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Kokią naują programą ruošia 
po motinystės atostogų 
į sceną grįžtanti Irūna 
Puzaraitė?

Kokią sporto rūšį renkasi 
televizijos laidų vedėja Indrė 
Stonkuvienė ir kaip į šią 
veiklą įtraukia vaikus?

Kaip išsirinkti šviežias 
braškes, kaip jas laikyti, 
šaldyti ir per kiek laiko 
suvartoti?

Kino apdovanojimuose 
„Sidabrinė gervė“ dvi 
statulėles pelnė Arūno 
Matelio filmas.
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Režisierė Eglė Vertelytė su fil-
mu „Stebuklas“ įrodė, kad ir 
moteris gali sukurti istorinį, 
aktualų ir kino apdovanojimų 
vertą filmą. Tiesa, darbas buvo 
nelengvas. Kol gavo finansa-
vimą, jai teko įrodyti, kad yra 
verta pasitikėjimo, o, prasidė-
jus filmavimo darbams, visą 
mėnesį ji gyveno nematyda-
ma savo šeimos. Nepaisant 
visko, E.Vertelytė įsitikinusi, 
kad rezultatas vertas didelių 
pastangų. 
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Moterys režisierės, jų 
stoka, įvertinimas - šiandien 
viena aktualiausių temų. Lie-
tuvoje moterų režisierių ne-
trūksta. O gal klystu? 

- Dažnai sakoma, kad Lietu-
voje yra labai daug moterų reži-
sierių, bet neseniai atliktas tyri-
mas parodė, kad režisierės mote-
rys Lietuvoje dažniausiai kuria 
trumpo metro arba dokumenti-
nius filmus. Tai reiškia, kad jos 
pretenduoja į labai mažą biudžeto 
dalį. Kai kalbame apie vaidybinį 
pilno metro filmą, moteriai reži-
sierei gauti finansavimą yra daug 
sunkiau negu vyrui. Su tuo susi-
dūriau asmeniškai. Problema dar 
labiau pasimato, kai režisuoji, tar-
kime, kaip buvo mano atveju - is-
torinį filmą, dėl ko biudžetas šiek 
tiek išauga, ir moteriai gauti fi-
nansavimą tampa sunkus uždavi-
nys.

Kodėl moteriai čia yra 
sunkiau negu vyrui?

Visuomenė moterims nėra 
linkusi patikėti didelių darbų. Di-
delis filmas, didelis biudžetas rei-
kalauja daug atsakomybės. Žmo-
nės įsivaizduoja, kad tokią atsa-
komybę gali geriau prisiimti vy-
rai. Kai pirmą kartą bandžiau 
gauti finansavimą, man buvo pa-
sakyta, jei daryčiau mergaitišką 
filmą, kažką labiau moteriško, pa-
prastesnio, tikrai gaučiau, bet ka-
dangi mano filmas buvo per dide-
lis, buvo suabejota, ar aš jį pada-
rysiu. Toks komisijos paaiškini-
mas man buvo didžiulis smūgis. 
Sutikite, tokia priežastis buvo pa-
kankamai seksistiška, bet ji at-
skleidė mūsų visuomenės požiū-
rį. Iš moterų tikimasi, kad jos 
darys tik tam tikro žanro, tema-
tikos, biudžeto filmus. Kita ver-
tus, iš moterų apskritai nesitiki-
ma, kad jos darys filmus. 

- Ką turite omeny?
- Jei kalbėsime dar apie 

mokyk los laikus, visi man saky-
davo: „Esi labai kūrybinga, gal 
norėtum dirbti su vaikais, galė-
tum savo kūrybinį potencialą iš-
naudoti dirbdama su mažyliais, 
turi pedagoginių sugebėjimų.“ 
Kai pradėjau domėtis kinu ir 
žmonės pamatė, kad tai yra ne-
išvengiama, man pradėjo sakyti: 
„Tu organizuota ir labai darbšti, 
galėtum būti prodiusere.“ Bet aš 
nenoriu būti prodiusere, noriu 
būti režisiere. Kai pradėjau kurti 
filmus, padariau pirmą dokumen-
tinį filmą, žmonės pradėjo sakyti, 
kad man puikiai sekasi, kad man 
visai nereikia lįsti į vaidybinių fil-

mų sritį. Visą laiką turėjau įrodi-
nėti, kad aš galiu tai daryti. O tai 
pakankamai vargina. Norėtųsi, 
kad išvis nebūtų tokio klausimo: 
„Kaip jums, kaip moteriai reži-
sierei...“ Norėčiau, kad iš moterų 
nebūtų tikimasi tam tikrų filmų, 
bet taip yra visame pasaulyje. Yra 
žanrų, prie kurių moterys yra ne-
prileidžiamos. Tai susiję su galios 
klausimais, su visuomenės nu-
sistatymu, ar moteris gali pakel-
ti tokią atsakomybę. 

- Ta situacija keičiasi?
- Žinoma, moterų režisierių 

vis daugėja. Kita vertus, režisie-
riaus darbas nėra pritaikytas mo-
terims, kurios turi šeimą, vaikus. 
Tarkime, dirbi aikštelėje 6 paras 
per savaitę po 12 valandų per pa-
rą. Kai kūriau savo filmą, visą mė-
nesį nemačiau savo vaikų. 12 va-
landų dirbi aikštelėje, o paskui 
dar kokias 4 ruošiesi kitai pamai-
nai. Šis darbas nėra pritaikytas 
moteriai su šeima, gal dėl to mo-
terys renkasi kitas sritis. Gal tai 
yra ir priežastis, dėl kurios aš ne-
dirbu aikštelėje, nedarau rekla-
mų. Turiu šeimą ir žinau, kad ma-
mos ir režisierės pareigų sude-
rinti negalėsiu.

- Šeima yra prioritetas?
- Žinoma, nors darbas man 

taip pat labai svarbu. Esu suderi-
nusi šiuos du dalykus - esu sce-
naristė ir pragyvenu iš to, o kart-
kartėmis darau filmą.

- Tai vis dėlto, kodėl ryžo-
tės kurti vaidybinį filmą?

- Todėl, kad turėjau istoriją, 
kurią norėjau papasakoti. Man vi-
sada viskas prasideda nuo istori-
jos. Ji kilo jau seniai, prieš 8 me-
tus. Iš prisiminimų, iš noro kal-
bėti apie tą laikotarpį, temos ak-
tualumo šiandien. 

- Ar pavyko įgyvendinti 
idėjas?

- Manau, kad įgyvendinau sa-
vo viziją, tokią, kokią turėjau, ne-
paisant to, kad kažkam filmas ga-
lėjo patikti, o kažkam - ne. 

- Koks buvo didžiausias iš-
šūkis?

- Viskas buvo iššūkiai, nes tai 
buvo mano pirmas pilno metro 
filmas. Neturėjau daug patirties 
nei dirbant su aktoriais, nei su 
techniniu personalu. Man viskas 
buvo nauja.

- Kalbant apie aktorius, ar 
Lietuvoje yra pakankamai ki-
no aktorių?

- Mitas, kad aktoriai Lietuvo-
je per daug teatrališki. Mūsų ak-
toriai nuostabūs. Jie talentingi, 
profesionalūs. Visi idealistai. Be 
idea lizmo negalėtum dirbti tokio-
mis sąlygomis, kokiomis dirba 
mūsų aktoriai. Jie nori vaidinti ir 
myli savo profesiją. Kai žmonės 
kalba, kad vaidyba yra teatriška, 

manau, kad tai režisieriaus pro-
blema - jis nemoka dirbti su ak-
toriais. Manau, kad Lietuvos ak-
toriai yra sukalbami, norintys 
dirbti ir tikrai atsiduodantys vai-
dmeniui, kartu su jais galima la-
bai daug pasiekti. 

- Be ko negalėtų dirbti re-
žisierius?

- Irgi be idealizmo. Lietuvoje 
kino ir apskritai kultūros atstovai 
yra savotiški dinozaurai - svajo-
tojai ir idealistai. Jie žino, kad iš 
to pragyventi neįmanoma. Idea-
lizmas, pasišventimas ir tikėjimas 
tuo, ką darai, yra svarbiausi daly-
kai. 

- Rinkdamasi šią profesiją 
žinojote ko tikėtis?

- Mama man visada sakė, kad 
gerai pagalvočiau. Kita vertus, ma-
nau, ši specialybė iki šiol yra per 
daug mistifikuojama, o ypač buvo 
tada, kai aš dar buvau moksleivė. 
Tada man atrodė, kad visi režisie-
riai genijai yra vyrai, kurie gyvena 
bohemišką gyvenimą, tai atrodė 
tarsi kažkas man neprieinamo. Da-
bartinė mano patirtis apie šią pro-
fesiją visai kitokia - tai daug darbo, 
kantrybės, balanso, gebėjimo dirb-
ti su žmonėmis ir formuluoti savo 
mintis reikalaujantis darbas. Man 
labai patinka, kad čia visada yra ga-
limybė patirti naują pasaulį, užduo-
ti naują klausimą ir į jį atsakyti. Kol 
kas nesu nusivylusi. Tai įdomu ir 
veža į priekį.

- Kas būtent veža į priekį?
- Mane veža vidinis noras pa-

pasakoti savo istorijas kitiems 
žmonėms. 

Eglė Vertelytė: 
Kino atstovai 
Lietuvoje 
yra savotiški 
dinozaurai

DiDeLis fiLmas, 
DiDeLis biuDžetas 
reiKaLauja Daug 
atsaKomybės. 
žmonės 
įsivaizDuoja, KaD 
toKią atsaKomybę 
gaLi geriau 
prisiimti vyrai
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- Pastaruoju metu lietuviš-
kas kinas atgimsta. Kaip pati 
jį vertinate?

- Vertinu labai gerai, mane ža-
vi atsirandanti įvairovė. Žmonės 
yra skirtingi, skirtingo jautrumo, 
patirčių, todėl manau, kad žanrų 
ir istorijų įvairovė užtikrina, jog 
kinas gali pasiekti ir kalbėti skir-
tingiems žmonėms. O jei kinas 
kažką pasiekia, gali kažką ir pa-
keisti. Aš tikrai tuo tikiu. 

Man Lietuvoje dar šiek tiek 
kelia nerimą, kad vieni žanrai lai-
komi meniškesniais už kitus. Tas 
pats siaubo filmas ar romantinė ko-
medija gali būti puikūs meno kūri-
niai. Labai džiaugiuosi, kad Lietu-
voje kūrybiniai žmonės pradeda 
burtis, pradeda dalintis savo idėjo-
mis, atsiranda daugiau bendradar-
biavimo. Kai tu daliniesi idėjomis, 
jos auga. Juk kiekvieno lietuviško 
filmo sėkmė, yra visų mūsų sėkmė. 

- Bendradarbiauja ne tik 
lietuviai su lietuviais, bet ir 
lietuviai su autoriais iš kitų 
šalių. Kaip jūs į tai žiūrite?

- Mano pačios filmas „Stebuk-
las“ yra koprodukcija su Bulgari-
ja ir Lenkija. Šiais laikais kur-
damas kiną, kuris yra ne paties 
mažiausio biudžeto, privalai 
bendradarbiauti su kitais. Tai 
nėra pasirinkimas, tai realybė. 
Turi pritraukti kitų šalių meni-
ninkus. Tą priimu kaip duotybę, 
kaip privalomą dalyką. O ką tai 
duoda? Platesnius siužeto vin-
gius. Kartais, kai gyveni ir dirbi 
toje pačioje savo pelkėje, atro-
do, kad viskas, ką čia darai, vi-
siems labai įdomu ir supranta-
ma, bet vos pajudi į šoną, pasi-

rodo, kad viskas nėra taip. Man 
patinka atsiverti, išgirsti tai, ką 
tau gali duoti kiti žmonės. Tai 
tik sustiprina istoriją. 

- Kaip pasikeitė mūsų val-
džios požiūris į kiną?

- Įsteigus Lietuvos kino cent-
rą, situacija tikrai pagerėjo. Tai, 
kad jauna moteris, tokia kaip aš, 
gauna finansavimą savo debiuti-
niam filmui, puikus to įrodymas. 
Daug jaunų žmonių dabar turi ga-
limybę kurti. Ir kuo toliau, tuo la-
biau valdžia supranta šios indust-
rijos svarbą. Net ir ekonominę. 

- O ką manote apie apdova-
nojimus? Visai neseniai praūžė 
„Sidabrinės gervės“ apdovano-
jimai. Kaip manote, kokia jų 
svarba, kiek jie yra objektyvūs?

