abejingų nepalieka.
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Po septynerių metų pertraukos Iriną vėl 
vaidins aktorė ELŽBIETA LATĖNAITĖ. Jau-
niausia sesuo, padykusi, visada aplinkinių lai-
koma vaiku, nepaisant amžiaus, ji - viltis gyve-
nimo, kuris dar gali būti. „Pasakysiu nuošir-
džiai, kalbėti apie vaidmenį, kurio nevaidinau 
septynerius metus, nėra paprasta, - sako akto-
rė. - Žinoma, Irina bus kiek kitokia, nei ją vai-
dinau anuomet: juk viskas visatoje juda, kei-
čiasi. Irina man kaip sena draugė, kurios ilgai 
nemačiau. Atrodo, pažįstu ją kaip pačią save, 
tačiau gal po šitiek laiko ji jau bus tapusi kito-
kia? Jaučiuosi taip, lyg lėtai busčiau iš septy-
nerius metus trukusios komos: akys dar už-
merktos, o koks gyvenimas manęs laukia sce-
noje - paslaptis, atsiskleisianti netrukus“.

Aktorė VALDA BIČKUTĖ sako, kad Maša, 
vidurinė sesuo, yra tyli, uždara, lyg ką nors 
slėptų. Ištekėjusi jauna, suvaržyta santuokos 
su nemylimu vyru, moteris spektaklyje aštri, 
dėvi juodą elegantišką aprangą ir vis dėlto iš 
tiesų yra sukurta... meilei. „Daugelyje matytų 
spektaklio „Trys seserys“ variantų šita meilė 
Veršininui gimsta lyg iš dyko buvimo, neturė-
jimo ką daugiau veikti provincijos miestelyje. 
Mano Maša gal žiauresnė, nors žaisminga, kai 
jai smagu. Tačiau meile nejuokauja - ryžtasi 
atvirai ją reikšti, liudyti, nors Prozorovų na-
muose žodis „meilė“ buvo visai netariamas“, - 
pasakoja aktorė.

Vyriausioji sesuo Olga, kaip ją apibūdina 
aktorė VAIDA BŪTYTĖ, įkūnija tyrumą, tikė-
jimą, meilę artimui, pareigą. Lyg ir truputį sa-
kralizuota moteris, be nuodėmės, besistengian-
ti atstoti seserims mirusią motiną.

„Olga - labai protinga moteris, tik neretai 
tos išminties įkalinta ir suvaržyta. Kita vertus, 
žaviuosi Olgos šviesiąja charakterio puse, jos 
moteriškumu, kuris, atrodytų, prabunda po gais-
ro. Toje scenoje, antrajame veiksme, ji nusime-
ta tarsi antra oda tapusį, judesius kaustantį mo-

kytojos švarkelį ir balta palaidi-
ne, susitaršiusiais plaukais išlei-
džia susikaupusias emocijas į 
erdvę, atskleidžia visą savo tra-
pumą ir pažeidžiamumą. Gera 
vaidinti Olgą, nes jos sielos gro-
žis turi nepaprasto skambesio!“ - 
sako Vaida Būtytė.

Istorija apie provincijoje gy-
venančias tris seseris, generolo 
Prozorovo dukras, besiilginčias 
šviesaus, jaukaus ir jau seniai 
prarasto gyvenimo Maskvoje - 
savo nerūpestingos vaikystės, 
klestėjimo, aristokratiškumo. Ant 
specialiai scenoje sukurtos paky-
los, tylinčios kaip nepažadinta at-
mintis, kartais blyksteli svarbiau-
si gyvenimo epizodai.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

 Teatras 33

Rimo Tumino „Trys seserys“ pagal A.Čechovą - kokios jos?

ro. Toje scenoje, antrajame veiksme, ji nusime-
ta tarsi antra oda tapusį, judesius kaustantį mo-

vaidinti Olgą, nes jos sielos gro-
žis turi nepaprasto skambesio!“ - 
sako Vaida Būtytė.

venančias tris seseris, generolo 
Prozorovo dukras, besiilginčias 
šviesaus, jaukaus ir jau seniai 
prarasto gyvenimo Maskvoje - 
savo nerūpestingos vaikystės, 
klestėjimo, aristokratiškumo. Ant 
specialiai scenoje sukurtos paky-
los, tylinčios kaip nepažadinta at-
mintis, kartais blyksteli svarbiau-
si gyvenimo epizodai.

Sakoma, kad, sudarant būsimų aktorių kursą, merginos atrenkamos taip, kad atitiktų visus garsiojo rusų dramaturgo A.Čechovo 
kūrinio „Trys seserys“ pagrindinių herojų tipus - Olgą, Mašą ir Iriną, tarsi įkūnijančias tikėjimą, meilę ir viltį. Po Rimo Tumino 
spektaklio teatrologė profesorė Irena Aleksaitė rašė: „Olga - įsitempusi lyg styga, nuolat kažką vis tvarkanti; Maša - užsisklen-
dusi, santūri, retsykiais pratrūkstanti, kad išrėžtų tiesą į akis, o jaunėlei Irinai režisierius suteikė ypatingą misiją - ji tampa viso 
vaidinimo spiritus movens, varomąja jėga, tuo jautriu lakmuso popierėliu, kuriame atsispindi net nežymūs pasikeitimai“.
Kokios tos A.Čechovo trys seserys, pasakoja aktorės VALDA BIČKUTĖ, VAIDA BŪTYTĖ ir ELŽBIETA LATĖNAITĖ.

Scenos iš spektaklio 
„Trys seserys“

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Su „Laisvalaikio“ kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Spektaklis „Trys seserys“ 
(rež. Rimas Tuminas)

Vasario 26 d. 
Kauno nacionaliniame dramos teatre
Vasario 27 d., kovo 22 d., 
balandio 12 d. 
Vilniaus ma�ajame teatre

Spektaklis „Trys seserys“ 
(rež. Rimas Tuminas)

■ Vasario 26 d. 
Kauno nacionaliniame dramos 
teatre
■ Vasario 27 d., kovo 22 d., 
balandžio 12 d. 
Vilniaus mažajame teatre
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Kinai
Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Pompėja“� (istorinis nuotykių f., JAV, 
Vokietija, 3D, N-13) - 21-27 d. 10.30, 13, 
15.30, 18, 21.30 val.
„Volstryto Vilkas“� (biografinė komiška 
drama, JAV, N-16) - 21-27 d. 11, 14.45, 
17.45, 20.45 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, 3D, V) - 21-27 d. 
10.15, 12.30, 15.15 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, V) - 20 d.  
19.20 val. (CHARLE PIZZA seansas).  
21-27 d. 11.30, 13.45 val.
„Redirected / už lietuvą“� (veiksmo f., 
Lietuva, N-18) - 20 d. 12, 14.15, 18, 21 val. 
21-27 d. 12.15, 15, 18.25, 21 val.
„Valentinas už 2rų“� (romantinė komedija, 
Lietuva, N-16) - 20 d. 10.30, 13, 15.30, 
18.30, 21.20 val. 21-27 d. 13.30, 16.15, 
18.45, 21.15 val.
„Begalinė meilė“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 20.35 val. 21-27 d. 14.15, 
19.20, 20.15 val.
„Žiemos pasaka“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 11, 13.40, 16.15, 19, 21.30 val. 
21-27 d. 16.40, 17.30, 21.40 val.
„lego filmas“� (animacinis f., JAV, V) -  
20 d. 10.15, 12.45, 15.15 val. 21-27 d. 
10.45, 13.15, 15.45 val. (10.45 val. seansas 
vyks 22-23 d.).
„Šėtono belaukiant“� (siaubo f., JAV,  
N-16) - 20 d. 14.30, 16.40, 18.50, 21.40 val. 
21-27 d. 16, 18.15, 20.30 val.
„ledo šalis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, V) - 21-27 d. 11.45 val.
„narsusis riteris Justinas“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, 3D, V) - 20 d. 
11.15, 13.30, 16 val. 21-27 d. 11.15 val.
„Robotas policininkas“� (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 20 d. 16.30, 19.10, 21.50 val.  
21-27 d. 19 val.
„Aš, Frankenšteinas“� (fantastinė veiksmo 
drama, JAV, Australija, 3D, N-13) - 20 d. 
18.20, 20.45 val. 21-27 d. 21.50 val.
„ledo šalis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, 3D, V) - 20 d. 11.30, 14 val.

„santa“� (romantinė drama, Lietuva, N-13) - 
20 d. 17 val.
„12 vergovės metų“� (drama, JAV, N-16) - 
20 d. 21.20 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Pompėja“� (istorinis nuotykių f., JAV, 
Vokietija, 3D, N-13) - 21-27 d. 11.45, 14.15, 
16.30, 17.45, 19, 21.45 val. (16.30 val. 
seansas vyks 24 d.; 24 d. 17.45 val. seansas 
nevyks).
„Volstryto Vilkas“� (biografinė komiška 
drama, JAV, N-16) - 21-27 d. 12, 15.45, 
19.30, 20.30, 21.30 val. (24 d. 20.30,  
21.30 val. seansai nevyks).
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, 3D, V) - 21-27 d. 
12.30, 15, 16.45 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, V) - 20 d.  
18.40 val. 21-27 d. 11.15 val.

„lego filmas“� (animacinis f., JAV, V) -  
20 d. 11, 13.30, 16 val. 21-27 d. 11, 12.15, 
13.45, 14.35, 16.15 val. (11 val. seansai vyks 
22-23 d.).
„Redirected / už lietuvą“� (veiksmo f., 
Lietuva, N-18) - 20 d. 15.30, 18.15, 21 val. 
21-27 d. 12.45, 15.20, 16, 18.30, 19,  
21.40 val. (12.45 val. seansas vyks 22-23 d.; 
15.20, 19 val. seansai vyks 26 d.; 26 d. 16, 
18.30 val. seansai nevyks).
„12 vergovės metų“� (drama, JAV, N-16) - 
20 d. 14.10, 18.30, 21.30 val. 21-27 d. 12, 
15.15, 18.15, 21.15 val. (12 val. seansas vyks 
22-23 d.).
„Valentinas už 2rų“� (romantinė komedija, 
Lietuva, N-16) - 20 d. 11, 13.30, 16, 19, 
21.50 val. 21-27 d. 13, 15.30, 18, 20.45 val. 
(13 val. seansas vyks 22-23 d.).
„Begalinė meilė“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 18.10, 18.50, 21.15 val.  
21-27 d. 16.30, 18.45, 21.30 val. (24 d. 
16.30 val. seansas nevyks).
„Žiemos pasaka“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 20.30 val. 21-27 d. 15.45, 
18.15, 21 val.
„Šėtono belaukiant“� (siaubo f., JAV, 
N-16) - 20 d. 16.15, 20.45 val. 21-27 d. 17, 
19.15, 21.30 val.
„Robotas policininkas“� (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 20 d. 12.15, 15.15, 18, 20.45 val.  
21-27 d. 13.30, 21 val.
„santa“� (romantinė drama, Lietuva,  
N-13) - 20 d. 17.05, 19.25, 21.40 val.  
21-27 d. 16.10, 18.30 val.
„ledo šalis“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 21-27 d.  
11.15 val.
„ledo šalis“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 20 d. 13.50 
val. 21-27 d. 13.45 val.
„narsusis riteris Justinas“� (animacinis f., 
 dubliuotas lietuviškai, Ispanija, V) -  
22-23 d. 11 val.
„narsusis riteris Justinas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, 3D, V) -  
20 d. 13.40 val. 21-27 d. 13.15 val.
„išgelbėti poną Benksą“� (komiška 
drama, JAV, N-7) - 20 d. 15.50, 21.30 val. 
21-25, 27 d. 19 val.