- Objektyvumas kine apskri-
tai nėra įmanomas. Ypač mūsų 
šalyje, kai visi čia vieni su kitais 
susiję, apie objektyvumą sunku 
kalbėti. O apdovanojimai - jeigu 
jie yra, vadinasi, jų reikia. Jie 
reikšmingi kino kūrėjams, reikš-
mingi ir man. Tačiau aš bandau 
per daug nesidžiaugti, kad kažka-
da, kai nenominuos, netektų per 
daug liūdėti. Manau, reikia užsi-
auginti storą odą ir nebekreipti 
dėmesio į nesėkmes, bet ir ne-
prarasti realybės jausmo dėl sė-
kmių. Svarbu suprasti, kad vis 
dėlto ne dėl apdovanojimų mes 
dirbame. 

- Jūs esate ir scenaristė. 
Daugelis lietuviškame kine 
scenarijų įvardija kaip silpną-
ją pusę. Kaip jūs manote?

- Manau, kad tai jau nebėra 
silpniausioji pusė. Muzikos aka-
demija išleido jau ne vieną dra-
maturgų-scenaristų kursą. Vis 
daugiau režisierių ir prodiuserių 
pamato gero scenarijaus privalu-
mus: tiesioginį scenarijaus ryšį 
su filmo sėkme. Vis daugiau dė-
mesio skiriama scenarijaus vys-
tymui, kino kūrime dažniau pa-
galbon pasitelkiami dramaturgai. 

- Ką įvardytumėte lietu-
viško kino kaip stipriąsias ir 
silpnąsias puses?

- Stiprioji yra techninė pusė, 
Lietuvoje dirba tikrai stiprus 
techninis personalas. O pasi-
stengti visada galima su istorija. 

Bet geros istorijos retai kada at-
siranda ne tik Lietuvoje, bet ir 
visame pasaulyje. Nes istorijos 
rašymas nėra tik mokėjimas ge-
rai sudėlioti istoriją, bet ir pasa-
kymas kažką svarbaus, naujo apie 
pasaulį. O tai padaryti sunkiausia. 

- Kokie jūsų artimiausi 
planai?

- Planų yra labai daug. Baigiu 
vieną scenarijų režisierės Irmos 
Pužauskaitės filmui „Devintas 
žingsnis“. Ruošiu filmą „Linksmas 
ir Liūdnas Jurgio Mačiūno gyveni-
mas“, bet dar nežinau, kada jis bus 
pradėtas įgyvendinti. Labai noriu 
kurti šį filmą. Pati režisuočiau. Fil-
muojama būtų Niujorke. Noriu pa-
pasakoti istoriją apie vyresnio dės-
tytojo ir studentės ryšį, per kurį 
atsiskleidžia Jurgio Makačiūno kū-
ryba. Tai būtų meilės istorija, pa-
remta „Fluxus“ įkūrėjo Jurgio Ma-
čiūno gyvenimo istorija. Taip pat 
rašau adaptaciją Rimanto Kmitos 
knygai „Pietinia Kronikas“ .

- Ką patartumėte jau-
niems režisieriams?

- Bandyti ir nepamesti savęs, 
to, kuo tiki, kas tau svarbu. Vieni 
sako, kad toks yra geras kinas, 
kiti sako, kad kitoks, o tu daryk 
tai, kas tau svarbu. 

- Kiek režisieriaus profe-
sijoje yra kūrybos?

- Nemažai. Žmonės galvoja, 
kad aikštelėje režisierius turi viską 
suvaldyti, bet tam yra režisieriaus 
asistentai. Jie atsakingi už valdymą. 
Jei darbas gerai suorganizuotas, re-
žisieriui lieka kūryba. Kitas klausi-
mas, kiek tu pats kuri aikštelėje. 
Tarkime, aš improvizavau nedaug. 
Mūsų laikas buvo ribotas. Žinojau 
savo kūrybinius sprendimus, savo 
viziją, ką ir kur darysiu, todėl im-
provizacijos daug neliko. Tai buvo 
idėjų įgyvendinimas.
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Mitas, kad 
aktoriai 
Lietuvoje per 
daug teatraLiški. 
Mūsų aktoriai 
nuostabūs. 
jie taLentingi, 
profesionaLūs. 
visi ideaListai
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Birželio 11 d. Vokietijoje įvyko 
prestižiniai stalo žaidimų ap-
dovanojimai „Spiel des Jahres 
2018“, kuriuose pirmą kartą da-
lyvavo ir Lietuvos atstovai. Určio 
Šulinsko sukurtas stalo žaidimas 
„Emojito“ pateko į geriausių pa-
saulyje stalo žaidimų vaikams 
trejetuką. Turint omenyje, kad 
pasaulyje kasmet sukuriama ir 
išleidžiama beveik 3 tūkstančiai 
naujų stalo žaidimų, tai - didžiu-
lis pasiekimas!

Kasmet stalo žaidimų srities 
profesionalai išrenka tris geriau-
sius žaidimus, besivaržančius dėl 
metų stalo žaidimo titulo keliose 
skirtingose „Spiel des Jahres“ ka-
tegorijose. Žaidimai vertinami pa-
gal koncepciją (originalumas, žai-
dybiškumas, žaidimo vertė), tai-
syklių struktūrą (išdėstymas, aiš-
kumas, suprantamumas), vizuali-
nį pateikimą ir apipavidalinimą 
(dėžutė, žaidimo lenta, taisyklės) 
bei autorinį žaidimo dizainą (žai-
dimo funkcionalumas, meistriš-
kas išpildymas).

Stalo žaidimas „Emojito“ - tai 
kartu ir emocinio intelekto įgū-
džius lavinantis žaidybinis įran-
kis, kurio tikslas - padėti žaidė-
jams suprasti savo ir kitų patiria-
mas emocijas, jas atskirti, išreikš-
ti bei išmokti meistriškai valdyti. 
Žaidimą sudaro 100 iliustracijų 
kortelių, kuriose pavaizduotos 
skirtingos veikėjų emocijos, reiš-
kiamos žaidėjų veido mimikomis 
ir garsais.

Urtis Šulinskas ne viene-
rius metus domisi emociniu in-
telektu ir norėjo rasti būdą, kaip 
šias žinias paprastai ir smagiai 
perteikti visuomenei. Juk emo-
cijos - kasdienis žmogaus paly-
dovas, todėl labai naudinga iš-
mokti jas pažinti, aiškiai išreikš-
ti ir suprasti.

„Svarbu tai, kad, žaisdami su 
kitais žmonėmis, kartu patiriame 
kokią nors situaciją. Tai panašu į 
bendrą nuotykį ar kelionę. Bendri 
patyrimai stiprina kartu žaidžian-
čių šeimos narių, draugų ar pažįs-
tamų ryšius“, - teigia U.Šulinskas.

Kūrėjas pripažįsta, jog stalo 
žaidimų kultūra Lietuvoje pradė-
jo vystytis palyginti neseniai. Ta-
čiau šiandien situacija sparčiai ge-
rėja. Pats žaidimo autorius prieš 
keletą metų įkūrė stalo žaidimų 
kultūrą Lietuvoje puoselėjantį 
projektą „Vienaragis.LT“, kurio 
tikslas - supažindinti Lietuvos vi-
suomenę su stalo žaidimais, at-
skleisti jų grožį ir parodyti bei 
įrodyti praktinę naudą.

Žaidžiant įvairius stalo žaidi-
mus, vystomi asmeniniai ir soci-
aliniai įgūdžiai: loginis, strategi-

nis mąstymas, darni tarpusavio 
komunikacija, derybiniai įgūdžiai, 
empatija, kūrybiškumas, vaizduo-
tė ir kt.

U.Šulinsko teigimu, stalo žai-
dimus naudinga žaisti kiekvie-
nam. Jie skatina nuoširdžiai bend-
rauti tarpusavyje ir geriau pažin-
ti save bei kitus.

„Pastebiu, kad Lietuvoje su-
augusieji dažniausiai perka stalo 
žaidimus tik vaikams, norėdami 
kuo nors juos užimti. Tačiau iš 
tikrųjų žaismingumas, gebėjimas 
žaisti yra kiekvienam reikalinga 

savybė, tai patyrimas, leidžiantis 
pabūti kuo nors kitu.“

Určio Šulinsko kūrybiniame 
bagaže - keliasdešimt autorinių 
stalo žaidimų ir daugybė žaidimų 
idėjų. Šią vasarą bus išleistas 
naujas jo žaidimas „Pasakų Skry-
nelė“, lavinantis vaikų ir suau-
gusiųjų kūrybiškumą, vaizduotę 
ir nuoseklaus minčių dėstymo 
įgūdžius.

Autorius žaidimais susido-
mėjo ankstyvoje vaikystėje, ne-
retai jų prisigalvodavo pats. Li-
kimas lėmė, kad iš personalo 

vadybos vyras nėrė į vaikų sto-
vyklų ir renginių organizavimą, 
kur įvairiausi žaidimai buvo kas-
dienybė. Tai vis labiau skatino 
kūrybiškumą. „Stengdavausi, 
kad tie žaidimai būtų įdomūs bei 
smagūs ir vaikams, ir man, nes, 
kitu atveju, nuolat veikdamas 
tai, kas nepatinka, būčiau pavar-
gęs ir nelaimingas. O vaikai, ma-
tydami, kad vadovui irgi smagu 
žaisti tam tikrus žaidimus, labiau 
įsitraukia ir patiria daugiau 
džiaugsmo.“

Parengė Miglė KAČINSKAITĖ

Lietuvio sukurtas stalo žaidimas - vienas 
geriausių pasaulyje
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Žaisdami su kitais 
Žmonėmis, kartu 
patiriame kokią 
nors situaciją. 
tai panašu į 
bendrą nuotykį 
ar keLionę, 
stiprinami 
ŽaidŽiančiųjų 
ryšiai
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Čia dalyvauja daugiau nei 100 
žolininkų, vaistininkų, tautodaili-
ninkų. Žolynų turgaus pagrindas - 
žolininkų prekyba, kad miestie-
čiai turėtų galimybę įsigyti eko-
logiškų vaistažolių, sužinoti jų 
paskirtį, tradicinius gydymo me-
todus. Turgus jau tradiciškai turi 
savo - „Svirplio“ - radiją, kuris 
tiesiogiai transliuoja vietines nau-
jienas, be to, nuolat veikia tradi-
cinė „Grožio pirtis“, žaidžia įvai-
rūs turgaus personažai, koncer-

tuoja Lietuvos folkloro bei neo-
folkloro grupės. 

Dalyvauja ir garsios Lietuvos 
raganos, būrėjos, vaistažolių ži-
niuonės. Anot organizatorių, Žo-
lynų turgus - puiki proga miestie-
čiams pajausti augalo aktyviąją 
suvešėjimo galią prieš artėjančias 
Rasas. Rengėjų siekis atgaivinti 
ir tęsti gražią, sostinėje gyvavusią 
tradiciją, skleisti ne tik dvasinį, 
bet ir materialinį etninės kultūros 
paveldą.

Vilniaus miesto širdyje linksmintis kvies 
Žolynų turgus

KONCERTAS. Hiphopo duetas „LILAS IR INNOMINE“ 
rugpjūčio 10 dieną koncertuos Klaipėdoje. Tai bus didžiausias 
iki šiol grupės surengtas koncertas po atviru dangumi. Atlikėjai 
pasirodys kruizinių laivų terminalo teritorijoje esančiame elin-
ge „Elingas.lt“. Čia praėjusią vasarą nepamirštamą šou surengė 
elektroninės muzikos kūrėjas ir prod iuseris Marijus Adomaitis, 
žinomas slapyvardžiu Ten Walls. „Pasistatysime didelę sceną 
pačiame Klaipėdos centre, suvešime tiek įrangos, kad patiems 
akyse mirgėtų, ir užkursime rokenrolą. Tiek, kiek sugebame 
sugalvoti, padaryti ir įpirkti - viskas bus šiame koncerte“, - apie 
vasaros pabaigoje laukiamą koncertą sakė vienas iš dueto na-
rių Konstantinas Kiveris-Lilas. Abu grupės nariai neslepia savo 
susižavėjimo legendiniu Klaipėdos elingu. Duetas šią vietą va-
dina pasakiška. Tai buvusi laivų statykla, joje likusios unikalios 
metalinės konstrukcijos. Jas supa abejingų nepaliekanti pra-
moninė, urbanistinė aplinka. 

VEIKLA. Televizijos laidų vedėja INDRĖ STONKUVIENĖ 
prisipažįsta, kad laiko sportuoti jai ne visada užtenka, todėl 
jos, kaip ir daugelio mamų, geriausi „treniruokliai“ - jos vaikai. 