„Džekas Rajanas: šešėlių užverbuotas“� 
(veiksmo trileris, JAV, N-13) - 20 d. 18.50, 
21.30 val. 21-27 d. 21.50 val.
„Aš, Frankenšteinas“� (fantastinė veiksmo 
drama, JAV, Australija, 3D, N-13) - 20 d. 
16.30 val.
„ledo šalis“� (animacinis nuotykių f.,  
anglų k. be lietuviškų subtitrų, JAV, V) -  
20 d. 11.15 val.
„Didis grožis“� (komiška drama, Italija, 
Prancūzija, N-13) - 20 d. 15.30 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„santa“� (komiška drama, Lietuva) - 20 d.  
17 val. 22 d. 16 val. 24 d. 15 val.
„Redirected / už lietuvą“� (veiksmo f., 
Lietuva, N-18) - 20 d. 18.50 val. 21 d.  
17.10 val. 22 d. 17.50 val. 23 d. 15.20 val.  
24 d. 20.10 val. 25 d. 15.40 val.
„Mes geriausios!“� (drama, Švedija) -  
20 d. 21.00 val.
„Volstryto Vilkas“� (biografinė komiška 
drama, JAV, N-16) - 21 d. 19.20 val. 22 d. 
20 val. 23 d. 20 val. 24 d. 16.50 val. 26 d. 
16 val.
„narsusis riteris Justinas“� (animacija, 
Ispanija, V) - 22 d. 14.10 val. 23 d. 13.30 val.
„Baseinas“� (kriminalinė drama, Prancūzija, 
Italija) - 23 d. 17.30 val.
„Mūsų mokykla“� (dokumentika, 
Rumunija) - 25 d. 18 val.
„Ekskursantė“� (istorinė drama, Lietuva) - 
25 d. 20.40 val.
„Tamsioji pusė“� (drama, Vokietija) - 26 d. 
19.20 val.
„Meilės didkepsniai“� (drama, Vokietija) - 
26 d. 21 val.

MulTiKinO OZAs
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, 3D, V) - 21-25,  
27 d. 10.30, 12.4, 15, 17.15 val. 26 d. 11.30, 
14.30, 16.30 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, V) - 21, 23,  
25, 27 d. 11.30, 13.45, 16 val. 22 d. 13.30, 
16 val. 24 d. 11.30, 13.45, 16, 18.30 val.  
26 d. 10, 13.45, 16 val.
„Volstryto vilkas“� (biografinė kriminalinė 
drama, JAV, N-16) - 20 d. 19.45 val. 21-27 d. 
12.45, 14.45, 18.30, 20.45 val.

„Pompėja“� (istorinis nuotykių f., JAV, 
Vokietija, 3D, N-13) - 21-27 d. 12.15, 14.45, 
17.15, 19.30, 21.45 val.
„Dideli blogi vilkai“� (komedija, Izraelis, 
N-18) - 21-23, 27 d. 18.45 val.
„nesamasis laikas“� (drama, Lietuva, 
N-13) - 26 d. 19 val.
„Begalinė meilė“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 14.30, 17, 19.30, 22 val. 21, 
23, 25, 27 d. 10.30, 22 val. 22, 24 d. 10.30, 
19.30 val. 26 d. 10.30, 18.45 val.
„Žiemos pasaka“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 13.30, 16.15, 19, 21.45 val.  
21, 23, 27 d. 21.45 val. 22, 24, 26 d. 18.45 
val. 25 d. 16.30, 21.45 val.
„Šėtono belaukiant“� (siaubo f., JAV, N-16) - 
20 d. 17.30, 19.45, 22 val. 21-27 d. 22 val.
„Valentinas už 2rų“� (romantinė komedija, 
Lietuva, N-16) - 20 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 
21.30 val. 21-25, 27 d. 14, 16.30, 19,  
21.30 val. 26 d. 14, 16.30, 19 val.
„Robotas policininkas“� (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 20 d. 15.45, 21.30 val. 21, 23, 25, 
27 d. 19.30 val. 22, 24 d. 21.45 val. 26 d. 
21.30 val.
„lego filmas“� (animacinis f., JAV, V) -  
20 d. 10.30, 12.30, 13.30, 15 val. 21-22, 
 24-25, 27 d. 10, 11.45, 14.15, 16.30 val. 
23 d. 10.05, 11.45, 14.15, 16.30 val. 26 d. 
11.45, 14.15, 16.30 val.
„12 vergovės metų“� (drama, JAV,  
N-16) - 20 d. 14.45, 18.45 val. 21, 23, 25,  
27 d. 18.45 val. 22, 24, 26 d. 21.30 val.
„narsusis riteris Justinas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, 3D, V) -  
20 d. 10, 12, 14.15, 16.30 val. 21-27 d. 
10.45, 12.45 val.
„narsusis riteris Justinas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, V) - 20 d. 11, 
12.45 val. 21-24, 26-27 d. 10, 12, 16.30 val. 
25 d. 10, 12 val.
„Redirected / už lietuvą“� (veiksmo f., 
Lietuva, N-18) - 20 d. 18.30, 21.15 val.  
21-24, 26-27 d. 18.15, 21.15 val. 25 d. 
18.15, 21.45 val.
„santa“� (romantinė drama, Lietuva, N-13) - 
20 d. 17.30 val.
„ledo šalis“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 20 d. 11 val.
„ledo šalis“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 20 d. 10, 12 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, V) - 22 d. 11 val. 
(Multikinuko seansai mažiukams).
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, V) - 26 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KinO sAlĖ
„Dideli blogi vilkai“� (komedija, Izraelis, 
N-18) - 20 d. 18 val.  21, 26 d. 16 val. 22 d. 
17 val. 25, 27 18 val.
„santa“� (romantinė drama, Lietuva) - 21 d. 
16 val. 18, 22 d. 15 val. 25, 27 d. 16 val.
„išlikimo eksperimentas“� (fantastinis 
trileris, JAV) - 20 d. 16 val.

ŠiuOlAiKiniO MEnO CEnTRAs
„lūžęs gyvenimo ratas“� (drama, Belgija, 
Nyderlandai, N-16) - 19 d. 18 val.
„Medžioklė“� (drama, Danija, N-16) - 20, 
27 d. 18 val. 23 d. 17 val.
„lygiagretė 46“� (Patagonija, ispanų k. su 
angliškais subtitrais) - 21 d. 18 val.
„15000000 parašiutų“� (Indonezija, ispanų k. 
su angliškais subtitrais) - 22 d. 18 val.
„Apokaliptinis vyras“� (Meksika, ispanų k. 
su angliškais subtitrais) - 22 d. 18 val.
„Po metų“� (Pietų Afrika, anglų k.) - 22 d. 
18 val.
„Kelias iš vieno taško į kitą“� 
(Patagonija, anglų k.) - 26 d. 18 val.

Filme „Žiemos pasaka“ galima pamatyti 
garsiuosius aktorius Koliną Farelą (Colin 
Farell) ir Raselą Krou (Russell Crowe)

„ACME Film“ nuotr.
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Kaunas

FORuM CInEMas
„Pompėja“� (istorinis nuotykių f., JAV, 
Vokietija, 3D, N-13) - 21-27 d. 12.15, 15.15, 
17.30, 21.40, 23.45 val. (23.45 val. seansas 
vyks 21-22 d.).
„Volstryto Vilkas“� (biografinė komiška 
drama, JAV, N-16) - 21-27 d. 11, 14.45, 
18, 20, 22.45 val. (22.45 val. seansas vyks 
21-22 d.).
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, 3D, V) - 21-27 d. 
10.15, 12.30, 15 val.
„Valentinas už 2rų“� (romantinė komedija, 
Lietuva, N-16) - 20 d. 10.30, 13, 15.30, 
18.20, 21 val. 21-27 d. 11.45, 14.15, 16.45, 
18.45, 21.10, 23.50 val. (23.50 val. seansas 
vyks 21-22 d.).
„Redirected / už Lietuvą“� (veiksmo f., 
Lietuva, N-18) - 20 d. 11.30, 18, 20.45 val. 
21-27 d. 13, 18.30, 21, 23.40 val.  
(23.40 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Lego filmas“� (animacinis f., JAV, V) -  
20 d. 10.15, 12.45, 15.15 val. 21-27 d.  
10.30, 12.50, 15.30 val.
„Žiemos pasaka“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 11, 13.40, 16.10, 18.50, 21.20 
val. 21-27 d. 18.45, 21.20 val.
„Begalinė meilė“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 13.15, 15.45, 18.10, 20.30 val. 
21-27 d. 18.15, 20.30 val.
„Šėtono belaukiant“� (siaubo f., JAV,  
N-16) - 20 d. 14.15, 16.30, 18.40,  
21.10 val. 21-27 d. 19.15, 21.30, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Robotas policininkas“� (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 20 d. 21.40 val. 21-27 d. 15.40 val.
„narsusis riteris Justinas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, V) - 21-27 d. 
10.45 val.
„Ledo šalis“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 20 d.  
10.45 val. 22-23 d. 11.15 val.
„santa“� (romantinė drama, Lietuva) - 20 d. 
11.15, 16.40 val. 21-27 d. 13.45 val.
„12 vergovės metų“� (drama, JAV, N-16) - 
20 d. 13.30, 16.20, 19 val. 21-27 d. 16 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, V) - 20 d.  
19.10 val.
„narsusis riteris Justinas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, 3D, V) -  
20 d. 11.45 val.
„Ledo šalis“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 20 d. 
14 val.
„Džekas Rajanas: šešėlių užverbuotas“� 
(veiksmo trileris, JAV, N-13) - 20 d.  
21.50 val.

CInaMOn
„nesamasis laikas“� (drama, Lietuva) -  
27 d. 19 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, 3D, V) - 21-27 d.  
11.30, 13.45, 16 val. (27 d. 11.30 val. 
seansas nevyks).
„Popmpėja“� (istorinis nuotykių f., JAV, 
Vokietija, 3D, N-13) - 21-27 d. 16.45, 19 val. 
(27 d. 19 val. seansas nevyks).
„Volstryto vilkas“� (biografinė kriminalinė 
drama, JAV, N-16) - 21-27 d. 15.40,  
21.20 val.
„Šėtono belaukiant“� (siaubo f., JAV,  
N-16) - 20 d. 22.15 val. 21-27 d. 20.35, 
22.35 val. (26 d. 22.35 val. seansas  
nevyks).
„Valentinas už 2rų“� (romantinė komedija, 
Lietuva, N-16) - 20 d. 13.40, 16, 17.15, 
18.20, 19.35, 20.50 val. 21-27 d. 15.05, 
17.25, 18.10, 19.45, 22.15 val.
„Lego filmas“� (animacinis f., JAV, V) -  
20 d. 10.30, 12.45, 15 val. 21-27 d. 12 val.
„Robotas policininkas“� (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 20 d. 19, 21.30 val. 21-27 d. 19.30, 
22 val.
„santa“� (romantinė drama, Lietuva) -  
20 d. 18.30, 21.15 val. 21-27 d. 11.15, 
13.25, 19.10 val.
„narsusis riteris Justinas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, V) - 20 d. 
11.30 val. 21-27 d. 12.30 val.
„Redirected / už Lietuvą“� (veiksmo f., 
Lietuva, N-18) - 20 d. 14.45, 19.45 val. 21-
27 d. 14.15, 21.35, 22.35 val. (22.35 val. 
seansas vyks 26 d.).
„Ledo šalis“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 20 d. 12.15, 
14.30, 16.45 val. 21-27 d. 10.30,  
12.45, 15, 17.15 val. (10.30 val. seansas vyks 
22-23 d.).
„Žiemos pasaka“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 12, 21.55 val.
„Begalinė meilė“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 17.30 val.