„Su jais juk neištiesi kojų, nepasėdėsi vienoje vietoje, teks 
nuolat lakstyti, gali pasitaikyti ir rankų stiprinimo dienos. Šiuo 
metu pagrindiniai vaikų žaislai - paspirtukai. Kadangi jie rieda 
gana greitai, man tenka juos pasivyti. Taigi, užsiiminėju grei-
tuoju ėjimu su pasišokinėjimais“, - juokėsi penkerių Cecilijos 
ir trejų Pranciškaus mama. Ji džiaugėsi, kad dabar šeimyni-
nės veiklos ir renginiai tampa tikra mada. „Pamenu, kai mes 
buvome maži, tėvų su vaikais net į kai kuriuos restoranus 
neįleisdavo. Dabar kiekvienam jaunam žmogui siunčiama 
labai svarbi žinutė - susilaukus vaikų gyvenimas nesibaigia, 
atvirkščiai - jų turėti net madinga. Kartais juokiuosi, kad at-
plaukus šiai bangai, būdama dviejų vaikų mama, jaučiu, kad 
gal mažoka“, - šypsojosi Indrė.

FESTIVALIS. Rugpjūčio 23 d. į Nidą susirinks visi lietu-
viško kino mylėtojai. Čia vyks tradicinis kino festivalis „Baltijos 
banga“. Lietuvos kinematografininkų sąjungos Nidoje rengiamo 
„Baltijos bangos“ festivalio koncepciją atspindi kasmetinė ati-
darymo data - rugpjūčio 23-oji - Baltijos kelio minėjimo diena. 
Šis festivalis tarsi pratęsia Baltijos šalių bendrystės idėją kasmet 
pakviesdamas Estijos, Latvijos ir Lietuvos kino žmones pristatyti 
naujausius filmus, pasikalbėti apie šalių kino aktualijas. „Tai, kad 
renginys yra nedidelis ir vyksta nuošalėje nuo didžiųjų festiva-
lių, yra jo privalumas. Galima pamatyti nemažai filmų  „nesiver-
čiant per galvą“, režisieriai niekur neskuba, jie gali skirti laiko 
bendravimui su publika. Jaukus ir reikalingas festivalis, tikime, 
kad tą jausmą nidiškiai ir Nidos svečiai jus visą festivalio savai-
tę,“ - sakė Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininkas 
ARŪNAS MATELIS.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

�olyn� turgus vyks 2018 m. 

bir�elio 16 dien� 10–21 val. 
Gedimino prospekte

Daugiau informacijos: 
www.etno.lt/zolynu-turgus
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Jau šį šeštadienį Vilniuje Gedimino prospektas pakvips įvairiais žoly-
nais. Čia vyks tradicinis Žolynų turgus. Vilniaus mieste jis organizuo-
jamas kasmet nuo 2007 m. - birželio mėnesį, prieš Rasų šventę. 
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Kaip atskirti 
šviežią uogą?

Pasak maisto technologės ir 
mitybos specialistės R.Bogušie-
nės, norint nusipirkti tikrai koky-
biškas uogas, ypač turguje, priva-
lote neskubėti ir skirti tam laiko. 
Pirmiausia, iš visų pusių apžiūrė-
kite indelį, ypač jo dugną, ar nėra 
pavandenijusių uogų. Uogos turi 
būti sausos, be šlapiuojančių vietų, 
pelėsio, puvinių. Uogų šviežumą 
taip pat rodo žiedkočiai: jei jie sau-
si, nenuvytę ir gerai laikosi ant uo-
gos - braškė šviežia. Būtinai pauos-
tykite. Ypač kokybiškų braškių 
kvapas gaivus ir malonus. Tokias 
uogas parsinešus namo, pakvips 
visi namai. Tačiau jei braškės yra 
ypatingai gražios ir vienodos, gali 
būti, jog buvo augintos pasitelkiant 
chemiją. Yra įvairių chemikalų, ku-
rie išlaiko uogos spalvą, neleidžia 
jai gesti. Tačiau tokios braškės ne-
turi nei kvapo, nei skonio. 

Lenkiškos ar lietuviškos?

„Mokėti brangiau už lietuviš-
kas braškes verta dėl šviežumo 
ir palaikant Lietuvos ūkininkus. 

Tačiau negalvokite, kad jos aukš-
tesnės maistinės vertės, kad už-
augintos kitaip. Tiek Lietuva, tiek 
Lenkija yra Europos Sąjungos na-
rės, kurioms taikomi vienodi tei-
sės aktų reikalavimai. Skirtumas 
tik tas, kad lenkiškos uogos iki 
mūsų keliauja ilgiau, todėl būna 
paveiktos temperatūros svyravi-
mų, kelionės metu spaudžia svo-
riu viena kitą, liečiasi į tarą, dėl 
ko pradeda išsiskirti sultys, par-
sinešus namo, uogos ima greičiau 
gesti“, - sakė R.Bogušienė.

Ieškokite sertifikato

Jei norite sveikatai palankes-
nių uogų, rinkitės ekologiškas. 
Jos užaugintos be sintetinių che-
minių medžiagų, palankesnės 
gamtai ir žmogui. Tačiau atskirti 
ar uogos ekologiškos vien pažvel-
gus ar pamačius užrašą „užaugin-
ta ūkininko“ negalima - tuo galite 
įsitikinti tik pamatę ekologišku-
mą įrodantį sertifikatą. Palaido-
mis ekologiškomis sertifikuoto-
mis uogomis prekiauti gali tik 
pats ūkininkas, o supakuotas ir 
paženklintas ekologiškas uogas 
gali parduoti ir perpardavinėtojai. 

Ekologiškų uogų, paženklintų 
ekologiškų maisto produktų ženk-
lais, galite rasti ir prekybos cent-
ruose.

Per kiek laiko 
suvartoti uogas? 

Parsinešę namo uogas, 
kruopščiai nuplaukite po tekančiu 
šaltu vandeniu, galite net palaikyti 
inde su šaltu vandeniu. Plaukite 
tiek uogų, kiek suvalgysite. Ne-
plautos uogos išsilaiko ilgiau. Ko-
kybiškos braškės šaldytuve gali 
išlikti šviežios iki 5 dienų. Uogos 
ilgiau išsilaikys, jei jos nespaus 
viena kitos - bus sudėtos vienu 
sluoksniu. Jei parsinešėte uogas ir 

matote, kad jos nėra pačios švie-
žiausios, suvartokite jas per 24 val. 
Nevalgykite uogų, kurios jau pra-
dėjo gesti. Nors vizualiai puvinys 
atrodo nedidelis, jis jau apėmęs vi-
są uogą. Valgydami tokią braškę, 
praryjate pelėsio išskiriamus tok-
sinus, kurie nuodija organizmą. 

Sveikatai palankesnės -  
šviežios ar šaldytos 
uogos?

R.Bogušienė sako, kai yra pa-
sirinkimas vaivorykštės spalvų uo-
gų ne tik mūsų daržuose, turguje, 
bet ir prekybos centruose - valgy-
kime šviežias ir sezonines uogas. 
Tačiau nepamirškime ruoštis žie-
mai ir pildyti savo šaldiklių atsargų, 
nes šaldytos uogos, daržovės iš-
saugo didžiąją dalį savo maistinės 
vertės ir išlieka naudingos po ati-
tirpimo. Saldžios uogienės - pa-
prasčiausias, bet ne pats geriausias 
uogų laikymo būdas. Pridėtinio 
cuk raus šiais laikais suvartojame 
per daug, todėl geriau uogas šal-
dyti be pridėtinio cukraus arba su 
sumažintu jo kiekiu. 

Šaldykite tik kokybiškas uogas. 
Galite jas sutrinti ir šaldyti nedide-
liuose uždaromuose indeliuose su 
nedideliu pridėtinio cukraus kiekiu 
arba be. Netrintas uogas dėkite į šal-
dymo maišelius be pridėtinio cuk-
raus ir paskui naudokite kokteilių, 
tyrelių gamybai, dėkite į pyragus, 
keksiukus, gardinkite pusrytines 
košes ar tiesiog valgykite atšildytas.

Uogų atšildymui nenaudokite 
karšto vandens, mikrobangų kros-
nelės ar kitaip staigia nepaveikite 
aukšta temperatūra. Leisdami uo-
goms atšilti po truputį šaldytuvo 
temperatūroje ar šaltame vande-
nyje kambario temperatūroje, iš-
laikysite didesnę jų maistinę vertę. 
Atšildytas uogas rekomenduojama 
suvalgyti per 24 val. 

Tie, kas neprisipildysite 
šaldik lių uogomis ir daržovėmis, 
drąsiai pirkite prekybos centruose, 
nes dažniausiai parduodamos grei-
to užšaldymo uogos, kurios, tyri-
mais įrodyta, išsaugo dar daugiau 
maistinės vertės negu užšaldant 
namuose faktiškai dažniausiai per 
parą. Svarbu išsirinkti tas uogas, 
kurios bus be pridėtinio cukraus.

Parengė  
Jurga DRUNGILAITĖ

apie 
braškes

Viskas, ką  
reikia  
žinoti

Šaldytos uogos, 
daržoVės iŠsaugo 
didžiąją dalį 
saVo maistinės 
Vertės ir iŠlieka 
naudingos po 
atVėsinimo

uogų ŠViežumą 
taip pat rodo 
žiedkočiai: jei jie 
sausi, nenuVytę 
ir gerai laikosi 
ant uogos - 
braŠkė ŠViežia
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Regionin� ir kabelin� televizija
TV6

8.55 Vienam gale kablys. 9.25 „CSI kri-
minalistai“. 10.25 „Paskutinis iš vyrų“. 
11.20 „Kobra 11“. 12.25 „Vedęs ir turi 
vaikų“. 13.25 „Rezidentai“. 14.30 Tele-
vitrina. 15.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 15.25 „CSI Majamis“. 
16.25 „CSI kriminalistai“. 17.25 „Kobra 
11“. 18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 19.25 „Re-
zidentai“. 20.30 „Filologyno berniukai“. 
21.00 Žinios. Orai. 21.30 Veiksmo f. „Rin-
go karalius“. 23.40 „Pėdsakai“. 0.35 „Ko-
bra 11“. 

Sport1

9.00, 21.00 NBA krepšinio lyga. Trečios 
rungtynės. Golden State „Warriors“ - Kliv-
lando „Cavaliers“. Šiandien. 11.30 Pasau-
lio galiūnų čempionatas. Ketvirta laida. 
Botsvana. 12.00 KOK World series. Vil-
nius. 1 d. 14.20 Pasaulio taurės plaukimo 
varžybos. Kinija. Antra diena. 16.10 „Vie-
ningoji“ krepšinio lyga. Saratovo „Avto-
dor“ - Sankt Peterburgo „Zenit. 18.00 Eu-
ropos atletikos turnyras. Ispanija. 20.00 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
34 laida. Premjera. 20.30 „CrossFit Ga-
mes“. Ketvirta laida. 23.30 KOK World se-
ries. Vilnius. 2 d. 

TV1

7.45 „Akloji“. 8.15 „Būrėja“. 9.15 Ekstrasen-
sų mūšis. 11.25 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“. 12.20 „Kandisė Renuar“. 13.30 „Mir-
tis rojuje“. 14.40 „Kaukė“. 15.05 „Skūbis 
Dū. Paslapčių biuras“. 15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“. 16.00 „Tinginių 
miestelis“. 16.30 „Būk su manim“. 17.30 
„Mano meilės šviesa“. 18.30 „Kandisė Re-
nuar“. 19.45 „Mirtis rojuje“. 21.00 „Prancū-
ziška žmogžudystė. Mirtys Sen Malo“. 
22.55 „Gyvenimo šukės“. 

TV8

6.15 Televitrina. 6.30 „Drambliukas“. 6.45 
„Berniukas ir kamuolys“. 6.55 „Apie Fomą 
ir apie Jeriomą“. 7.10 „Talentas ir gerbė-
jai“. 7.20 „Boleko ir Lioleko nuotykiai“. 7.30 
„Natalija“. 8.30 „Mažoji nuotaka“. 10.00 
„Medikopteris“. 11.05 „Pasimatymas su 
meile“. 12.55 „Šunyčiai patruliai“. 13.25 
„Reindžeris Robas“. 13.55 „Pasikeisk!“. 
14.55 „Medikopteris“. 15.55 „Natalija“. 
16.55 „Aistros vynas“. 18.00 „Meilės sim-
fonija“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. „Pirmą 
kartą arenoje“, „Įkliuvo tas, kuris kandžio-
jasi“, „Dėdė Miša“, „Nematoma kepurė“, 
„Boleko ir Lioleko nuotykiai“. 21.00 Me-
lodrama „Laiko kapsulė“. 22.50 „Meilės 
simfonija“. 