KLaIPėDa

FORuM CInEMas
„Pompėja“� (istorinis nuotykių f., JAV, 
Vokietija, 3D, N-13) - 21-27 d. 11, 13.30, 16, 
18.30, 21 val.
„Volstryto Vilkas“� (biografinė komiška 
drama, JAV, N-16) - 21-27 d. 10.4, 14.30, 
17, 20.45 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, 3D, V) - 21-27 d. 
10.15, 12.30, 14.45 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, V) - 20 d.  
18.50 val. 21-27 d. 11.15 val.

„Lego filmas“� (animacinis f., JAV, V) -  
20 d. 10.30, 13, 15.45 val. 21-27 d. 10.30, 
13, 15.45 val.
„Begalinė meilė“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 13.30, 16, 18.30, 21 val.  
21-27 d. 13.45, 19 val.
„Žiemos pasaka“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 12.30, 15.15, 18, 20.45 val.  
21-27 d. 16.20, 21.30 val.
„Redirected / už Lietuvą“� (veiksmo f., 
Lietuva, N-18) - 20 d. 11.30, 18.40,  
21.45 val. 21-27 d. 19.10, 21.45 val.
„Šėtono belaukiant“� (siaubo f., JAV,  
N-16) - 20 d. 14.15, 16.45, 19.15, 21.30 val. 
21-27 d. 18.15, 20.30 val.
„Valentinas už 2rų“� (romantinė komedija, 
Lietuva, N-16) - 20 d. 10.15, 12.45,  
15.30, 18.15, 21.15 val. 21-27 d. 18.45, 
21.15 val.
„Ledo šalis“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 20 d. 11 val. 
22-23 d. 11.30 val.
„narsusis riteris Justinas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, V) -  
21-27 d. 14 val.
„12 vergovės metų“� (drama, JAV, N-16) - 
21-27 d. 16.10 val.
„Robotas policininkas“� (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 20 d. 13.15, 21.45 val.
„santa“� (romantinė drama, Lietuva) - 20 d. 
16.15 val.

ŠIauLIaI

FORuM CInEMas
„Pompėja“� (istorinis nuotykių f., JAV, 
Vokietija, 3D, N-13) - 21-27 d. 10.45, 13.15, 
15.45, 17.45, 20.30 val.
„Volstryto Vilkas“� (biografinė komiška 
drama, JAV, N-16) - 21-27 d. 17.15,  
21 val.
„Didžiųjų skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, 3D, V) - 21-27 d. 
10.30, 12.45, 15.15 val.
„Didžiųjų skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, V) - 20 d.  
18.25 val. 21-27 d. 11.30, 13.45 val.  
(11.30 val. seansas vyks 22-23 d.).
„Lego filmas“� (animacinis f, JAV, V) -  
20 d. 10.30, 13.15, 15.45 val. 21-27 d. 10.15, 
12.30, 14.50 val.
„Redirected / už Lietuvą“� (veiksmo f., 
Lietuva, N-18) - 20 d. 13.45, 18.15,  
21.15 val. 21-27 d. 18.55, 21.30 val.
„Valentinas už 2rų“� (romantinė komedija, 
Lietuva, N-16) - 20 d. 10.15, 12.45,  
15.30, 18.30, 21.45 val. 21-27 d. 18.15, 
20.45 val.
„12 vergovės metų“� (drama, JAV, N-16) - 
21-27 d. 16 val.

„Ledo šalis“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 22-23 d. 
11.15 val.
„narsusis riteris Justinas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, V) -  
21-27 d. 14 val.
„Žiemos pasaka“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 13.30, 19, 21.30 val. 21-27 d. 
16.15 val.
„Begalinė meilė“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 13, 15.15, 20.45 val. 21-27 d. 
19.15 val.
„Šėtono belaukiant“� (siaubo f., JAV,  
N-16) - 20 d. 18.45, 21 val. 21-27 d.  
21.45 val.
„Robotas policininkas“� (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 20 d. 16.15 val.
„santa“� (romantinė drama, Lietuva, N-13) - 
20 d. 16.30 val.

PanEVėŽys

FORuM CInEMas BaBILOnas
„Pompėja“� (istorinis nuotykių f., JAV, 
Vokietija, 3D, N-13) - 21-27 d. 18, 21 val.
„Volstryto Vilkas“� (biografinė komiška 
drama, JAV, N-16) - 21-27 d. 20.05 val.

„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, 3D, V) -  
21-27 d. 10.30, 13, 15.30, 16.30 val.  
(10.30 val. seansas vyks 22-23 d.).
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� 
(animacinis f., Prancūzija, V) - 20 d.  
18.45 val. 21-27 d. 12.30 val.
„Lego filmas“� (animacinis f., JAV, V) -  
20 d. 10.15, 12.45 val. 21-27 d. 10.15,  
11.30, 13.50, 15 val. (10.15, 11.30 val. 
seansai vyks 22-23 d.).
„Valentinas už 2rų“� (romantinė  
komedija, Lietuva, N-16) - 20 d. 13.15, 
15.15, 18.15, 21.15 val. 21-27 d. 18.45, 
21.15 val.
„Redirected / už Lietuvą“� (veiksmo f., 
Lietuva, N-18) - 21-27 d. 17.30 val.
„Žiemos pasaka“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 13, 18.30 val.
„Begalinė meilė“� (romantinė drama, JAV, 
N-13) - 20 d. 15.45, 21.30 val.
„Šėtono belaukiant“� (siaubo f., JAV,  
N-16) - 20 d. 21.45 val.
„santa“� (romantinė drama, Lietuva) -  
20 d. 16 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Los Andžele aktoriai Mišelė Dokeri (Michelle Dockery), Liamas 
Nysonas (Liam Neeson) ir Džuliana Mur (Julianne Moore) 
pristatė naujausią savo darbą - filmą „Non-stop“. Lietuvoje 
šios juostos premjera numatyta vasario 28 d.

EPA-Eltos nuotr.
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Stilingoje ir šokiruojančioje kri-
minalinėje komedijoje „Volstryto vil-
kas“ vienas geidžiamiausių ir pro-
fesionaliausių mūsų dienų aktorių 
Leonardas Dikaprijas (Leonardo Di-
Caprio) suvaidino išsišokėlį milijo-
nierių ir dar kartą sužibo visiškai 
nauju ir nematytu amplua. Jo perso-
nažas - Džordanas Belfortas (Jordan 
Belford), biržos makleris, kurio pa-
grindiniai gyvenimo principai - siek-
ti pelno ir patirti kuo daugiau įvai-
riausių malonumų.

Pristatydamas filmą, aktorius 
pastaruoju metu daug pasakojo apie 
tai, kodėl jis ėmėsi šio projekto, kuo 
jį suintrigavo Dž.Belforto biografija 
ir kodėl režisierius Martinas Skor-
sezė (Martin Scorsese) nenustoja jo 
stebinti.

L.Dikaprijas ne kartą pripažino, 
kad perskaitęs Dž.Belforto autobio-
grafinę knygą buvo šokiruotas. Ypač 
jį nustebino tai, kaip atvirai ir nuo-
širdžiai autorius pasakoja apie prieš-
taringą, palaidą ir sunkiai kontroliuo-
jamą savo gyvenimo laikotarpį. Pro-
jektui Leonardas pradėjo ruoštis 
netrukus po knygos pasirodymo, dar 
2008 metais, kaip tik pasaulinės fi-
nansinės krizės metu. Jis sakė: „Man 
pasirodė, kad knyga ypač gerai at-
spindi tą visuotinę nuotaiką ir požiū-
rį į vartojimą, kurie ir lėmė pasauli-
nės ekonomikos smukimą. Norėjau 
perkelti šią energetiką į ekraną, o 
knyga apie tokią įvairialypę asmeny-
bę kaip Belfortas tam tapo puikiu 
pagrindu“.

Ruošdamasis vaidmeniui, už ku-
rį jau yra apdovanotas „Auksiniu 
gaubliu“ ir nominuotas „Oskarui“ 
kaip geriausias aktorius, L.Dikapri-
jas nesitenkino vien daugybe bio-
grafinės informacijos apie Dž.Bel-
fortą. Jis praleido daug laiko ben-
draudamas su pačiu knygos autoriu-
mi. „Bendravau su Belfortu mėne-
sių mėnesiais. Norėjau suvokti, kaip 
klostėsi jo gyvenimas. Kai esi ap-
suptas žmonių, kurie klauso kiek-

vieno tavo žodžio, nepaprastai įsi-
jauti į lyderio vaidmenį. Mano nuo-
mone, Džordanas turėjo ypač aštriai 
jausti daliai žmonių būdingą potrau-
kį viešpatauti. Jis net galėjo turėti 
savotišką priklausomybę nuo val-
džios“, - viename interviu yra sakęs 
L.Dikaprijas.

Leonardas taip pat pažymėjo, kad 
jo personažo kalbos yra taip puikiai 
parengtos, kad vaidinti jas buvo pats 
didžiausias malonumas, koks tik gali 
tekti aktoriui. Šias kalbas parašė sce-
naristas Terencas Vinteris (Terence 
Winter), Lietuvoje daugiausiai žino-
mas kaip serialo „Sopranai“ scenari-
jaus autorius. Būtent epizodai, ku-
riuose L.Dikaprijas turėjo vaidinti 
oratorių prieš minią susižavėjusių 
žiūrovų, jam padarė didžiausią įspūdį 
iš viso filmavimo proceso: „Ši minia 
nenutrūkstamai plodavo ir pritardavo 
net tuomet, kai tų pačių žodžių klau-
sydavosi jau dvidešimtą kartą. Tuo-
met pasijausdavau lyg tikra roko 
žvaigždė“.

Nors „Volstryto vilkas“ - jau 
penktasis projektas, kuriame susitin-
ka M.Skorsezė ir L.Dikaprijas, akto-
rius nenustoja stebėtis legendiniu 
režisieriumi: „Mane žavi jo atviru-
mas viskam, kas nauja. Taip pat lais-
vumas, kurio jis suteikia ir akto-
riams. Martinas nesuvaržo savęs 
scenarijumi ir tikslia siužeto struk-
tūra. Žinoma, jis visada pasiruošęs 
filmavimams, tačiau kaip jie vyks ir 
ką aktoriai turės įdėti į savo perso-
nažus, paaiškėja tik proceso metu. 
Retai jausdavau tokią kūrybinę laisvę 

kaip kuriant šį filmą. Mes lankyda-
vomės beprotiškiausiose vietose ir 
kiekvieną dieną peržengdavome lei-
džiamas ribas. Tie potyriai gniaužė 
kvapą“.