Lietuvos ryto TV

7.10 Ant bangos. 8.10 Gyvenimo bū-
das. 9.10 „Rojus“. 10.15 „Žmogus be pra-
eities“. 11.20 „Merdoko paslaptys“. 12.25 
„Miškinis“. 13.35 TV parduotuvė. 13.50 
„Gluchariovas“. 15.00 „Delta“. 16.00 Re-
porteris. Lietuva tiesiogiai. Orai. 17.00 
„Moterų daktaras“. 18.00 Reporteris. Orai. 
18.55 Verslo genas. 19.00 „Iššūkis“. 20.00 
Reporteris. Lietuva tiesiogiai. Orai. 21.00 
Ant bangos. 22.00 Reporteris. Orai. 22.55 
Verslo genas. 23.00 „Miškinis“. 

LRT2

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 
Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis 
džiazo festivalis „Birštonas 2018“. „Vikto-
rija Gečytė Quintet. Blues By Five“ (Lie-
tuva, Prancūzija, JAV). 7.00 „Auklė Mun“. 
7.10 „Tobotai 2“. 7.35 ARTi. Veidai. 7.50 Li-
nija, spalva, forma. 8.20 Lietuva mūsų lū-
pose. 8.50 „Nuo gamyklos konvejerio 2“. 
9.15 Labas rytas, Lietuva. 12.00 DW nau-
jienos rusų k. 12.15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2018. Andrejaus Kurko-
vo knygos „Šengeno istorija“ pristaty-
mas. 13.05 Klauskite daktaro (su verti-
mu į gestų k.). 13.55 Anapus čia ir dabar. 
14.45 „Didžiosios Visatos paslaptys su 
Morganu Frimanu 3“. 3/10 s. „Amžiny-

bė baigsis?“ (subtitruota). 15.30 „Auklė 
Mun“. 15.40 „Tobotai 2“. 16.05 „Nuo ga-
myklos konvejerio 2“. 16.30 Laba diena, 
Lietuva. 18.00 Tarptautinė šiuolaikinio 
meno mugė „ArtVilnius’18“. Tiesioginė 
transliacija iš Lietuvos parodų ir kongre-
sų centro LITEXPO. 19.00 Lietuva mūsų 
lūpose. 19.30 „Ten, kur namai 3“. 20.30 
Anapus čia ir dabar. 21.15 Mano tėviškė. 
21.30 Žurnalas „Kelias į FIFA World Cup 
2018“. 22.00 Vaidybinis f. „Sangailės vasa-
ra“. 23.30 Mokslo sriuba. 23.45 DW nau-
jienos rusų k.

TV XXI

8.25 „Idealas“. 10.00 „Alberas Kamiu“. 
11.45 „Velniui ant ragų“. 13.15 „Kainas“. 
14.20 „Tomas ir Viv“. 16.25 „Karas“. 18.00 
„Alberas Kamiu“. 19.45 „Velniui ant ragų“. 
21.15 „Kainas“. 22.20 „Tomas ir Viv“. 0.25 
„Karas“.

Balticum TV

9.00 Balticum TV žinios. 9.30 „Mylimo-
ji mokytoja“. 10.30 „Agata Reizin“. 11.30 
„Kai šaukia širdis“. 12.30 Po baltų Lietu-
vą: padavimų žemėlapis. 13.00 „Valdžios 
tvirtovė“. 14.05 Klaipėdos patruliai. 14.35 
Animacinė komedija „Normas, lokys iš 
Šiaurės“. 16.15 Romantinė komedija „Su-

keisti genai“. 18.00 „Didysis gaisras“. 19.00 
Išlikimo vadovas. 20.00 Balticum TV ži-
nios. 20.30 „Senovės civilizacijų paslap-
tys“. 21.30 „Taisyklių pažeidimas“. 22.30 
Balticum TV žinios. 

Šiaulių TV

8.05, 10.20, 12.10, 18.30, 21.00, 23.10 In-
fostudija. 8.25, 12.00, 15.30, 16.05, 18.50, 
20.50, 23.00 Kas? Kur? Kada? 8.35 Trys 
vandenynai. 9.05 Gamta gydo. 9.15 Se-
nasis Šiaulių kinas. 9.45 Grįžtantys. 10.10, 
11.20, 14.50, 21.20 Specialisto patarimai. 
10.40 Reakcija. 10.50 Geroji naujiena. 
11.30 Žmogus ir gyvūnas. 12.30 Koncer-
tas „Ant rubežiaus 2017“. 14.20 Žemaičių 
vyskupystė. Lietuvos bažnytinės provin-
cijos įkūrimas. 15.00 1863 sukilimas. Suki-
lėliai. 15.40 Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgybi-
ninkė Marcelė Kubiliūtė. 16.15 Žmonės - 
miesto dvasia. 16.50 O buvo taip... 17.20 
Karo ir pokario vaikai. Tremtinių vaikai. 
17.50 Nuomonių ratas. 18.20 Specialusis 
reportažas. 19.00 Technikos paveldas. Lai-
krodžiai. 19.30 Sportorama. 19.45 POST 
Kryžkelė: trijų skulptorių grupė „Blizgė“. 
20.00 Važiuojam. 20.10 Auksinė kolekcija. 
Gydytojas A.Stakėnas. 21.30 Labas iš Kel-
mės. 22.00 Tauro ragas. 22.30 Nežinoma 
Čekijos Lietuva. Jonas Basanavičius ir Pra-
ha. 23.30 Naktinės pramogos (S). 

Nacionalin� televizija  

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 

17.35 Gyvenimiškos 
istorijos. 

18.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 

19.30 KK2 (N-7). 
20.00 TV serialas „Juodo-

sios našlės“ (N-7). 

16.00 TV3 žinios. TV3 
Orai.

16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios. TV3 

Sportas. TV3 Orai.
19.30 TV serialas „Pasku-

tinis iš Magikianų“ 
(N-7).

20.00 TV serialas „Gyveni-
mo išdaigos“ (N-7).

16.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.15 Laba diena, 

Lietuva. 
16.30 „Seserys“ (N-7). 
17.30 Žinios. Sportas. 

Orai. 
18.00 Klausimėlis. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio centre. Sportas. 

Orai.

15.55 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7). 

16.50 TV serialas 
„Kobra 11“ (N-7). 

17.55 TV serialas 
„Gelbėtojai - 
112“ (N-7). 

18.30 Numatomos 
LKL čempionato 
rungtynės. 
Tiesioginė transliacija.

LNK

6.10 Dienos programa. 6.15 TV serialas „Mano 
gyvenimo šviesa“ (N-7). 7.30 Animacinis f. „Ne-
ramūs ir triukšmingi“. 7.55 TV serialas „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (N-7). 8.55 Rytas su LNK. 
10.55 KK2 (N-7). 11.25 „Policijos akademija“ 
(N-7). 12.25 Gyvenimiškos istorijos. 13.25 TV se-
rialas „Gyvenimo daina“ (N-7). 14.25 „Dvi širdys“.

TV3

6.10 Televitrina. 6.25 Animacinis f. „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 6.55 Animacinis f. „Simpsonai“ 
(N-7). 7.55 TV serialas „Pasmerkti 4“ (N-7). 8.25 
TV serialas „Paskutinis iš Magikianų“ (N-7). 8.55 
„Meilės sūkuryje“ (N-7). 10.00 „Tai - mano gyve-
nimas“ (N-7). 12.00 „Gyvenimo išdaigos“ (N-7). 
13.00 „Pažadėtoji“ (N-7). 15.00  „Simpsonai“ (N-7).

LRT

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Labas 
rytas, Lietuva. 9.05 „Senis“ (N-7). 10.05 „Štutgarto 
kriminalinė policija 5“ (N-7). 10.50 „Komisaras Rek-
sas“. 11.40 Gyvenimas. 12.40 Kas ir kodėl? 13.05 
Klauskite daktaro. 13.58 Loterija „Keno Loto“. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 Žinios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva. 

BTV

6.15 TV serialas „Viena už visus“ (N-7). 7.25 TV 
serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7). 8.35 TV 
serialas „44-as skyrius“ (N-7). 9.35 TV serialas 
„Tokia tarnyba“ (N-7). 10.30 „Gelbėtojai - 112“ 
(N-7). 11.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 13.35 TV 
serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7). 14.50 TV 
serialas „44-as skyrius“ (N-7). 

21.00 Tamsoje (N-7). 21.30  Žinios. Sportas. Orai.
22.30  Veiksmo f. „Žmogus šešėlis“ (N-14). 0.25   
„Judantis objektas“ (N-7). 

21.29  Loterija „Jėga“. 21.30  Svarbios detalės. 
22.30  Biografinė drama „Dasleriai. Amžini var-
žovai“ (N-7). 1.00  LRT radijo žinios.

21.00  Veiksmo f. „Nusikaltėlių medžiotojas“ 
(N-14). 22.50  Trileris „Kursas į katastrofą“ (N-7). 
0.35  TV serialas „Gyvi numirėliai“ (N-14). 

21.00  „Pasmerkti 4“ (N-7). 21.30  TV3 vakaro 
žinios. TV3 Sportas. TV3 Orai. 22.30  Veiksmo tri-
leris „Kietas riešutėlis“. 1.15  „Kvantikas“ (N-7). 

Su „Laisvalaikio“ kortele 

- 15 %
nuolaida 2 bilietams

Vasara vilioja ne tik gausiais žiedais, bet ir uogomis. Prasidėjus braškių 
sezonui, parduotuvių lentynos ir turgūs lūžta nuo braškių ir dažna mama 
ar močiutė neša namo raudonas, gardžiai kvepiančias uogas. Tačiau kas-
met kankina tie patys klausimai - kokias uogas pirkti? Lietuviškas ar len-
kiškas? Ar lenkiškos blogesnės? Kaip atskirti, ar uogos kokybiškos? Kiek 
ilgai galima laikyti ir kaip paruošti žiemai? Į rūpimus klausimus atsako 
VšĮ „Sveikatai palankus“ vadovė Raminta Bogušienė.
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Algirdas Klova

Ernestas Germanovičius

Arūnas Šlaustas

Marius Šinkūnas

Kultūra  9

Specialiai į parodos atidarymą 
atvyksta ir charizmatiškasis paro
dos autorius. Jo darbai puikuojasi 
tiek meno muziejuose, tiek pri
vačiose kolekcijose daugiau nei 

penkiasdešimtyje pasaulio šalių 
Europoje, Azijoje, Pietų Ameri
koje, Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Tomas Altnurmas studija
vo vaizduojamąjį meną Talino bei 

Seulo universitetuose. Jo kūryba 
pasireiškia įvairiose erdvėse ir 
formose  tapybos instaliacijose, 
skulptūroje, fotografijoje, dizaino 
projektuose, panaudojant įvairias 
technologijas bei matematinius 
modelius. Tomo darbų yra ir Lie
tuvoje  jo skulptūros puošia Pa
nevėžio, Marijampolės, Skuodo 
rajono parkus. Skuodo rajone, 
miške, yra sukurtas šio meninin
ko šešiolikos akmeninių skulptū
rų parkas „Miško dvasios“.

Šiuo metu menininkas dėsto 
vaizduojamąjį meną Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose.

Iškart po parodos atidarymo 
18.30 val. vyks įspūdingas folko / 
džiazo projektas, kuriame daly
vaus ir gros tokie virtuozai, nuo
latiniai tarptautinių projektų da
lyviai, kūrėjai, kaip Arūnas 
ŠLAUSTAS (klavišiniai; LMTA 
džiazo skyriaus dėstytojas, kom
pozitorius), Algirdas KLOVA 
(smuikas, multiinstrumentai; 

kompozitorius, visuomenės vei
kėjas), Marius ŠINKŪNAS (vi
brofonas; LRT muzikinių laidų 
vedėjas) ir Ernestas GERMANO
VIČIUS (bosinė gitara). Skambės 
originalios bei aranžuotos kom
pozicijos, vyks įdomūs pokalbiai 
ne tik muzikos temomis.

Šiais dviem puikiais rengi
niais ir gera nuotaika keliaukime 
į vasaros ritmą!

„Laisvalaikio“ inf.
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„Muzikos galerija“
sezono pabaigai kviečia 

net į du renginius per 
vieną vakarą

Po daugybės surengtų įvairiausių renginių „Muzikos galerija“ kviečia 
į solidų sezono uždarymą - birželio 19 dieną (antradienį) 17.30 val. 
Antakalnyje, Sapiegų parke, bus atidaryta ekscentriško estų meninin-
ko - skulptoriaus, tapytojo, dėstytojo - Tomo ALTNURMO (Toom AL-
TNURME) darbų paroda „Atleidimo malonė“, kuri veiks iki liepos 18 d.

Tomas Altnurmas
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Kas gali būti romantiškiau už švel-
niai skambančias Kuršių marių 
bangas ir nepakartojamus saulė-
lydžius, kai besileidžiančios saulės 
spindulių atspindžiai ištįsta rau-
doniu ant vakarėjančio Klaipėdos 
uosto, o oras virpa nuo į marias 
besileidžiančių muzikinių akordų.

Jau dvyliktą vasaros sezoną 
Klaipėdos reprezentacinis festi-
valis „Muzikuojantis keltas“ kvie-
čia šeštadienio vakarus romantiš-
kai praleisti unikalioje erdvėje ir 
žada nepamirštamus bei jaukius 
susitikimus po atviru dangumi su 
populiariais Lietuvos atlikėjais. 
Festivalis pasiūlys apsilankyti 
septyniuose skirtingų muzikos 
žanrų koncertuose: nuo svajingos 
klasikos iki energingo roko, nuo 
„vežančios“ popmuzikos iki svai-
ginančių romansų.

Grįžta auksinis duetas

Birželio 16-ąją festivalį „Mu-
zikuojantis keltas“ atidarys Irūna 
Puzaraitė ir Marius Jampolskis. 
Publikos taip mylimas duetas po 
pertraukos grįžo į sceną ir šįkart 
kvies pasiklausyti „Auksinių dai-
nų“. Programoje skambės gra-
žiausi lietuviški kūriniai, sukurti 
nuo 1930-ųjų iki dabar. Ši pora 
scenoje sukurs nepamirštamą 
atmosferą, kupiną laisvės ir nu-
trūktgalviškumo.

Aktorius, dainininkas M.Jam-
polskis džiaugėsi, kad duetas su-
grįžo į sceną ir pripažino, kad abu-
du jau buvo išsiilgę muzikos ir kon-
certų. „Taigi mes ir vėl greitkely-
je“, - juokėsi pašnekovas.

M.Jampolskio ir po motinys-
tės atostogų grįžusios Irūnos tan-
demas, regis, neišskiriamas. Pa-
sak pašnekovo, abudu vienija 
bendras požiūris į darbą, charak-
terio savybės, chemija, taip pat 
noras tobulėti.

„Muzikuojantį keltą“ atlikė-
jas vadina unikalia Lietuvoje sce-
na. „Ten tvyro ypatinga atmosfe-
ra. Ką jau kalbėti apie vaizdus: 
jokioje scenoje negali nė susap-
nuoti apie tokias dekoracijas, kaip 
besileidžianti saulė ir kopos“, - 
mintimis dalijosi aktorius ir dai-
nininkas.

Kvies į kelionę laiku

Festivalis „Muzikuojantis 
keltas“ klausytojus kvies į kelio-
nę laiku. Birželio 23-iąją ant „Mu-
zikuojančio kelto“ denio trumpam 
atgims grupė „Hiperbolė“.

Turbūt kiekvienas galėtų su-
dainuoti bent vieną šios legendi-
nės grupės kūrinį. Juk tai muzi-
ka, kuri žavėjo ne vieną kartą. 
Grupės „Hiperbolė“ vokalistas, 
gitaristas bei daugumos dainų au-
torius Igoris Berinas grįžta kartu 
su grupės „Huge Soul“ jaunai-
siais muzikantais ir kartu su-
rengs koncertą „Išgalvotas gyve-
nimas“.

Liepos 7-ąją „Muzikuojančio 
kelto“ lankytojai nusikels į tarpu-
karį kartu su solistais Liudu Mi-
kalausku, Egidijumi Bavikinu ir 
pučiamųjų instrumentų sekstetu 
„Brass Bravo“.

Programa „Onyte, einam su 
manim pašokti...“ klausytojus 
kvies pasivaikščioti kartu su Da-
nieliaus Dolskio ir Antano Šaba-
niausko dainomis po tarpukario 
Lietuvą ir nukels į aristokratiškas 
tarpukario koncertų sales bei ka-
vines.

Tapo tradicija

Liepos 14-ąją popklasikos 
gerbėjai bus kviečiami į grupės 
„El Fuego“ koncertą. Nacionali-
nio operos ir baleto teatro vado-
vas Jonas Sakalauskas skelbia pa-
liekantis grupę, tačiau ant „Mu-
zikuojančio kelto“ denio jis dar 
pasirodys kartu su grupe. Vasara 
kartu su festivaliu „Muzikuojan-
tis keltas“ grupei „El Fuego“ ta-
po tarsi tradicija. „Koncertas kel-
te, ant vandens, suteikia neišdil-
domų įspūdžių tiek publikai, tiek 
atlikėjams. Neįmanoma, kad tokia 
aplinka atsibostų. Dėl to mes 
kiek vienais metais čia sugrįžta-
me“, - teigė grupės narys Rokas 
Spalinskas.

Jis juokėsi, prisiminęs praė-
jusių metų koncertą, kurio metu 
orai tikrai nelepino. Prieš pat 
koncertą stipriai lijo, viso pasiro-
dymo metu buvo labai vėjuota. 
„Buvo gana sudėtinga išlaikyti 
gražų, formalų įvaizdį, kai plau-
kus vėlė didelis vėjas“, - juokėsi 
pašnekovas.

Roko baladės kitaip

Liepos 21-ąją pirmą kartą fes-
tivalyje kartu koncertą surengs 
visiems gerai žinomi atlikėjai Je-
ronimas Milius ir Česlovas Gaba-
lis, akompanuojant fortepijonui.

Akustinio koncerto metu 
skambės pasaulyje puikiai žino-
mų atlikėjų popmuzikos ir roko 
baladės. „Roko balades jau ne vie-
nerius metus atliekame kartu su 
Povilu Meškėla, J.Miliumi ir sim-
foniniu orkestru. Tačiau su Jero-
nimu nusprendėme roko kūrinius 
klausytojams pateikti kitaip“, - 
teigė Č.Gabalis.

Koncerto metu skambės to-
kių žinomų grupių ir atlikėjų kaip 
„U2“ ir Stingas kūriniai. „Galiu 
pasakyti tik viena: bus gražu“, - 
šypsojosi pašnekovas. Svarbiau-
sia, atliekant roko balades, pasak 
jo, yra vengti pataikavimo publi-
kai.

Jūros šventės metu - 
Radži ir Laisva

Pačiame Jūros šventės įkarš-
tyje, liepos 28-ąją, ant „Muzikuo-

jančio kelto“ denio žiūrovų pra-
šymu koncertą surengs čigoniško 
kraujo ir karšto temperamento 
atlikėjas Radžis. Jam festivalyje 
pirmą kartą pritars atlikėja Laisva 
(žurnalistė Donata Gutauskienė). 
Prieš porą metų kartu „Žvaigž-
džių duetus“ nugalėję atlikėjai - 
jaunatviškai entuziastingi, nesle-
piantys savo jausmų ir emocijų, 
nebijantys reikšti savo nuomo-
nės. Tad akivaizdu, kad iš šios po-
ros, užkariavusios televizijos žiū-
rovų simpatijas, koncerte bus ga-
lima tikėtis visko.

„Koncerte bus ir naujų dainų, 
ir visiems puikiai žinomų kūrinių 
iš mudviejų repertuaro. Norime, 
kad publika atsipalaiduotų ir galė-
tų padainuoti kartu“, - teigė Ra-
džis.

Didelėse koncertų salėse pa-
sirodymus rengiančiam daininin-
kui koncertuoti „Muzikuojančia-
me kelte“ yra gera ir jauku. „Vy-
rauja šilta atmosfera, galima pri-
eiti prie žmonių, pabendrauti su 
jais“, - sakė jis.

Jau penktą kartą „Muzikuo-
jančiame kelte“ pasirodysiantis 
atlikėjas prisiminė, kad koncertų 

metu buvo visko. „Pamenu, repe-
tavome su Birute Dambrauskaite, 
ir prasidėjo tokie žaibai, griausti-
nis, kad maniau, jog mus nu-
trenks! Visą koncertą lijo, bet 
pub likos tai neišgąsdino. Manau, 
jei dainininkai skleidžia gerą 
emociją, nesvarbu, lietus ar saulė, 
pasirodymas vis tiek bus geras ir 
įtraukiantis“, - mintimis dalijosi 
dainininkas.

Muzika - intymus 
pokalbis su klausytoju

Festivalį „Muzikuojantis kel-
tas“ rugpjūčio 4 dieną vainikuos 
teatro ir kino aktorės, dainininkės 
Larisos Kalpokaitės koncertas, 
kurio metu ji klausytojus kvies į 
romantišką romansų vakarą. 
„Mano atliekamų kūrinių žanras 
demokratiškas ir pritampantis 
prie įvairių erdvių. Tačiau koncer-
tuoti kelte man yra kažkas ypatin-
ga: uostas, marios, žuvėdros, vė-
jas, pušys, miesto vaizdai... Visa tai 
sukuria ypatingą atmosferą, kurio-
je atliekami romansai puikiai dera. 
Žinoma, daug kas priklauso nuo 
atlikėjo - kaip išlaikyti žmonių dė-
mesį, tačiau, natūralu, dalis žmonių 
nori ne tik dalyvauti koncerte, bet 
ir pasigrožėti vaizdais“, - pasakojo 
jau trečią kartą festivalyje daly-
vausianti atlikėja.

L.Kalpokaitės programą su-
darys lietuviški ir rusiški populia-
riosios klasikinės bei šiuolaikinės 
muzikos kūriniai, kurių dalis - iš 
visiems puikiai žinomų kino fil-
mų. „Mano atliekamas muzikos 
žanras netelpa į rėmus „populia-
ru“ ar „įdomu“. Romansus pava-
dinčiau labai asmenišku žanru, 
kuriam reikalinga dainininko pa-
tirtis, talentas, vokalinės galimy-
bės. Atliekant tokią muziką di-
džiausias iššūkis yra „paimti“ 
klausytoją“, - apie atlikimo sub-
tilybes atviravo L.Kalpokaitė.

Daugiausia laiko teatre ir ki-
ne praleidžianti atlikėja prisipaži-
no, kad muzika jai yra intymus 
pokalbis su klausytoju. „Mano 
karjera jau eina vakarop, o muzi-
ka man yra galimybė pasakyti tai, 
ko nespėjau per visą gyvenimą 
scenoje. Man tai yra labai svar-
bu“, - atskleidė atlikėja.

Parengė 
Jurga DRUNGILAITĖ
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■ Keltas i�plaukia 20.30 val. i� 
senosios Smiltyn�s perk�los,
 Dan�s g. 1, Klaip�da. 

■ Plaukimo trukm�: 2 val. 

■ Koncert� metu veikia baras. 

■ Bilietus platina www.bilietai.lt., 
tel. +370 670 41252, el. pa�tas 
info@promoplius.lt. Paskub�kite 
�sigyti bilietus, nes prie� renginius 
bilietai brangs.

INFORMACIJA

„Muzikuojantis 
keltas“ skelbia vasaros sezoną Irūna 

Puzuraitė 
ir Marius 
Jampolskis

Liudas Mikalauskas
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Režisierė Eglė Vertelytė, kū-
rusi filmą „Stebuklas“ ir pelniusi 
metų režisierės ir metų scenari-
jaus apdovanojimus, prisipažino, 
kad dar tikrai nesijaučia tvirtai, 
sėdėdama režisierės kėdėje, tad 
ir prie apdovanojimo teks pasi-
pratinti. E.Vertelytė dėkojo visai 
komandai, kuri bendradarbiavo ir 
padėjo įgyvendinti jos sumany-
mus. „Stebuklas“ taip pat buvo 
pripažintas geriausiu ilgametra-
žiu vaidybiniu kino filmu.

Pagrindinį - kiaulių fermos 
vedėjos Irenos - vaidmenį šiame 
filme kūrusi Eglė Mikulionytė 
pelnė metų aktorės titulą. Aktorė 
yra pasakojusi, kad, ruošdamasi 
šiam vaidmeniui, su režisiere de-
taliai išanalizavo ir aptarė Ireną, 
jos gyvenimo liniją, nes vaidmuo 
sudėtingas, o norėjosi jį aiškiai 
perteikti žiūrovams. E.Mikulio-
nytė praktiškai gyveno tuo per-
sonažu.

Geriausiu metų aktoriumi iš-
rinktas Giedrius Savickas cere-

monijoje nedalyvavo. Vaizdo įraše 
jis dėkojo už apdovanojimą ir pa-
siūlė lietuviškam komerciniam 
kinui pasistiebti, o nekomerci-
niam - nusileisti ant žemės. Šis 
palinkėjimas salės buvo palydėtas 
plojimais.