Bandydamas rasti istorinį atitik-
menį filme vaizduojamiems įvy-
kiams, L.Dikaprijas savo personažą 
palygino su modernių dienų Kaligu-
la, o filme vaizduojamus įvykius 
įvardijo kaip „mūsų laikais atgimu-
sią Romos imperijos kultūrą su visu 
jos hedonizmu ir fatališkumu“.

Kadangi pagrindinis „Volstryto 
vilko“ personažas anaiptol nevengė 
narkotikų, gerbėjams rūpimas klau-
simas irgi aptartas. Kalbėdamas šia 
tema, L.Dikaprijas tiesiai pareiškė, 
kad niekada nėra vartojęs narkoti-
kų. „Šito šlamšto aš prisižiūrėjau 
dar tuomet, kai buvau vos 3-4 me-
tų, todėl Holivudas man buvo tarsi 
pasivaikščiojimas parke. Aš eida-
vau į vakarėlius, o juose būdavo 
narkotikų. Taip, buvo tam tikra pa-
gunda, bet man nesunkiai pavyko 
ją nugalėti. Holivudas yra ganėtinai 
nestabili vieta, kurioje aktoriai 
stengiasi įsitvirtinti. Didžiausi pa-
vojai tyko jaunų aktorių, kaip tik 
tuo metu, kai vyksta jų kūrybinis 
formavimasis. Man teko matyti 
daugybę žengusių į šį slidų kelią. 
Nejaučiu jiems nieko kito, tik užuo-
jautą“, - sakė aktorius, „Volstryto 
vilke“ sukūręs vieną įsimintiniau-
sių vaidmenų per savo karjerą. Jį 
įvertinti nuo šio savaitgalio galima 
ir Lietuvos kino teatruose.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS

21, 22 d. 18.30 val. - Premjera!. O.Narbutait�s 
„Kornetas“. 2 v. opera (lietuvi�, vokie�i�, 
prancz� ir ital� k.). Dir. R.�ervenikas.
23 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguol� ir 
septyni nyk�tukai“. 2 v. baletas. 
Dir. A.�ul�ys.
26 d. 18.30 val. - V.A.Mocarto „Figaro vedy-
bos“. 4 v. opera (ital� k.). Dir. A.�ul�ys.
28 d. 18.30 val. - A.Adam „�izel“. 
2 v. baletas. Dir. A.�ul�ys.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
20 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - E.E.�mito 
„Paleistuvis“. Re�. P.Gaidys (Klaip�dos dra-
mos teatras).
21 d. 17 val. Did�iojoje sal�je - D.Alighieri 
„Rojus“. Re�. E.Nekro�ius.
21 d. 19 val.; 22 d. 16 val. Ma�ojoje sal�je - 
J.Balod�io, G.Dap�yt�s „Barikados“.
Re�. Valters Silis.
22 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - K.Binkio 
„At�alynas“. Re�. J.Vaitkus.
23 d. 12 val. Did�iojoje sal�je - A.de Sent-
Egziupery „Ma�asis princas“. Re�. S.Mykolaitis.
23 d. 16 val. Ma�ojoje sal�je - S.Palsson 
„Nuo�aly“. Re�. G.Padegimas.
25 d. 16 val. Ma�ojoje sal�je - A.�k�mos 
„Saul�tos dienos“. Re�. R.Kudzmanait�.
26 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - 
Just.Marcinkevi�iaus „Katedra“. 
Re�. O.Kor�unovas.
26 d. 19 val. Studijoje - „Lidnos dainos 
i� Europos �irdies“ (pagal F.Dostojevskio 
roman¢ „Nusikaltimas ir bausm�“). 
Re�. K.Smeds (Suomija).
27 d. 16 val. Ma�ojoje sal�je - 
E.Palmetshofer „Hamletas mir�. Gravitacijos 
n�ra“. Re�. P.Ignatavi�ius.
27 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - Euripido 
„Bakchant�s“. Re�. G.Varnas.

VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
21 d. 18.30 val. - M.Iva�kevi�iaus „Mistras“. 
Re�. R.Tuminas.
22 d. 16 val. - Premjera! „24 valandos i� 
Moters gyvenimo“ (literatriniai etiudai pagal 
austr� ra�ytojo S.Cveigo noveles). Kr�jai: 
V.Kochanskyt�, V.Bi�kut�, D.Rudyt�.
22 d. 18.30 val. - F.Diurenmato „Damos 
vizitas“. Re�. E.Jaras.
23 d. 12 val. - „Mama katinas“. Re�. E.Jaras.
23 d. 17 val. - J.Erlickas - V�l Ma�ajame 
teatre! Nereg�ta programa.
26 d. 18.30 val. - „Pa�ad�k, kad nei�eisi pir-
mas“ (pagal D.©epauskait�s pjesª „Pupos“). 
Re�. A.Lebelinas.
27 d. 18.30 val. - A.©echovo „Trys seserys“. 
Re�. R.Tuminas.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
21 d. 18 val. Did�iojoje sal�je - M.Frayn 
„Triuk�mas u� kulisi�“. Re�. P.E.Landi.
22 d. 12 val. 99 sal�je - J.Kelero, A.Jalianiausko 
„Paika pelyt�“. Re�. A.Jalianiauskas.
23 18 val. 99 sal�je - „Keturiais v�jais“ 
(pagal K.Binkio ir keturv�jinink� kryb¢). 
Re�. T.Ja�inskas.
25 d. 18 val. Did�iojoje sal�je - V.�ekspyro 
„Ledi Makbet“. Re�. A.Lat�nas.
26 d. 18 val. Did�iojoje sal�je - E.Scarpetta 
„Varg�ai. Aristokratai“. Re�. P.E. Landi.
27 d. 18 val. Did�iojoje sal�je - V.�ekspyro 
„U�sispyr�l�s tramdymas“. Re�. C.Grau�inis.

LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
20 d. 19 val. - „Solo Cissokho Trio“ 
(�vedija, Senegalas, Meksika).
21 d. 18.30 val. - N.Gogolio „Lo��jai“. 
Re�. M.By�kov (Rusija).
22 d. 11 ir 13 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji 
kreidel�“ (rus� k.). Re�. O.Lapina.
22 d. 18.30 val. - „Romeo ir D�uljeta“ (pagal 
V.�ekspyro pjesª). Re�. ir choreogr. P.Uray 
(Vengrija).
23 d. 12 val. - Z.Hopp „Junas ir Sofus, arba 
Auksinis riteris“ (rus� k.). Re�. O.Lapina.
23 d. 18.30 val. - M.Polio „�ydrasis rojus“. 
Re�. M.Poli��iuk (Pranczija).

VILNIAUS TEATRAS „L	L	“  
Did�ioji sal�

22 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“ (pagal 
H.Lofting¢). Re�. R.Drie�is.
22 d. 18.30 val. - „Gele�is ir sidabras“ (pagal 
poeto ir vert�jo V.�imkaus (1936-2004) 
eiles). Re�. R.Kazlas.
23 d. 12 val. - E.T.A.Hofmano „Spragtukas“. 
Re�. V.Mazras.

Ma�oji sal�
22 d. 14 val. - „Muzikin� d��ut�“ (pagal 
V.Odojevskio pasak¢ „Miestelis tabokin�je“). 
Re�. J.Skuratova.
23 d. 14 val. - „Na�lait� Elenyt� ir Joniukas 
aviniukas“. Re�. R.Drie�is.

KEISTUOLI� TEATRAS
20 d. 19 val. - Andriaus Kaniavos spektaklis 
balsui ir pianinui „Tla ir kiti“ (J.Kun�ino 
romano „Tla“ ir apsakym� motyvais). 
Re�. A.Kaniava.
22 d. 12 val. - „Kai a� ma�as buvau“. 
Re�. V.�itkus.
23 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis „Mykolas 
�vejas“. Re�. A.Giniotis.

„DOMINO“ TEATRAS
20 d. 19 val. - „Melo detektorius“.
21 d. 19 val. - K.Ludwigo komedija 
„Paskolinkite tenor¢“. Re�. M.Slawinski.
22 d. 15, 19 val. - S.Sinklero, A.Makarteno 
komedija „Striptizo ereliai“. Re�. O.�apo�nikovas.
24 d. 19 val. - R.Kunio komedija „Langas ® 
parlament¢“. Re�. A.Ve�erskis.
25 d. 19 val. - M.Gavran „Mano �monos 
vyras“. Re�. K.Smoriginas.
27 d. 19 val. - S.Parulskio komedija 
„Laukin� moteris“. Re�. K.Smoriginas.

MEN� SPAUSTUV	
20 d. 19 val. Juodojoje sal�je - 
„Melancholijos d��ut�“. Choreogr. J.Wieland 
(Vokietija). (Kauno �okio teatras „Aura“).
21 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Jaun�j� 
scenos meninink� programa „Atvira erdv�’13“ 
pristato: „Contemporary“. Id�jos autoriai, 
choreogr. ir atlik�jai: A.Ramanauskait�, 
P.Tamol� ir M.Staba�inskas.
22 d. 12 val. Ki�enin�je sal�je - „Meil�, karas 
ir ki�kio kopstai“. Re�. A.Giniotis (teatras 
„Atviras ratas“).
22 d. 16 val. Juodojoje sal�je - „T��io pasa-
ka“ (krybin� komanda: studija „PetPunk“, 
„Atviro rato“ aktoriai ir Men� spaustuv�).
22 d. 18.30 val. Ki�enin�je sal�je - K.Binkio 
„Sparnuotasis Matas“. Re�. A.Giniotis (tea-
tras „Atviras ratas“).
23 d. 12 val. Ki�enin�je sal�je - „Peliukas 
gitaroje“. Re�. S.Degutyt� („Stalo“ teatras).
23 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Premjera! 
„No Awards“. Re�. V.Bareikis (teatro jud�ji-
mas „No Theatre“).
25 d. 18.30 val. Juodojoje sal�je - 
„Pab�gimas ® Akropol®“. Re�. A.Giniotis 
(teatras „Atviras ratas“).
26 d. 18.30 val. Ki�enin�je sal�je - 
„Antigon� (ne mitas)“. Re�. I.Stund�yt�
 (teatras „Atviras ratas“).
26 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Premjera! 
Men� spaustuv� ir Korzo teatras 
(Nyderlandai) pristato: „W(O)MEN“. 
Choreogr. J.Meyer.
27 d. 19 val. Ki�enin�je sal�je - Jaun�j� sce-
nos meninink� programa „Atvira erdv�’13“ 
pristato: „59’Online“. Id�jos autor�s: 
L.Vaskova, R.Ma�ilinait�.
27 d. 19 val. Juodojoje sal�je - 
R.Schimmelpfennig „Arabi�ka naktis“. 
Re�. C.Grau�inis (teatras „Cezario grup�“).