Po dvi statulėles pelnė doku-
mentiniai filmai „Nuostabieji lū-
zeriai. Kita planeta“ (rež. Arūnas 
Matelis) ir „Sengirė“ (rež. Min-
daugas Survila). Šešioms statulė-
lėms nominuotas režisieriaus 
Sergejaus Loznitsos (Sergei Loz-
nitsa) filmas „Nuolankioji“ liko be 
gervės statulėlių.

„Auksinė gervė“ už gyveni-
mo nuopelnus šalies kinui buvo 
įteikta operatoriui ir režisieriui 
Algimantui Mockui. Šis apdova-
nojimas skirtas pagerbti tuos, ku-
rie savo gyvenimą paskyrė kinui, 
klojo pamatus ateinančioms kino 
kūrėjų kartoms.

Parengė 
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ

Stebuklas triumfavo Lietuvos kino apdovanojimuose
„Sidabrinė  gervė“
Kitaip nepavadinsi - mat birželio 13 d. įvykusiuose Lietuvos kino ap-
dovanojimuose „Sidabrinė gervė“ net keturis apdovanojimus pelnė 
filmas „Stebuklas“, o ir šis žodis vakaro metu buvo vartojamas dažnai. 
Vilniuje, „Litexpo“ parodų rūmuose, vykusiame renginyje iš viso buvo 
apdovanota trylika laureatų. Ceremonijai dirigavo Eglė Daugėlaitė ir 
Giedrius Masalskis.
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■ Met� geriausia profesin� 
meistryst� - Saulius Urbonavi�ius u� 
filmo „Sengir�“ garso re�is�r� 

■ Met� geriausia aktor� - 
Egl� Mikulionyt� („Stebuklas“) 

■ Met� geriausias aktorius - Giedrius 
Savickas („Trys milijonai eur�“) 

■ Met� geriausias ilgametra�is vai-
dybinis filmas - „Stebuklas“
 (re�. Egl� Vertelyt�) 

■ Met� geriausias kompozitorius - 
Albertas Lu�endas (Alberto Lucendo) 
(„Nuostabieji l�zeriai. Kita planeta“) 

■ Met� geriausias operatorius - 
Mindaugas Survila („Sengir�“) 

■ Met� geriausias antraplanis 
vaidmuo - Joris Baltr�nas 
(„Kv�pavimas � marmur�“) 

■ Met� geriausias scenarijus - 
Egl� Vertelyt� („Stebuklas“) 

■ Met� geriausias re�isierius - 
Egl� Vertelyt� („Stebuklas“) 

■ Met� geriausias dokumentinis 
filmas -  „Nuostabieji l�zeriai. Kita 
planeta“ (re�. Ar�nas Matelis) 

■ Met� geriausias trumpametra�is 
kino filmas - „Pirtis“ (re�. Laurynas 
Barei�a) 

■ Met� geriausias student� 
darbas - „Paskutin� diena“ 
(re�. Klaudija Matvejevait�) 

■ U� gyvenimo nuopelnus apdova-
notas Algimantas Mockus

„SIDABRINĖS  GERVĖS“ 
LAUREATAI
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 „GaroCare“ Vokiečių g. 15, Vilnius  e-parduotuvė: www.garocare.lt

Labiausiai kenkia UV spinduliai

Labiausiai plaukus vasarą žaloja ultra-
violetiniai bei infraraudonieji spinduliai. Jeigu 
veido ir kūno odą dar stengiamės apsaugoti 
UV filtrų turinčiais kremais, tai apie plaukus 
neretai pamirštame. O juk jiems taip pat 
reikia apsaugos! Ultravioletiniai spinduliai 
pažeidžia plaukų struktūrą, juos sausina, 
plaukai atrodo negyvybingi, išplonėja, ne-
blizga, jų spalva išblunka. Todėl plaukų 
priežiūra vasarą derėtų ypač susirūpinti.

Apsauga ir drėkinimas

Pasirinkus tinkamus plaukų priežiūros 
produktus, galima pagerinti plaukų būklę ir 
apsaugoti juos nuo pažeidimų. Pavyzdžiui, 
Italijoje sukurtas ELGON prekės ženklas 
turi išskirtinę „Sublimia“ liniją, papildytą ak-
tyviais ingredientais, kurie kartu atlieka net 
10 naudingų funkcijų: pantenolis (provitami-
nas B5) giliai drėkina ir minkština, apsaugo 
nuo plaukų slinkimo; UV filtrai apsaugo plau-
kus nuo saulės spindulių žalos, apsaugo 
spalvą nuo blukimo; raudonoji arbata apsau-
go nuo senėjimo; ožerškio uogų ekstraktas 
veikia kaip stiprus antioksidantas; japoninių 
rožių aliejus švelnina, regeneruoja plaukus ir 

suteikia apimties. „Sublimia“ linija skirta mo-
terims, siekiančioms šilkinių ir blizgančių 
plaukų!

Negana to, ši linija yra be parabenų, 
sulfatų, silikonų ir dirbtinių dažiklių ir tin-
ka visų tipų plaukams. Tai puikus pasirin-
kimas, norint profesionalios ir saugios 
plaukų priežiūros.

Plaukų priežiūros ritualas

Plaukų priežiūrą reikėtų pradėti nuo 
„Sublimia DD Beautyfing cleanser“ 
šampūno. Jis išskirtinės tekstūros, švelniai 
valo galvos odą ir plaukus. Suteikia jiems 
minkštumo ir blizgesio, išlaiko sodrią jų 
spalvą. Apsaugo nuo senėjimo ir UV 
spindulių. Tuomet plaukus derėtų palepin-
ti nuostabaus kvapo „Sublimia DD Inten-
sive Beautifier“ kondicionieriumi-kauke. 

Kasdieniam plaukų formavimui skirtas 
„Sublimia 10in1 DD“ purškiamas kremas, 
turintis net 10 naudingų savybių! Plaukus 
lengva kontroliuoti, jie nesivelia, suteikia plau-
kams lankstumo, blizgesio, juos drėkina, ap-
saugo plaukų spalvą nuo blukimo, UV 
spindulių ir nuo karščio (procedūrų metu). 
Plaukai tampa ne tik apsaugoti, bet ir švelnūs, 
lankstūs, juos lengva formuoti.

Ritualą užbaikite „Sublimia DD Dry Oil“ 
purškiamu sausu aliejumi. Kvapnus ir 
dinamiškas daugiafunkcis aliejus skirtas tiek 
plaukams, tiek kūnui. Tai 100 proc. aktyvi 
formulė, be vandens ir alkoholio. Purškiamas 
sausas aliejus greitai susigeria, yra papildytas 
natūraliais argano, japoninių rožių, saldžiųjų 
migdolų ir mongongo aliejais, kuriuose gausu 
omega-6 ir vitamino E. Šilkiniai, blizgantys 
ir sveiki plaukai be didelių pastangų!

Plaukų priežiūra vasarą
Plaukai yra moterų vizitinė kortelė. Skirtingais metų laikais jie patiria vis kitokių iššūkių. 
Žiemą - didelius temperatūrų svyravimus, šaltį ir darganą lauke bei prišildytas sausas 
patalpas namie ar biuruose, o vasarą juos kaitina saulė, plaukams trūksta drėgmės, jie 
išsausėja ir pradeda skilinėti. Dar pridėkime maudynes jūroje ar baseine, kur sūrus arba 
chloruotas vanduo papildomai žaloja plaukus. Kaip apsaugoti juos ir kuo ypatinga plau-
kų priežiūra vasarą?

Birželio mėnesį ELGON 
SUBLIMIA linijai -40%!
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Algimantas Mockus Eglė Mikulionytė

Eglė Vertelytė



Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS

16 d. 19 val. - Baleto artist� 
choreografini� miniati�r� vakaras 
„K�rybinis impulsas VII“. Meno vadovas 
K.Pastor.
19 d. 19 val. - Vilniaus festivalis 2018. 
„Vienos filharmonijos orkestras sveikina 
Lietuv�“. Solist� E.Garan�a (mecosopranas, 
Latvija). Dir. R.Payare (Venesuela).

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
16 d. 14 val. Ma�ojoje sal�je - Premjera! 
M.Crimp „Laim�s respublikoje“. 
Re�. M.Jan�iauskas.
16 d. 18 val. Did�iojoje sal�je - 
M.Iva�kevi�ius „I�varymas“. 
Re�. O.Kor�unovas.
17 d. 16 val. Ma�ojoje sal�je - Marius 
von Mayenburg „Kankinys“. 
Re�. O.Kor�unovas.
17 d. 19 val. Did�iojoje sal�je - �okio 
spektaklis „Idiotas“ (ACH teatras). 
Re�. A.Cholina.
19 d. 19 val. Ma�ojoje sal�je - 
„Voicekas“ (pagal G.Buchner�). Re�. 
A.Obcarskas.
21 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - H.Ibsen 
„Visuomen�s prie�as“. Re�. J.Vaitkus.

VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
20 d. 13 val. - Teatralizuota ekskursija 
po Vilniaus ma��j� teatr�.

LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
21 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - 
Premjera! A.Areima, T.Kavtaradze „Kas 
bijo Martyno M.“ (lietuvi� k.). 
Re�. A.Areima.

RAGANIUK�S TEATRAS
20 d. 12 val. Did�iojoje sal�je - „Pifo 
nuotykiai“.

NAUJASIS TEATRAS
20 d. 19 val. Repeticij� sal�je - Poj��i� 
spektaklis „Kod�l a� �ia?“ Re�.S.Sandaryt�.

MEN� SPAUSTUV�
21 d. 19 val. Juodojoje sal�je - 
Koncertas „Melquiades“ (teatras „Cezario 
grup�“ ir „In Albedo“).

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
16 d. 18 val. Did�iojoje scenoje - 
J.Balodis „Mi�kinis“ (angl� k.). Re�. V.Silis.
17 d. 18 val. Did�iojoje scenoje - 
W.Shakespeare „Hamletas“ (N-16). 
Re�. V.Bareikis.
19 d. 18 val. Ilgojoje sal�je - 
B.Srlbjanovi� „Sk�riai“. Re�. R.Atko�i�nas.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
16 d. 15, 17.30 val. - Poj��i� ritualas 
moterims - „Atvira oda“. Re�. K.�ernyt�.
17 d. 13, 15.30 val. - Poj��i� ritualas 
moterims - „Atvira oda“. Re�. K.�ernyt�.

KAUNO L�LI� TEATRAS
16 d. 12 val. Valerijos ir Stasio 
Ratkevi�i� l�li� muziejuje - „Peliuko 
pasak� dirbtuv�l�“. Re�. G.Radvilavi�i�t�.
17 d. 12 val. Ma�ojoje sal�je - Premjera! 
„Pasak� namai“. Autor� ir re�isier� 
R.Bartninkait�.

KLAIP�DA

KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
16 d. 18.30 val. - II tarptautinis teatro 
festivalis „TheATRIUM“: „Ponia bus 
patenkinta, arba Veikalas apie pasku-
tines vestuves Kamyko kaime“. Re�. 
A.Duda-Gracz (Teatr Nowy, Lenkija, 
Poznan�) (N-18, lenk� k. su lietuvi�kais 
ir angli�kais titrais).
17 d. 17 val. - II tarptautinis teatro 
festivalis „TheATRIUM“: „Opiumas / Art 
Corporation“. Re�. A.Mar�enko (Baltarusija) 
(rus� k. su lietuvi�kais ir angli�kais titrais).
19 d. 18.30 val. - II tarptautinis teatro 
festivalis „TheATRIUM“: „Sprendimas“ (Kauno 
�okio teatras „Aura“). Choreograf� B.Letukait�.
21 d. 18.30 val. - II tarptautinis teatro 
festivalis „TheATRIUM“: „Meistri�kumo 
klas�“ - profesionali� aktori� k�rybini� 
dirbtuvi� pristatymas. Re�. T.Krzyzanowski, 
T.Rodowicz (Chorea teatras (Lenkija).
22 d. 18.30 val. - II tarptautinis teatro 
festivalis „TheATRIUM“: „Ktulu �auksmas“. 
Re�. M.Borczuch (Nowy Teatr, Lenkija, 
Var�uva) (lenk� k. su lietuvi�kais ir 
angli�kais titrais).

�VEJ� R�MAI
20 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - II 
tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“: 
Moliere „Tartiufas“. Re�. O.Kor�unovas 
(Lietuvos nacionalinis dramos teatras).

TRAKAI

TRAK� PUSIASALIO PILIS
16 d. 13 val. - „Princes� ir kiauliaganys“. 
Re�. A.Mikutis (Vilniaus teatras „L�l�“).