VILNIAUS KAMERINIS 
TEATRAS

22 d. 18.30 val. - „Pogrind�io komedija“ 
(pagal Ch.Boichev¢). Re�. R.Boravskis.
23 d. 13 val. - „BaBai“ (pagal H.Ulrich 
knyg¢ „Baubai gyvena palovy“). 
Re�. R.Vik�raitis.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
20 d. 19 val. Did�iojoje scenoje - „Ana 
Karenina“ (L.Tolstojaus romano motyvais). 
Choreogr. A.Cholina (A/CH teatras).
21 d. 18 val. Ilgojoje sal�je - B.Srlbjanovi� 
„Sk�riai“. Re�. R.Atko�inas.
21 d. 19 val. Did�iojoje scenoje - Gera muzi-
ka gyvai. Solo Cissokho trio. Meksikie�i�, 
�ved� bei senegalie�i� liaudies muzikos 
mi�inys.
22 d. 18 val. Did�iojoje scenoje - E.Scribe 
„Prie�astys ir pasekm�s“. Re�. R.Banionis.
23 d. 12 val. Ilgojoje sal�je - I.Paliulyt�s 
„Anderseno gatv�“ (H.K.Anderseno biografi-
jos ir pasak� motyvais). Re�. I.Paliulyt�.
23 d. 18 val. Did�iojoje scenoje - 
A.M.Sluckait�s „Balta drobul�“. 
Re�. J.Jura�as.
25 d. 18 val. Rtos sal�je - J.Balodis, 
G.Dap�yt�s „Barikados“. Re�. V.Silis 
(Latvija). (Lietuvos Nacionalinis dramos 
teatras).
25 d. 19 val. Ilgojoje sal�je - A.©echovo 
„Palata“. Inscenizacijos autorius ir 
re�. R.Kazlas.
26 d. 18 val. Did�iojoje scenoje - A.©echovo 
„Trys seserys“. Re�. R.Tuminas (Vilniaus 
ma�asis teatras).
26 d. 19 val. Ma�ojoje scenoje - 
M.von Mayenburgo „Bjaurusis“. 
Re�. V.Malinauskas.
27 d. 19 val. Did�iojoje scenoje - 
„Moderatoriai“. Re�. A.Kurienius.

„Volstryto vilkas“ - kino 
teatruose nuo vasario 21 d.

■ Kriminalinė komedija, JAV, 
2013
■ Režisierius: Martin Scorsese
■ Vaidina: Leonardo DiCaprio, 
Jonah Hill, Margot Robbie, 
Matthew McConaughey ir kiti.

L.Dikaprijas: „Filmuojant „Volstryto vilką“ 
mes kasdien peržengdavome leistinas ribas“

Leonardas Dikaprijas (Leonardo DiCaprio) už 
vaidmenį „Volstryto vilke“ apdovanotas 
„Auksiniu gaubliu“, nominuotas „Oskarui“
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
20 d. 18 val. - „Notrdamo legenda“. 2 d. 

okio spektaklis. Inscenizacijos autorius ir 
choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevi�ius.
21 d. 18 val. - D.Rosinio „Vedyb� vekselis“, 
G.Pu�inio „D�anis Skikis“. Vienaveiksm�s 
komi
kos operos. Dir. J.Geniu
as.
22 d. 18 val. - E.D�ono, T.Raiso „Aida“. 
2 d. miuziklas. Re�. V.Pauliukaitis. 
Dir. J.Janulevi�ius.
23 d. 12 val. - V.A.Mocarto „Ma�oji burt� 
fleita“. 2 d. muzikin� pasaka vaikams. 
Re�. A.Galla (Lenkija). Dir. V.Visockis.
23 d. 18 val. - J.�trauso „Vienos kraujas“. 
3 v. operet�. Atnaujinimo 
re�. G.Maciulevi�ius. Dir. V.Visockis.
27 d. 17 val. - R.Rod�erso „Muzikos garsai“. 
2 v. miuziklas visai 
eimai. Re�. N.Petrokas. 
Dir. J.Vilnonis.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
20 d. 18 val. - Moljero „�yk
tuolis arba 
Melo mokykla“. Re�. A.Poci�nas.
21 d. 18 val. - K.Kostenko „Hitleris ir 
Hitleris“. Re�. S.Rubinovas.
22 d. 18 val. - A.Volodino „Penki vakarai“. 
Re�. A.Poci�nas.
23 d. 18 val. - D.�epauskait�s „Diena ir nak-
tis“. Re�. S.Rubinovas.
27 d. 18 val. - F.Zelerio „Tiesa“. 
Re�. S.Rubinovas.

KAUNO MA�ASIS TEATRAS
20 d. 19 val. - Mario Fratti „Sesuo“. 
Re�. A.�ukauskas.
23 d. 12 val. - Spektaklis vaikams 
„Sidabrinis f�jos 
auk
telis“. Re�. A.Dilyt�.
26 d. 19 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos 
�iurk�s iki �alios �vaig�d�s“. 
Re�. D.Raba
auskas.

KAUNO L�LI� TEATRAS
22 d. 12 val. - „�alias, �alias obuoliukas“. 
Re�. A.Lebeli�nas.
22 d. 16 val. - Pop choro „La
eliukai“ kon-
certas.
23 d. 12 val. - „Zuikio kaprizai“. 
Re�. A.Stankevi�ius.
23 d. 16 val. - „Vakarien� su pusdurne“. 
Re�. G.Urmonait� (Taurag�s asociacijos 
„Ma�oji scena“ spektaklis).

KLAIP�DA

KLAIP�DOS MUZIKINIS TEATRAS
22 d. 18.30 val. - G.Pu�inio „Sesuo 
And�elika“, „D�anis Skikis“. Re�. Y.Ross 
(JAV).
23 d. 12 val. - Premjera! „Tingin�li� kaimas“. 
Re�. R.Bunikyt�.

KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
21 d. 18 val. Klaip�dos dramos teatro 
repeticij� sal�je - G.Grajausko „Lietuviai“. 
Re�. D.Savickis (sve�iuose meninink� grup� 
„Kolektyvinis sodas“).
22 d. 12 val. Klaip�dos dramos teatro repe-
ticij� sal�je - Premjera! „Lietuvi
ka pasaka 
apie tris seseris“. Re�. L.Zub� (sve�iuose 
teatras „Lino l�l�s“).
22 d. 18.30 val. - P.Marks, W.Marks „Viskuo 
kaltas teatras“. Re�. P.Gaidys.
23 d. 18 val. Klaip�dos dramos teatro repe-
ticij� sal�je - K.Dragunskaja „Luna�iarskio 
lunaparkas“. Re�. D.Raba
auskas.
26 d. 18 val. Tel
i� �emait�s dramos teatre - 
P.O.Enquist „L�
ies valanda“. 
Re�. M.Kimele.

�IAULIAI

�IAULI� DRAMOS TEATRAS
20 d. 18 val. - Y.Rezos „Menas“. 
Re�. D.Kazlauskas (IDIO teatro gastrol�s).
21 d. 18 val. - H.Ibseno „Nora“. Re�. S.Ra�kys.
22 d. 18 val. - N.Leskovo „Ledi Maknet i
 
Mcensko apskrities“. Re�. R.Banionis.
23 d. 12 val. - „Kuku�io kelion�“ (pagal 
M.Martinai�io „Kuku�io kelion�“). Re�. I.Norkut�.
23 d. 18 val. - Y.Rezos „Skerdyni� dievas“. 
Re�. A.Lebeli�nas.

PANEV��YS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
20 d. 18 val. Did�iojoje sal�je - J.Patrick 
„M�s� brangioji Pamela“. Re�. A.Lat�nas 
(Nacionalinio Kauno dramos teatro gastrol�s).
21 d. 18 val. Ma�ojoje sal�je - V.Nabokovo 
„Kritimas ¨ tams©“. Re�. S.Varnas.
21 d. 19 val. Did�iojoje sal�je - Leon Somov 
& Jazzu „Songs about Love“.
22 d. 17 val. Did�iojoje sal�je - E. de Filipo 
„Mano 
eima“. Re�. R.Rimeikis.
23 d. 12 val. Did�iojoje sal�je - D.Rodario 
„Sidabrin�s str�l�s kelion�“. 
Re�. D.Skamarakas.
25 d. 18 val. Did�iojoje sal�je - F.Goodrich, 
A.Hacket „Visada tavo. Ana Frank“. 
Re�. V.Jevsejevas.
26 d. 18 val. Did�iojoje sal�je - R.Vaivars 
„Bi�ai“. Re�. R.Vaivars.
27 d. 18 val. Ma�ojoje sal�je - 
J.Tatte „Sankirta su pagrindiniu keliu“. Re�. 
A.Vid�i�nas.

PANEV��IO MUZIKINIS TEATRAS
22 d. 18 val. - P.Abraham „Balius savojoje“. 
2 v. operet�. Dir. V.Kapu�inskas.

Koncertai

Geriausia aktore išrinkta austra-
lė Keit Blanšet (Cate Blanchett). Jai 
apdovanojimas atiteko už vaidmenį 
Vudžio Aleno (Woody Allen) filme 
„Džesmina“ („Blue Jasmine“). Ge-
riausiu aktoriumi šiek tiek netikėtai 
tapo Čivetelis Edžiforas (Chiwetel 
Ejiofor), sukūręs pagrindinį vaidme-
nį juostoje „12 vergovės metų“.

„Gravitacijos“ režisierius Alfon-
sas Kuaronas (Alfonso Cuaron) atsi-
ėmė BAFTA prizą už geriausią reži-
sūrą. Meksikietis laikomas ir vienu 
favoritų gauti prestižinį „Oskarą“.

Filmas „Gravitacija“, kuriame 
pagrindinius vaidmenis sukūrė San-
dra Bulok (Sandra Bullock) ir Džor-
džas Klunis (George Clooney), taip 
pat laimėjo kelias BAFTA statulėles 
už techniką - be kita ko, už geriausią 
garsą, geriausius vaizdo efektus ir 

geriausią originalią muziką. „Gravi-
tacijos“ nominavimas geriausiu bri-
tų filmu buvo vertinamas prieštarin-
gai, nes ši juosta iš tikrųjų yra JAV 
gamybos. Tačiau britų kino akade-
mija argumentavo, kad dalis filmo 
kurta Didžiojoje Britanijoje.

Per ceremoniją specialų apdova-
nojimą už viso gyvenimo pasiekimus 
atsiėmė britų aktorė Helen Miren 
(Helen Mirren). Jai prizą įteikė prin-
cas Viljamas (William). H.Miren ir fil-
me „Karalienė“ („The Queen“), ir to 
paties pavadinimo teatro pjesėje Lon-
dono Vestende suvaidino jo močiutę 
karalienę Elžbietą II (Elizabeth).

Į BAFTA apdovanojimų ceremo-
niją susirinko daugybė kino žvaigž-
džių ir kitų garsenybių. Raudonuo-
ju kilimu, be kitų, žingsniavo An-
dželina Džoli (Angelina Jolie) ir Bre-
das Pitas (Brad Pitt), Ema Tompson 
(Emma Thompson), Leonardas 
Dikaprijas (Leonardo DiCaprio), To-
mas Henksas (Tom Hanks).

BAFTA kino apdovanojimai yra 
vieni prestižiškiausių. Jų laureatams 
prognozuojami geri šansai laimėti 
„Oskarus“. Šie svarbiausi kino ap-
dovanojimai bus įteikti Los Andžele 
kovo 2-ąją.