Koncertai
VILNIUS

�V.JON� BA�NY�IA
16 d. 18 val. - „Valtorna ir vargo-
nai“. Solistai: G.Kviklys (vargonai) ir 
M.Gecevi�ius (valtorna).

MUZIKOS GALERIJA
19 d. 18.30 val. - Folk-d�iazo projektas. 
Dalyvauja: A.�laustas (klavi�iniai), A.Klova 
(smuikas, multiinstrumentai), M.�ink�nas 
(vibrofonas), E.Germanovi� (bosin� gitara).

�V.KAZIMIERO BA�NY�IA
17 d. 21 val. - Vilniaus festivalis 2018. 
Sakrali�kas laikas su „Graces & Voices“. 
Ansamblis GRACES & VOICES. ��jimas - 
nemokamas.

 U�UTRAKIO DVARAS
17 d. 15 val. - „Satyrin�s iliuzijos“. 
M.Baronait� (sopranas), I.Melnikas (barito-
nas), V.Bal�i�nien� (fortepijonas).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBIN� FILHARMONIJA
21 d. 18 val. - XXIII Pa�aislio muzikos 
festivalis. „Eleganti�kasis duetas“. Solistai: 
J.Gringyt� (mecosopranas), P.Geniu�as 
(fortepijonas).

PA�AISLIO VIENUOLYNAS
20 d. 19 val. - Gra�iausi pasauliniai pop-
rock duetai. R.Difartas (vokalas, gitara). 
A.Difart� (vokalas), L.�ilinskait� (kankl�s), 
R.Vaicekauskien� (smuikas).

JACHTKLUBAS
17 d. 19 val. - XXIII Pa�aislio muzi-
kos festivalis. „Johann Strauss muzika 
ant vandens“. Kauno miesto simfoninis 
orkestras (dir. V.Kali�nas, Lietuva, 
Vokietija). Solistai: R.Vaicekauskait� 
(sopranas), T.Pavilionis (tenoras).

PALANGA

KONFERENCIJ� SAL� „PALANGOS 
V�TRA“  

21 d. 19 val. - Muzikos magijos dienos. 
„Negird�ta Lietuva, nei�girstas pasau-
lis“. Solistai: S.Petreikis (pu�iamieji), 
D.Petreikis (gitara, saksofonas), 
V.Mikeli�nas (smuikas).

BIR�TONAS

KURHAUZAS
16 d. 20 val. - Baltijos gitar� festivalis: 
Aniello Desiderio (Italija).

„EGL�S“ SANATORIJA
16 d. 19.30 val. - Confessions: erdvin� 
opera tamsoje. Koncepcija ir kompo-
zicija: J.Hedman (�vedija), R.Vitkauskait� 
(Lietuva, Did�ioji Britanija), A.Nordgren 
(�vedija).

DRUSKININKAI

M.K.�IURLIONIO MEMORIALINIS 
MUZIEJUS

17 d. 14 val. - XVI tarptautinis men� 
festivalis „Druskinink� vasara su 
M.K.�iurlioniu“. Fortepijono muzikos 
koncertas. Dalyvauja: G.Maknavi�i�t�, 
moter� vokalinis ansamblis „Druskel�“ 
(meno vad. N.Vindbergien�).

�V�.MERGEL�S MARIJOS 
�KAPLIERIN�S BA�NY�IA

17 d. 19.30 val. - XVI tarptau-
tinis men� festivalis „Druskinink� 
vasara su M.K.�iurlioniu“. Dalyvauja: 
A.Krik��i�nait� (sopranas), Lietuvos 
valstybinis pu�iam�j� instrument� 
orkestras „Trimitas“ (vad. D.Staponkus, 
vyr. dir. U.Vaiginis).

„EGL�S“ SANATORIJA
19 d. 19 val. - Confessions: erdvin� 
opera tamsoje. Koncepcija ir kompo-
zicija: J.Hedman (�vedija), R.Vitkauskait� 
(Lietuva, Did�ioji Britanija), A.Nordgren 
(�vedija).

Jūsų laukia nuotykių ir stebuklų kupina kelionė po paslaptingą Teatro pasaulį. Į ekskursiją po 
Vilniaus mažąjį teatrą kviečiame smalsius tėvelius ir jų vaikus nuo 6 metų. Vilniaus mažojo teatro 
aktorė Ilona Kvietkutė sukūrė unikalią teatralizuotos ekskursijos programą, leisiančią ekskursijos 
dalyviams praverti duris į ypatingą Vilniaus mažojo teatro pastato erdvę, primins šimtmetį menan-
čią pastato Gedimino prospekte 22 istoriją, pakvies ten, kur paprastiems žiūrovams pakliūti daž-
niausiai netenka - į užkulisius, repeticijų salę, grimerinę, kostiumų sandėlį, meno technikų cechą.

Pagrindinė ekskursijos dalis vyks Mažojo teatro scenoje - čia nustebins aktorės I.Kvietkutės 
gebėjimas akimirksniu sukurti 100 personažų. Jūs sužinosite, kaip šviesos ir garso efektų pagalba 
sukuriamos skirtingiausios nuotaikos, kaip gimsta scenoje siaučiančios stichijos - audra, rūkas, 
žaibas ir kaip vienu akimirksniu scenoje galima persikelti iš miesto į gamtą.

„Laisvalaikio“ inf.

Teatralizuota 
ekskursija po 
Vilniaus 
mažąjį teatrą

BIRŽELIO 20 D. 13 VAL. -
 VILNIAUS MAŽAJAME TEATRE

PREMJERA
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Režisierius Styvenas Soderbergas (Steven Soderbergh) pasauliui padovanojo nepamirštamą 
„Oušeno vienuoliktuką“, po kurio sekė dar du ne mažiau sėkmingi filmai. Atėjo laikas susipažinti 
su anos gaujos vado Denio Oušeno sesute Debe. Kaip ir broliukas, Debė surenka viskam pasiry-
žusių, savo srityse geriausių pramuštgalvių šutvę ir ima planuoti tobulą vagystę. Jos taikinys - ma-
dų pasaulio „Oskarai“: Niujorko Metropoliteno muziejaus Kostiumų instituto pokylis arba tiesiog 
„Met Gala“. Debė žino, kad jame dalyvausianti aktorė Dafnė Kliuger segės neprilygstamą deiman-
tų vėrinį, kainuojantį 150 mln. dolerių. Būtent į jį merginos ir nusitaiko. 

„Forum Cinemas“ inf.

KINO TEATRUOSE NUO BIRŽELIO 15 D.
VEIKSMO KOMEDIJA, JAV, 2018
REŽISIERIUS: GARY ROSS 
VAIDINA: CATE BLANCHETT, HELENA 

BONHAM CARTER, ANNE HATHAWAY, 

SANDRA BULLOCK, RIHANNA, SARAH 

PAULSON, MINDY KALING, AWKWAFINA

FILMAS ANGLŲ KALBA SU LIETUVIŠKAIS 
SUBTITRAIS

„Oušeno 8“
„Ocean’s 8“
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Ou�eno 8“  (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 16-21 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21 
val. 16 d. 23.30 val.
„Su meile, Saimonas“  (drama, JAV, 
N-13) - 16-21 d. 10.40, 13, 15.30, 18, 
20.40 val. 16 d. 23.10 val.
„I� meil�s Pablui“  (biografin� 
kriminalin� komedija, Ispanija, Bulgarija, 
N-16) - 16-21 d. 12.15, 15.50, 18.50, 
21.40 val. 16 d. 23.35 val.
„Artemis: �udik� vie�butis“  (kriminalinis 
veiksmo trileris, JAV, N-13) - 16-21 d. 13.40, 
16.45, 19.10, 21.20 val. 16 d. 23.40 val.
„Naktin� pamaina“  (komedija, 
Rusija, N-16) - 21 d. 18.20 val. (ONE.LT 
premjera).
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 16-21 d. 10.30, 16.10, 21.50 val. 
16 d. 23 val.

„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
3D, N-13) - 16-21 d. 13.10, 19 val.
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, V) - 16-21 d. 
10.20, 12.05, 17.15 val.
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
16-21 d. 14.05, 18.40, 21.10 val. 16 d. 
23.25 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 16-21 d. 15, 19.20 val.
„Dvi uodegos“  (animacinis f., originalo k., 
Rusija, V) - 16-21 d. 10.50, 14.40 val.
„Dvi uodegos“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Rusija, V) - 16-21 d. 12.45, 
16.35 val.
„Juodra�tis“  (nuotyki� f., Rusija, N-7) - 
16-20 d. 18.20 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 
16-21 d. 20.50 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  (fan-
tastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 16-21 d. 
15.40 val.
„Kliedesiai“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
16-21 d. 21.30 val.

„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika, V) - 16-21 d. 
11.20 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija, V) - 16-21 d. 10.10 val.
„Ratai 3“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 16-21 d. 13.20 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva) - 
16-21 d. 11.10 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Ou�eno 8“  (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 16-21 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 
21.40 val.
„Su meile, Saimonas“  (drama, JAV, 
N-13) - 16-21 d. 11, 13.30, 16, 17.50, 
20.30 val.
„I� meil�s Pablui“  (biografin� 
kriminalin� komedija, Ispanija, Bulgarija, 
N-16) - 16-21 d. 16.20, 18.30, 21.15 val.
„Artemis: �udik� vie�butis“  (krimina-
linis veiksmo trileris, JAV, N-13) - 16-21 d. 
14.05, 19.10, 21.30 val.
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„Naktin� pamaina“  (komedija, 
Rusija, N-16) - 21 d. 19.10 val. (ONE.LT 
premjera).
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
3D, N-13) - 16-21 d. 12.20, 18 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 16-21 d. 11.10, 15.10, 20.50 val.
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
16-21 d. 15.45, 18.20, 21.10 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 16-21 d. 15.30, 
19.10, 21.25 val. (21 d. 19.10 val. seansas 
nevyks).
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, V) - 16-21 d. 
11, 12.55, 14.55 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija, V) - 16-21 d. 11.30, 
13.30 val.
„Dvi uodegos“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Rusija, V) - 16-21 d. 11.10, 
16.10 val.
„Dvi uodegos“  (animacinis f., originalo k., 
Rusija, V) - 16-21 d. 11.45, 13.45 val.
„D�l visko kalta meil�“  (romantin� 
komedija, Pranc�zija, Belgija, N-13) - 
16-21 d. 18.10 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, 3D, N-13) - 16-21 d. 13.05 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  (fantas-
tinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 16-21 d. 
16.20 val.
„Paskutin� s#####“  (kriminalinis 
trileris, JAV, N-16) - 16-21 d. 19.20 val.
„Kliedesiai“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
16-21 d. 21.35 val.
„�em�: viena nuostabi diena“  (doku-
mentinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, 
Vengrija, Tanzanija, Jungtin� Karalyst�, 
Kosta Rika, �ri Lanka, Japonija, Jungtin�s 
Valstijos, V) - 16-21 d. 16.55 val.
„Fotojuostel�“  (drama, Kanada, JAV, 
N-13) - 18, 21 d. 20.40 val.
„Knyg� klubas“  (komedija, JAV, N-13) - 
16, 19 d. 20.40 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 17, 
20 d. 20.40 val.
„Fiksikai. Did�ioji paslaptis“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 
16-21 d. 11.20 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva) - 
16-21 d. 13.50 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Madmuazel� Paradis“  (Pranc�zija) - 
16 d. 14 val. 17 d. 18.40 val. 19 d. 21 val. 
20 d. 18.50 val.
„I� meil�s Pablui“  (biografin� 
kriminalin� komedija, Ispanija, Bulgarija) - 
16 d. 18.10 val. 17 d. 20.40 val. 18 d. 
17.30 val. 20 d. 20.40 val.
„�erk�nas“  (drama, Lietuva, Ukraina, 
Pranc�zija, Lenkija) - 16 d. 16 val.
„D�l visko kalta meil�“  (romantin� 
komedija, Pranc�zija, Belgija) - 16 d. 20.30 
val. 19 d. 18.50 val.
„Maria Callas: savais �od�iais“  
(Pranc�zija) - 17 d. 13.50 val.
„Nuolankioji“  (drama, Pranc�zija, Vokietija, 
Lietuva, Nyderlandai) - 17 d. 16 val.
„Pel�d� kalnas“  (drama, Lietuva) - 18 d. 
19.50 val.
„Mo�iute, Guten Tag!“  (dokumentinis 
f., Lietuva, Vokietija) - 19 d. 17.10 val.
„Stebuklas“  (tragikomedija, Lietuva, 
Bulgarija, Lenkija) - 20 d. 17 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva) - 21 d. 
17.10 val.
„Ank�tumas“  (Rusijos Federacija) - 21 d. 
18.50 val.