 BAFTA ceremonijoje triumfavo 
„12 vergovės metų“ ir „Gravitacija“

VILNIUS

LIETUVOS NACIONALIN� FILHARMONIJA
22 d. 19 val. Did�iojoje sal�je - I
 LNSO 
aukso fondo: Brahmsas ir Wagneris. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistai: D.Kuznecovait� (smuikas), I.Karizna 
(violon�el�). Dir. J.Domarkas.
23 d. 12 val. Did�iojoje sal�je - Koncertas 
visai 
eimai „Konservuotas kar
tis“. 
Mu
am�j� instrument� ansamblis „Giunter 
Percussion“.

TAIKOMOSIOS DAIL�S MUZIEJUS
23 d. 16 val. - Pranc�z� muzika �avinga. 
A.Krik
�i�nait� (sopranas), A.Kisieli�t� (forte-
pijonas), D.Bagurskas (kontrabosas). Kauno 
stygini� kvartetas: K.Beinaryt�-Palekauskien� 
(I smuikas), V.�ilinskien� (II smuikas), 
R.Bani�t� (altas), V.Pocius (violon�el�).
23 d. 16 val. - „Pranc�z� muzika �avinga“. 
A.Krik
�i�nait� (sopranas), A.Kisieli�t� (for-
tepijonas), D.Barurskas (kontrabosas), Kauno 
stygini� kvartetas.

KONGRES� R�MAI
21 d. 19 val. - Simfoninis koncertas 
„Sve�iuose David Geringas“. David Geringas 
(violon�el�), Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. Dir. D.Geringas.
22 d. 12 val. - Koncertas visai 
eimai 
„Cirkas atva�iavo!“ Dalyvauja: Baltijos cirko 
�onglieriai, akrobatai, klounai, fokusininkai. 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. R.�umila.

�V.KOTRYNOS BA�NY�IA
20 d. 19 val. - 20-asis orkestro gimtadienis. 
�ventinis stygini� muzikos u�taisas! Vilniaus 
miesto savivaldyb�s �v.Kristoforo kamerinis 
orkestras. Dir. D.Katkus.
25 d. 19 val. - „Akustin�s legendos“. 
M.Pauk
tys (gitara), G.Bal�i�nas (gitara).

MOKYTOJ� NAMAI
25 d. 18 val. Svetain�je - Vakaras i
 ciklo 
„Pasidainavimai su Veronika“. Dalyvauja 
Vilniaus mokytoj� nam� tauti
kos muzikos 
ansamblis „Vilnija“ (vad. V.Zaikinas). Vakar© 
ves daininink� V.Povilionien�.

TRAKAI

U�UTRAKIO DVARO SODYBA
23 d. 14, 16.30 val. - Muzikos ir poezijos 
popiet� „Nusileisk, dangau, ant �em�s“. 
Rolandas Kazlas (aktorius), S.Auglys (vibro-
fonas), G.Savkovas (akordeonas).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBIN� FILHARMONIJA
21 d. 18 val. - Koncertas, skirtas kompo-
zitoriaus Algimanto Raudonikio 80-me�iui 
pamin�ti. Valstybinis pu�iam�j� instrument� 
orkestras „Trimitas“ (vyr. dir. U.Vaiginis). 
Solistai: R.Juzukonyt� (sopranas), J.Leitait� 
(mecosopranas), R.Suchocka (mecosopra-
nas), E.Seilius (tenoras), V.Malinauskas 
(vokalas), M.Subelis (vokalas).
22 d. 17 val. - Pranc�zi
kos muzikos 
vakaras. Kauno stygini� kvartetas. Karolina 
Bainaryt�-Palekauskien� (I smuikas), 
V.�ilinskien� (II smuikas), R.Balni�t� (altas), 
V.Pocius (violon�el�).
23 d. 14 val. - Muzikin� popiet� visai 
eimai. 
„Pasaulio taut� muzika ir instrumentai“. Solistas 
Saulius Petreikis (multiinstrumentalistas).
24 d. 18 val. - Baltas pauk
tis. Vytaut© Kernag¨ 
prisimenant... Liudas Mikalauskas ir violon�eli� 
bei kontraboso kvartetas „Bass Arco“.

KLAIP�DA

KONCERT� SAL�
27 d. 12, 18 val. - �aismingos muzikos 
orkestras XIV koncertuoja su Mere Popins! 
Klaip�dos kamerinis orkestras (meno vad. 
M.Ba�kus). E.Lozdovskaja, D.�elvys (aktoriai).

KITI MIESTAI

23 d., 16 val. Trak� pilies Did�iojoje men�je - 
„I
 senosios muzikos lobyno“. Ciklo „Muzika 
Trak� pilyje“ koncertas. Vokalinis ansamblis 
QUORUM: V.Neugasimov (kontratenoras), 
M.Turlajus (kontratenoras), A.Bartkus (tenoras), 
G.Skliutas (baritonas), R.Savickas (bosas).

 Britų atlikėja Lili 
Alen (Lily Allen)

EPA-Eltos nuotr.

Britų kino apdovanojimų (BAFTA) 
ceremonijoje sekmadienio vaka-
rą triumfavo juosta „12 vergovės 
metų“ („12 Years A Slave“) - ji 
pripažinta geriausiu filmu. 
Geriausia britų kino juosta pa-
skelbta „Gravitacija“ („Gravity“).

Prizas už geriausią režisūrą - 
„Gravitacijos“ režisieriui Alfonsui 

Kuaronui (Alfonso Cuaron)

Geriausia aktore 
pripažinta Keit Blanšet 
(Cate Blanchett)

Geriausio aktoriaus 
apdovanojimas - Čiveteliui 
Edžiforui (Chiwetel Ejiofor) už 
vaidmenį filme „12 vergovės metų“

Specialus prizas už viso 
gyvenimo pasiekimus - aktorei 
Helen Miren (Helen Mirren)
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baldai, interjero detalės

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, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems kilimams, 
šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 

Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt

Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919,  
www.aquahome.lt

baldai, interjero detalės

aValYnė, galanterija

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius, Klaipėda, Utena.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 

Galanterijos ir avalynės parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys, Alytus, Mažeikiai, Marijampolė. 
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė „Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815,  
www.justinvogue.lt
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apgYVendinimo paslaugos 

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121,  
www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587,  
www.vinchenso.lt
Viešbutis ir restoranas „Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo paslaugoms,  
pirties nuomai, dviračių nuomai,  
dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida apgyvendinimui  
(1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304,  
www.airinn.lt 

Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui 
(kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981, www.ambertonhotels.com/kaunas

Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111,  
www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt

Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894

Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt
Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui nuo 
viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La Carte“ 
menių, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500, www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui I-IV,  
sąskaitai restorane, sveikatingumo centre, 
konferencijų salės nuomai ir 30% nuolaida 
apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702

Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433

Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992, www.metropolishotel.lt

Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt

Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui  
ir 10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703

Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida  
apgyvendinimui, 10% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino komplekso 
paslaugoms, kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

 
aksesuarai 

Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478

Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt

Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84100,  
www.kristel.lt

gėlių salonai
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida  
husaro paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847, www.tarpgeliu.lt

aksesuarai 

apgYVendinimo paslaugos 

biliardas, boulingas  

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
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

Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt  
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida  
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams.  
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo žaidimams, 
100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

biliardas, boulingas   

drabužių nuoma

Karnavalinių rūbų nuoma „Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832

Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

drabužių nuoma

gėlių salonai

jūsų augintiniui

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   

jūsų augintiniui

drabužiai

Itališkų drabužių parduotuvė „Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai ir aksesuarai 
moterims bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt

„UNITED COLORS OF BENETTON” 
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

„UNITED COLORS OF BENETTON“ 
vaikams ir būsimoms mamoms
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos vyriškiems 
ir moteriškiems drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184

Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt  
Drabužių parduotuvė 
besilaukiančioms mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt

Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt

Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578, www.forplay.lt    

drabužiai

aValYnė, galanterija

naujie

na
Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt

naujiena

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė  
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt

LV_02_20.indd   2 18/2/14   1:57:44 pm

Kavinės, barai, restoranai

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir nemokamas 
pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.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 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356, www.nautilusclub.lt  

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt

Restoranas „Gedimino dvaras“  
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 604) 97 949, www.gedimino-dvaras.lt 
Baras „Roast&Beer“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 607) 63 429, (8 5) 212 4847,  
www.roastandbeer.lt 
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda,  
Šiauliai, Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai ir 30% nuolaida 
gruzinų tradiciniam patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai .
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.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 
Restoranas „Gusto blyninė“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir atvežamam maistui. 
Tel. (8 5) 262 0056, www.gusto.lt

Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722

Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, www.cagin.lt

Restoranas  „Neringa“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai (iki 15 žmonių).   
Tel. (8 5) 261 4058, www.restoranasneringa.lt

Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kinų restoranas „Devyni drakonai”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 684) 34 285
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Kavinė baras „Café-bar“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai,  
100% nuolaida įėjimui.  
Tel. (8 5) 261 4058, www.restoranasneringa.lt

Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt

Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt

Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt

Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus akcijinius patiekalus ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir gėrimams  
(išskyrus akcijinius patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida europietiškos 
virtuvės patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433

Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% 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 „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas „Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt

Kinų restoranas „Naujieji rytai“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš pagrindinio meniu.
Tel. (8 652) 10 273, www.nrytai.lt

Kinų restoranas „Kinų smuklė“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 43 382 , www.nrytai.lt

Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai kavinėje.
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane, 10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 

Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666

Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras  „Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda,  
Panevėžys, Šiauliai. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

Kavinės, barai, restoranai

 
Klubai

      
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas (1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 

Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 

Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

„SEB Laisvalaikio“ klubo partneriai
 

grožio paslaugos 

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

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060, www.ambermassage.lt 

Geros savijautos namai „Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams,  
kūno, veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.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

Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000, www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364

Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt

SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida grožio,  
SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai.  
15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Nuad Thai“ 
Vilnius. 15% nuolaida viso kūno  
masažams, SPA paketams.
Tel. (8 679) 98 999, www.nuadthai.lt 
SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743, www.lifeenergyspa.lt

Masažo studija „Studio figura“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys.  
12% nuolaida vienkartiniam apsilankymui.
Tel. (8 686) 73 077, www.studiofigura.lt

SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt

Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt

„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt

SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  

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

Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50

Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt

Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

 
Kitos praMogos 

    
Laipynių parkas „Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 

Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir gėrimams,  
20% nuolaida pramoginei žūklei, 50% nuolaida 
vandens dviračių nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009, www.belmontonuotykiuparkas.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 

Kitos preKės 
     

Paslaugų ir prekybos centras „Copy1“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Alytus. 
10% nuolaida visoms kanceliarinėms prekėms ir 
kopijavimo bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 

www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų, fotokalendorių,  
fotodrobės gamybai

Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Partuotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai vaikams  
www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda,  
Šiauliai, Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Buitinės technikos ir elektronikos  
parduotuvė „Elektromarkt” 
4% nuolaida visoms prekėms (išskyrus akcijines).  
Tel. (8 800) 40 000, www.elektromarkt.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

grožio paslaugos Klubai

Kitos praMogos 
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Kitos paslaugos
   

Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% nuolaida  
šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne mažiau  nei 12 mėn.

Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam graviravimui, 
spaudos darbams, maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.   
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Drabužių taisykla ir siuvykla „Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
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
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugowwms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt
Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000

Kitos paslaugos
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Automobilių plovimas ir valymas „Švari auto“ 
Vilnius. 20% nuolaida automobilio plovimo 
ir valymo paslaugoms.  
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant  
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“ 
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“ 
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt) 
Tekstilinė automobilių plovykla „Tyra“
Vilnius. Su SEB „Laisvalaikio“ kortele 
bronzinė programa - 19 Lt, sidabrinė - 22 Lt, 
auksinė - 24 Lt, platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių švaros centras „Švaros broliai” 
Vilnius. 7% nuolaida automobilio plovimo, 
kėbulo vaškavimo, poliravimo, 
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms. 
www.svarosbroliai.lt

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei priklausančių 
lengvųjų automobilių ir mikroautobusų nuomai. 
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

Automobilių nuoma „Hertz“
20% nuolaida automobilių nuomos 
paslaugoms Lietuvoje. 
Tel. (8 5) 272 6940, www.hertz.lt 

KALBŲ KURSAI
    

Valstybės institucijų kalbų centras 
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai. 
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 150 Lt 
nuolaida kalbų kursams ir stovykloms užsienyje. 
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis 
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

KALBŲ KURSAI

MEDICINA
     

„Era Esthetic lazerinės dermatologijos klinika“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 15% nuolaida 
konsultacijoms ir spec. pasiūlymai. Nuolaidos 
nesumuojamos. 
Tel. (8 611) 55 111, www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599, 
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika „Beladenta” 
Vilnius. 10% nuolaida terapiniam gydymui, 
20% dantų balinimui, 50% specialistų 
konsultacijoms. Specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 655) 68 198, www.beladenta.lt 
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
Šv.Kristoforo odontologijos klinika 
Vilnius. 10% nuolaida visoms 
odontologo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 7143, www.kristoforoklinika.lt 
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

KINAS
    

Kino teatras „Multikino“ 
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui, 
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus. 
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76, 
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui, 
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.), www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt. 
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt. 
3D bilietai - + 4 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 12 Lt. 
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 13 Lt. 
3D bilietai - + 4 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys. 
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija"
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

ŠOKIŲ STUDIJOS
     

Šokių studija „Antdancehouse“ 
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, 
www.antstudija.lt 

Laisvalaikio centras „7 mūzos”  
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų grupinių 
laisvalaikio užsiėmimų (šokių) abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, 
www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių. 
Tel. (8 685) 37 785, 
www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida šokių užsiėmi mams. 
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206

Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio mėnesio abone   mentui. 
Tel. (8 615) 33 921, 
www.sokiustilius.lt

SPORTO PRAMOGOS
     

Smalininkų kartodromas 
Jurbarko r., Smalininkai. 50% nuolaida mėgėjų 
turnyrų dalyviui (1 asm.) startiniam mokesčiui, 
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.) 
vasaros vaikų stovyklai. 
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida golfo žaidimui 
ir įrangos nuomai bei 100% nuolaida treniruočių 
zonai ir lazdų nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt

Dažasvydžio sporto klubas „Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims „Irklakojo” 
organizuojamoms kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai (iki 3 asmenų). 
Tel. (8 676) 11 121
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo teikiamoms 
paslaugoms. Viena kortelė - nuolaida dviem. 
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba 
100% nuolaida kerlingo trenerio paslaugoms 
grupei (iki 4 asmenų) Vilniaus ledo rūmuose. 
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į „dragų” 
varžybas sezono metu (gegužės 1 d. – spalio 1 d.). 
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė 
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r. 
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo prekėms, 
įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

KELIONIŲ AGENTŪROS
    

Išskirtinių kelionių organizatorius 
„Boutique Travel“  
Vilnius. 5-10% nuolaida kelionėms, 
20% draudimo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms, 
savaitgalio kelionėms, 
10% –„Litauros” organizuojamoms kelionėms, 
12-15% – savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
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
Turizmo agentūra „Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” agentūros 
organizuojamoms kelionėms 
(dviem asmenims) autobusu. 
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“ 
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms 
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms 
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos taikomos 
nuo katalogų ir specialių pasiūlymų kainų, 
5 % nuolaida poilsinėms kelionėms iš Vokietijos, 
5% nuolaida kruizams, 20% nuolaida medicininių 
išlaidų draudimui (dviem žmonėms). 
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS
    

Relaksacinis plūduriavimo 
terapijos centras „La Vita“ 
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei plūduriavimo 
procedūrai ir 15% nuolaida kitoms paslaugoms. 
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo 
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą). 
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms. 
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms. 
www.sanatorija.lt

Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251, 
www.gabija.lt 

TEATRAS
     

„Senamiesčio lėlių“ teatras 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“ 
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300, www.vkamerinisteatras.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
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
www.ach.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt

Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas” 
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis” 
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.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
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams, 
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida 2 bilietams 
renginiams, vykstantiems Vilniuje. 
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 46) 397 400

Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams į spektaklius 
suaugusiems. 
Tel. (8 41) 524 968 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

SPORTO KLUBAI
    

Mityba-sportas-rezultatas www.kilo.lt
15% nuolaida narystei. 
Tel. (8 631) 70 196
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“
Vilnius. 10% nuolaida teniso aikštelėms 
ir skvošo salėms.
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida vienkartiniam 
apsilankymui, 20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522, 
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”  
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų 
suaugusiųjų abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

OPTIKOS SALONAI
      

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” 
20% nuolaida prekėms 
ir jų priežiūros priemonėms.
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SPORTO PRAMOGOS

SPORTO KLUBAI

TRANSPORTO PASLAUGOS

ŠOKIŲ STUDIJOS KELIONIŲ AGENTŪROSKINAS

MEDICINA

TEATRAS

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

OPTIKOS SALONAI

„SEB LAISVALAIKIO“ KORTELĘ 
GALIMA UŽSISAKYTI

Bet kuriame SEB banko skyriuje

Naujos kortelės kaina - 150 Lt  

Kortelės galiojimo laiko 

pratęsimo kaina - 75 Lt

Jei esate SEB banko klientas, 

kortelę galite užsisakyti internetu: 

www.seb.lt  

„SEB LAISVALAIKIO“ KLUBO 
PROJEKTO VADOVĖS
Jurgita Griciūtė 
Tel. (8 5) 212 33 44. 
El. p. club@respublika.net

Ineta Tamašauskaitė 
Tel. (8 698) 54 541. 
El. p. ineta.tamasauskaite@respublika.net

„SEB LAISVALAIKIO“ KLUBAS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

INFORMACIJA INTERNETE
www.laisvalaikis.lt

UGDYMAS
     

Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“ 
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams. 
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

Privatus vaikų darželis „Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms. 
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750, 
www.duzginelis.lt

Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

UGDYMAS

KALBŲ KURSAI
    

Verslo ir lyderystės mokymai, seminarai, 
renginiai su aukščiausios klasės pranešėjais 
„Success Stars International“. 
15% nuolaida bilietams. 
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
25% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 

Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.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
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem asmenims į 
Ekspozicijų centro rengiamas parodas bei muges. 
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida 
2 bilietams.

KONCERTAI, RENGINIAI

MAISTO PREKĖS IR GĖRIMAI
     

Maisto produktų krautuvėlė „Naturalia“ 
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 20% graikiškai 
produkcijai, 20% itališkiems makaronams. 
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

„MV gėrimų parduotuvė“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams ir maistui 
(išskyrus akcijines prekes ir tabako gaminius) 
www.mv.lt  

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ 
(prekyba lietuviškais maisto produktais) 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt

Krautuvėlė „Buon Giorno“ 
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777, 
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė „La Vinia“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt

Parduotuvė „Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440

Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai. 
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

MAISTO PREKĖS IR GĖRIMAI
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Kry Ωia Ωo dΩio, iß spaus din to pra ∂ju sia me nu me ry je, at sa ky mai:

Vertikaliai: Gyvenimas. Steka. Ypati. Atostogos. Stata. Lapas. Imk. Melo. V�l�s. Limpa. Bil�. 
Kinis. Pindas. D�. Aulas. Bandys. Irbis. Sargasas. Banketas. Mar�as. Su. Sietas. Tentas. Edis. 

Vaidas. Lis.  ukes. Perlas. Lenk. AN. �iurk�s. Svaigi. Saranskas. Nasikas.
Horizontaliai: Smidras. Vytel�. Niekas. Kepal�. Kedena. NATO. Ietis. Zita. Artas. �a. Mi. Kubas. 
In. Vilis. Pus. Asil�nas. Verk. Alis. Tarka. Lap�s. Meil�s. Tas. Sandas. Bros. Bartas. Par�as. SA. 

Stilingas. VS. To. Indas. Lai. Negimdys. Leik. Kompasas. Inga. Askas. Surskis.
Pa�ym�tuose langeliuose: GERMANAI.

●
- O kas yra toji statistika?
- Na, kaip čia suprantamiau 

paaiškinus... Statistika 
kažkuo panaši į maudymosi 
kostiumėlį - atskleidžia labai 
daug, tačiau paslepia tai, kas 
svarbiausia.
●
Žymų režisierių ištiko 

infarktas. Bet vos tik pasijutęs 
geriau vyriškis ėmė rėžti sparną 
apie jaunas moteris. Viena jų 
delikačiai pasiteiravo:

- Metre, ar jums galima?
- Galima... Tik ramiai, be 

staigių judesių, - atsakė 
režisierius.
●
Psichiatras atšoko vestuves su 

atgrasia moteriške. Nustebusiems 
draugams jis paaiškino:

- Na taip, ji žvaira, kreivomis 
kojomis, kvaila, bet užtat kokie 
košmarai ją kamuoja!
●
- Bet tu ir sulieknėjai! Kaip tau 

pavyko?

- Kasdien valgau kinišką 
vištienos sriubą.

- Su makaronais?
- Ne, su lazdelėmis.
●
Trumpiausia pasaulyje meilės 

istorija: pradžioje susitiko jų 
žvilgsniai, tada - lūpos. Dabar 
susitinka jų advokatai.
●
Kur sutuoktiniai atrodo 

geriausiai? Senose nuotraukose.
●
Gydytojas trindamas rankas 

sako pacientui:
- Galų gale mums pavyko!
Pacientas nudžiunga:
- Jau pasveikau?
Gydytojas:
- Dar ne, bet aš jau pasistačiau 

namą.
●
Teisėjas kaltinamajam:
- Dėl visko galite kaltinti tik 

alkoholį.
Kaltinamasis:
- Dėkui, kad pasakėte. Maniau, 

jog dėl visko esu kaltas pats.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti 
„OG rings“ dovan kupon� u� 250 lit �iedams i� volframo

Atsakym� � kry�ia�od� iki 2014 m. vasario 25 d. si�skite SMS �inute numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina - 1 Lt. 

Praeito kry�ia�od�io laim�toja Vilija Vai�iulyt� i� Vilniaus. Jai bus �teiktas „OG rings“ dovan� kuponas.
D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai laikomi tik dvi savaites.

 ANEKDOTAI

„OG RINGS“ RASITE VILNIUJE, KROKUVOS G.11

 SAVAITĖS VAIZDELIS
EPA-Eltos nuotr.

 ŠVEICARIJA. Bedreto miestelis 
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�tempta diena, 
nema�ai dir-

glumo, nesusipratim�. 
Nekonfliktuokite su 
vald�ios instancijomis, 
ne metas � jas kreiptis. 
Atsargiau vairuokite, 
pasaugokite sveikat�, 
nerv� sistem�, neapkrau-
kite sav�s sunkiu maistu, 
atsisakykite alkoholio.

Trečiadienis

�tempta diena, 
nema�ai dir-

Gera diena 
svarbiems pasi-

tarimams, verslo susi-
tikimams, sand�riams, 
pereiti � nauj� darb� ar 
persikraustyti. Vakaras 
palankus susitikti su 
draugais, apsilankyti 
sveikatingumo centre, 
aistringam meil�s pasi-
matymui.

Ketvirtadienis

Gera diena 
svarbiems pasi-

Prastoka, tu�ia 
diena, netinkama 

jokiems svarbiems dar-
bams, ypa� gausiai ben-
drauti. I to naudos b�t� 
ma�oka, tik tu�iai vais-
tysite energij�. Pails�kite, 
skirkite d�mesio namams, 
eimai, gro�io proced�-
roms, nueikite � pirt� ar 
paskaitykite knyg�.

Antradienis

Prastoka, tu�ia 
diena, netinkama 

Nebloga diena, 
ta�iau nereik�t� 

skub�ti, �siklausykite 
� intuicij�. Galite gauti 
vertingos informacijos. 
Rytas palankesnis 
mokytis, bendrauti, o 
popiet� - konkretiems 
darbams, dalykinei 
veiklai.

Pirmadienis

Nebloga diena, 
ta�iau nereik�t� 

Atri, agre-
syvoka diena, 

netinkama v�sti, gausiai 
bendrauti: lengvai kils 
konfliktai, nesusipratimai. 
Gerai tvarkytis namuose, 
pasir�pinti j� apsauga, 
remontu, o �tamp� iliekite 
sporto sal�je, u�siimdami 
fiziniu darbu. Atsisakykite 
alkoholio, m�sos.

Šeštadienis

Atri, agre-
syvoka diena, 

Palanki diena ir 
rimtiems, apgal-

votiems finansiniams 
sandoriams, ir mokslams, 
ir dvasin�ms praktikoms, 
sav�s pa�inimui, poilsiui, 
ypa� - jauninimo, kos-
metin�ms proced�roms, 
pir�iai. Atgaivinkite siel� ir 
k�n�, nueikite � pirt�, u�si-
imkite joga, meditacija.

Penktadienis

Palanki diena ir 
rimtiems, apgal-

Ketvirtadienis bei penktadienis 
palank�s reprezentacijai, kult�ros 

renginiams, studijoms, galite sutvirtinti savo 
pozicijas. Sekmadienis puikus menininkams, 
dvasiniams praktikams - jausite �kv�pim�, 
k�rybingum�. Antradien� bei tre�iadien� 
gresia nuostoliai, nesusipratimai su mylimais 
�mon�mis.

ŽUVIMS

Ketvirtadienis bei penktadienis 
palank�s reprezentacijai, kult�ros 

Dabar svarbiausia pasir�pinti �eima, 
namais, gimine. Sekmadienis - tam puiki, 

�kv�pta diena, pajusite siel� giminyst , nam� 
jaukum�. Antradien� bei tre�iadien� atsisakykite 
rizikos meil�s bei finans� srityje - tekt� gail�tis.

ŠAULIUI

Dabar svarbiausia pasir�pinti �eima, 
namais, gimine. Sekmadienis - tam puiki, 

Ant j�s� pe�i� gula �eimos, nekilno-
jamojo turto r�pes�iai, partneri� reikalai. 

Geresn�s dienos - ketvirtadienis, penktadienis, 
palankios kolektyvinei veiklai, susitikimams, 
sekmadienis - jogai. Nekoks metas teisi-
niams reikalams, sutartims, ypa� antradien�, 
tre�iadien�.

OŽIARAGIUI

Ant j�s� pe�i� gula �eimos, nekilno-
jamojo turto r�pes�iai, partneri� reikalai. 

Gana k�rybingas laikotarpis, ypa� 
ketvirtadienis, penktadienis bei sekmadie-

nis, vis d�lto nema�ai r�pes�i� kels sveikata. 
Ypa� atid�s b�kite antradien� bei tre�iadien�: 
atsargiau vairuokite, atsisakykite alkoholio, 
finansin�s rizikos, kelioni�, neerzinkite �statymo 
sarg�.

SKORPIONUI

Gana k�rybingas laikotarpis, ypa� 
ketvirtadienis, penktadienis bei sekmadie-

Darbingas metas, ta�iau svarbu 
pasir�pinti ir sveikata. Tam palankus 

ketvirtadienis, penktadienis, sekmadienis. 
Antradien� bei tre�iadien� galite sulaukti 
akibrok�to i� partnerio ar vir�ininko priekai�t�.

SVARSTYKLĖMS

Darbingas metas, ta�iau svarbu 
pasir�pinti ir sveikata. Tam palankus 

Svarbu susiderinti, rasti bendr� kalb� 
su sutuoktiniu, dalykiniais partneriais. 

Ketvirtadienis, penktadienis jums puikios 
dienos bendrauti, mokytis. Sekmadien� skirkite 
�eimai, partneriui. Antradien� bei tre�iadien� 
pasisaugokite traum�, atsargiau vairuokite.

MERGELEI

Svarbu susiderinti, rasti bendr� kalb� 
su sutuoktiniu, dalykiniais partneriais. 

Dvasin�s j�gos kaupimo metas, 
palankus dvasin�ms praktikoms, kov� 

menams, verslui. Per daug nesivie�inkite, 
ta�iau ir nesivelkite � intrigas, patausokite 
sveikat�, autoritet�, ypa� antradien�, tre�iadien�. 
�ios dienos netinkamos ir kelion�ms, rep-
rezentacijai.

LIŪTUI

Dvasin�s j�gos kaupimo metas, 
palankus dvasin�ms praktikoms, kov� 

Tai jums gana sud�tinga savait� - 
ypa� antradienis, tre�iadienis: galimi 

netik�tumai, nepasitenkinimas, problemos 
�eimoje. Patausokite nerv� sistem�, sveikat�, 
skirkite laiko poilsiui, dvasin�ms praktikoms, 
savianalizei.

AVINUI

Tai jums gana sud�tinga savait� - 
ypa� antradienis, tre�iadienis: galimi 

�siklausykite � draug�, kolektyvo 
nuomon . Ketvirtadienis, penktadienis 

palank�s partnerystei, reprezentacijai, sekma-
dienis - kolektyvinei veiklai, i�kyloms, susitiki-
mams su draugais. Antradien� bei tre�iadien� 
bus daug dirglumo - patausokite ir sveikat�, ir 
santykius.

JAUČIUI

�siklausykite � draug�, kolektyvo 
nuomon . Ketvirtadienis, penktadienis 

Reikia daug j�g� susikoncentruoti � 
svarbiausius dalykus, esminius tikslus. 

Jei tai pavyks, sekmadienis palankus veiklos 
pristatymui, partnerystei. Nei�laidaukite - 
antradien� bei tre�iadien� galimi nuostoliai, 
nenumatytos i�laidos.

DVYNIAMS

Reikia daug j�g� susikoncentruoti � 
svarbiausius dalykus, esminius tikslus. 

Jums gana �temptas, ilgokas laiko-
tarpis, ta�iau jame yra ir pro�vais�i�. 

Ketvirtadienis bei penktadienis - neblogos 
dienos k�rybinei veiklai, sekmadienis - poilsiui, 
vis d�lto venkite pasip�timo, nepervertinki-
te savo j�g�, neerzinkite vir�inink�, galimi 
akibrok�tai darbe, ypa� antradien�, tre�iadien�.

VĖŽIUI

Jums gana �temptas, ilgokas laiko-
tarpis, ta�iau jame yra ir pro�vais�i�. 

Svarbu pasir�pinti savo b�ties 
pamatais, u�darbiu. Tai pavyks 

pasitelkus k�rybingum�, �kv�pim�, kuris lyd�s 
sekmadien�, pirmadien�. Ta�iau antradien� bei 
tre�iadien� b�kite sant�resni bendraudami, 
neerzinkite vir�inink� - patausokite sveikat�, 
santykius.

VANDENIUI

Svarbu pasir�pinti savo b�ties 
pamatais, u�darbiu. Tai pavyks 

Vasario 
20 - 26 diena

U�teks ir ener-
gijos, ir �kv�pimo, 

tai puiki diena aktyviai 
veiklai, ikyloms, kult�ros 
renginiams, ypa� k�ry-
binei, meninei veiklai. 
Kurkit�s, gra�inkite b�st�, 
apsilankykite parodoje, 
koncerte, skirkite meil�s 
pasimatym�. Palankus 
metas prad�ti k�dik�.

U�teks ir ener-
gijos, ir �kv�pimo, 

Sekmadienis

Daiva Kristina Markauskienė
Kviečiu geriau save pažinti 

Gyvosios astrologijos kursuose 
I kursas Kaune - nuo kovo 25 d.

II kursas Klaipėdoje - nuo balandžio 12 d.

Plačiau 
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt, 

tel. (8-612) 96-007

Astrologė 
DAIVA 
MARKAUSKIENĖ

Zodiako �enkl� prognoz� labiausiai galioja stipriems, tipikiems zodiako �enklams. Jei jau�iate, kad toks nesate, geriau daugiau remtis savait�s dienos tendencijomis. Jos yra universalios, apib�dinan�ios bendr� astrologin� dienos fon�, veikiant� visus �enklus.

namais, gimine. Sekmadienis - tam puiki, namais, gimine. Sekmadienis - tam puiki, 

pamatais, u�darbiu. Tai pavyks pamatais, u�darbiu. Tai pavyks 

GERIAUSIOS DIENOS: 20, 21, 23, 24.
BLOGIAUSIOS DIENOS: 22, 25, 26.

„Laisvalaikis”, 2014 m. vasario 20 d.

Vasario 22 d. - DELČIAVasario 22 d.

Vasario 22 d. - SAULĖ ŽUVYSE

Andželina Džoli 
(Angelina Jolie) - 
ne tik puiki akto-
rė. Renginiuose 
ji išsiskiria savo 
elegancija ir sti-
liaus pojūčiu - 
kuo beapsireng-
tų ši Holivudo 
garsenybė, visa-
da kyla susižavė-
jimas jos išvaiz-
da. Ne išimtis 
buvo ir sekma-
dienį Londone 
vykusi Britų kino 
apdovanojimų 
ceremonija, ku-
rioje A.Džoli pa-
sirodė vilkėdama 
tamsų kostiumą, 
panašų į savo 
gyvenimo drau-
go Bredo Pito 
(Brad Pitt). Su

sid
er

ino
Kembridžo hercogienė Ketrina (Catherine) per labdaringą vakarienę Londono nacio-
nalinėje portretų galerijoje buvo pasipuošusi skolintu karalienės Elžbietos II vėri-
niu. Šie įspūdingi „Cartier“ deimantai karalienei buvo padovanoti 1947 metais jos 
vestuvių su Edinburgo kunigaikščiu proga. Hercogienei Ketrinai tai buvo pirmasis 
oficialus renginys šiais metais. Ji sakė, jog džiaugiasi galėdama paremti Nacionali-
nę portretų galeriją, nes „galerijos pasiekimai yra išskirtiniai - jie išlaiko didžiausią 
portretų kolekciją pasaulyje, o jų unikalios ir puikios parodos niekuomet nenuvilia“.
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