MULTIKINO OZAS
„I� meil�s Pablui“  (biografin� 
kriminalin� komedija, Ispanija, Bulgarija, 
N-16) - 16-21 d. 16.30, 19, 21.45 val.
„Artemis: �udik� vie�butis“  (krimina-
linis veiksmo trileris, JAV, N-13) - 16-21 d. 
17.15, 21.45 val.
„Ou�eno 8“  (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
16-19, 21 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val. 
20 d. 14.30, 16.45, 19, 21.30 val.
„Su meile, Saimonas“  (drama, JAV, 
N-13) - 16-21 d. 10, 14.30, 17, 
19.30 val.
„Paskutin� s#####“  (kriminalinis 
trileris, JAV, N-16) - 16-21 d. 19.30, 
21.30 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 16-21 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 
21.45 val.

„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
3D, N-13) - 16-21 d. 20.30 val.
„Dvi uodegos“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, Rusija, V) - 16 d. 13 val. 
17-21 d. 11, 13 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo drama, 
JAV, N-13) - 16-21 d. 12.15, 14.45 val.
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, V) - 16-21 d. 
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 18.15 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  (fan-
tastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 16-21 d. 
16.45 val.
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
16-21 d. 12, 19.30, 22 val.
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Did�ioji 
Britanija, Meksika, V) - 16-21 d. 10, 14.30 val.
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, V) - 16 d. 
11 val. (specialus seansas ma�iukams).

„Ou�eno 8“  (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 20 d. 12 val. (specialus seansas 
mamyt�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Ou�eno 8“  (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 16-21 d. 11 val. 16 d. 14.30, 17, 
19.30, 22, 23.30 val. 17-21 d. 14, 16.30, 
19, 21.30 val.
„Su meile, Saimonas“  (drama, JAV, 
N-13) - 16-21 d. 18.10 val. 16 d. 10.10, 
15.40, 20.50 val. 17-21 d. 10.45, 15.35 val.
„I� meil�s Pablui“  (biografin� 
kriminalin� komedija, Ispanija, Bulgarija, 
N-16) - 16 d. 17.05, 19.50, 22.50 val. 
17-21 d. 13.10, 16.05, 18.50, 21.40 val.
„Artemis: �udik� vie�butis“  (krimi-
nalinis veiksmo trileris, JAV, N-13) - 16 
d. 15.10, 17.40, 20, 23.20 val. 17-21 d. 
14.50, 19.30, 21.50 val.
„Naktin� pamaina“  (komedija, Rusija, 
N-16) - 21 d. 18.20 val. (ONE.LT premjera).

„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
3D, N-13) - 16 d. 11.40, 12.40, 15.30, 
20.40 val. 17-21 d. 12, 18 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 16 d. 10.20, 14.40, 17.40 val. 
17-21 d. 10.30, 15, 21 val.
„Deadpool 2“  (komedija, JAV) - 16 d. 17.50, 
20.30, 23.10 val. 17-21 d. 15.30, 18.05, 20.50 val.
„Dvi uodegos“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Rusija, V) - 16 d. 10.40, 12.35, 
13.30 val. 17-21 d. 10.10, 12.05, 13.40 val.
„Plojus“  (animacinis f., Islandija, Belgija) - 16 d. 
10.50, 12.55, 15 val. 17-21 d. 11.45, 14 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo drama, 
JAV, N-13) - 16 d. 15.20, 18.20, 20.35 val. 
17-21 d. 16, 20.35 val. 17-20 d. 18.20 val.
„Kliedesiai“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
16 d. 22.10 val. 17-21 d. 20.40 val.
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Did�ioji 
Britanija, Meksika, V) - 16-21 d. 13.20 val.

„Paskutin� s#####“  (kriminalinis 
trileris, JAV, N-16) - 18, 20 d. 17.10 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 16 d. 
22.30 val. 17, 19, 21 val. 17.10 val.
„Emod�i filmas“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 16 d. 10.30 val. 
17-21 d. 10.20 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva) - 
16 d. 12.50 val. 17-21 d. 12.30 val.

CINAMON
„Gulbi� e�eras“  (baletas) - 21 d. 19 val.
„Su meile, Saimonas“  (drama, JAV, 
N-13) - 16-19 d. 10.30, 13.30, 18.10 val. 20 d. 
13.30, 18 val. 21 d. 10.30, 13.30, 18 val.
„Artemis: �udik� vie�butis“  (kriminalinis 
veiksmo trileris, JAV, N-13) - 16-19 d. 16, 
20.30 val. 20 d. 16 val. 21 d. 16, 20.20 val.
„I� meil�s Pablui“  (biografin� kriminalin� 
komedija, Ispanija, Bulgarija, N-16) - 16-19 d. 
15, 21.45 val. 20 d. 15 val. 21 d. 15, 22 val.
„Ou�eno 8“  (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 16-19 d. 11.15, 14.30, 17.10, 
19.45, 22.15 val. 20 d. 11.15, 14.30, 
17.10, 19.30, 22 val. 21 d. 11.15, 14.30, 
16.45, 19.45, 22.10 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 16-19, 21 d. 13, 17, 21.15 val. 
20 d. 13, 17, 19.40, 21.15 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
3D, N-13) - 16-21 d. 15.45, 18.30 val.
„Dvi uodegos“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Rusija, V) - 16-20 d. 10.45, 
17.30 val. 21 d. 10.45 val.
„Dvi uodegos“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Rusija, 3D, V) - 16-21 d. 12.40 val.
„Kliedesiai“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
16-19 d. 21.30 val. 20 d. 22.20 val. 21 d. 
22.30 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo drama, 
JAV, N-13) - 16-19 d. 12.50, 19.30 val. 20 d. 
12.50, 20.15 val. 21 d. 12.50, 17.30 val.
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Islandija, Belgija, V) - 16-21 d. 11 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  (fan-
tastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 16-21 d. 
21.30 val.
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
16-20 d. 22.30 val. 21 d. 22.20 val.
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika, V) - 16-21 d. 
10.15, 12.30, 14.45 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 
16-20 d. 19.15 val. 21 d. 19.30 val.
„Triu�is Piteris“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, Did�ioji Britanija, Australija, 
JAV, V) - 20 d. 10.30 val.

KLAIP�DA

FORUM CINEMAS
„Ou�eno 8“  (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 16-21 d. 14, 16.30, 19, 21.40 val. 
16 d. 23.20 val.
„Su meile, Saimonas“  (drama, JAV, 
N-13) - 16-21 d. 11, 14.50, 18.10 val.
„Artemis: �udik� vie�butis“  (krimina-
linis veiksmo trileris, JAV, N-13) - 16-21 d. 
17.20, 19.35, 21.50 val. 16 d. 23.55 val.
„I� meil�s Pablui“  (kriminalin� komedi-
ja, Ispanija, Bulgarija, N-16) - 16-21 d. 
15.50, 18.35, 21.20 val. 16 d. 23.59 val.
„Naktin� pamaina“  (komedija, Rusija, 
N-16) - 21 d. 19.10 val. (ONE.LT premjera).
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
3D, N-13) - 16-21 d. 12.25, 18.10 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
16-21 d. 11.10, 15.20, 21 val. 16 d. 23.50 val.
„Plojus“  (animacinis f., Islandija, Belgija, 
V) - 16-21 d. 10.40, 13.30, 14.50 val.
„Dvi uodegos“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Rusija, V) - 16-21 d. 10.30, 12 val.
„Dvi uodegos“  (animacinis f., originalo k., 
Rusija, V) - 16-21 d. 10.10, 13.55 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 16-21 d. 16.50, 19.10 
val. (21 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
16-21 d. 15.30, 20.40 val.
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Did�ioji 
Britanija, Meksika, V) - 17, 19, 21 d. 12.35 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija, V) - 18, 20 d. 12.35 val.
„Juodra�tis“  (nuotyki� f., Rusija, N-7) - 
17, 19, 21 d. 21.30 val.
„Kliedesiai“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
16, 18, 20 d. 21.30 val.
„Bjaurusis a� 3“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 16-21 d. 12.30 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva) - 
16-21 d. 10.20 val.

Kai žymiausia Kolumbijos žurnalistė Virginija Valejo yra pakviečiama į garsiausio pasaulyje narko-
tikų barono Pablo Eskobaro vakarėlį, suviliota jo charizmos, Virginija užmezga aistringą meilės romaną 
su Eskobaru, nepaisant to, kad jis yra vedęs ir šeimą turintis vyras. Pablo Eskobarui stengiantis page-
rinti sostinės gyventojų gyvenimą ir pradėjus siekti politinės karjeros, žurnalistė pagaliau ima suvokti 
tikrąją Eskobaro galią, valdant narkotikų imperiją ir jos platinamus milžiniškus narkotikų kiekius. Ga-
liausiai nusikalstamas verslas ir pati Virginija patraukia narkotikų kontrolės agentūros agento Šepardo 
dėmesį, kuris ieško būdų sustabdyti Eskobaro smurtą ir terorą, sudraskiusius visą šalį. Režisieriaus 
Fernando Leono de Aranojos biografinė drama yra paremta 2008 metais išleistais ir bestseleriu tapusiais 
žurnalistės Virginijos Valejo memuarais „Mylėti Pablą, nekęsti Eskobaro“, kuriuose ji ne tik apibūdina 
savo romantiškus santykius su P.Eskobaru, bet ir atskleidžia jo sąsajas su kelių skirtingų šalių preziden-
tais, Karibų diktatoriais ir aukštus postus užimančiais politikais. 

„Forum Cinemas“ inf.

Kai žymiausia Kolumbijos žurnalistė Virginija Valejo yra pakviečiama į garsiausio pasaulyje narko-

BIOGRAFINĖ KRIMINALINĖ KOMEDIJA, ISPANIJA, BULGARIJA, 2018

REŽISIERIUS: FERNANDO LEON DE ARANOA 

VAIDINA: JAVIER BARDEM, PENELOPE CRUZ, PETER SARSGAARD, JULIETH 

RESTREPO, OSCAR JAENADA, FREDY YATE, RICARDO NIĘO, PEDRO CALVO, 

JOAVANY ALVAREZ, DAVID VALENCIA 

FILMAS ANGLŲ KALBA SU LIETUVIŠKAIS SUBTITRAIS

„Iš meilės Pablui“
„Loving Pablo“
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2028-ieji metai. Nusikaltimų nukamuotame Los Andžele vienas iš nedaugelio saugių prieglobsčių 
yra viešbutis „Artemis“. Jau du dešimtmečius jame veikia ypatinga nusikaltėlių ligoninė - jei tik esi 
viešbučio narys, tau bet kuriuo metu bus suteikta pati geriausia pagalba. Ligoninės valdytoja - aukščiau-
sio lygio medikė, kurią visi žino tik „Seselės“ pravarde. Jos valdose galioja trys paprastos taisyklės: 
negalima įžeidinėti personalo; negalima įsinešti jokio ginklo; griežtai draudžiama kėsintis į kito pacien-
to sveikatą ar gyvybę. Tačiau vieną dieną į ligoninę atvyksta žmogus, iš galingos miesto gaujos pavogęs 
kai ką labai vertingo. Neilgai trukus į Seselės duris jau beldžiasi gaujos vadas, pasiryžęs bet kokia kaina 
atsiimti tai, kas jam priklauso. 

„Forum Cinemas“ inf.

KINO TEATRUOSE NUO BIRŽELIO 15 D.
KRIMINALINIS VEIKSMO TRILERIS, JAV, 2018

REŽISIERIUS: DREW PEARCE 
VAIDINA: JEFF GOLDBLUM, JODIE FOSTER, DAVE 

BAUTISTA, CHARLIE DAY, SOFIA BOUTELLA, BRIAN 

TYREE HENRY 
FILMAS ANGLŲ KALBA SU LIETUVIŠKAIS SUBTITRAIS

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

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

KAVINĖS, RESTORANAI

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

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

KITOS PASLAUGOS

Kelionių agentūra 
„Boutique Travel“. 
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta 
kiekvienos kelionės aprašyme. 
Tel. (8 5) 210 1216, 
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel 
Vilnius American Express TRS”.
5% nuolaida kruizams, keltams, 
viloms Italijoje ir TUI kelionėms 
ir 10% nuolaida 
ekskursijoms Lietuvoje. 
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas 
„Dainuvos nuotykių slėnis“. 
Anykščiai. 20% nuolaida 
2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, 
www.nuotykiuslenis.lt 
Vakarienė ant Druskonio ežero 
laive „Druskonio perlas“. 
Druskininkai. 
12% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724, 
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“. 
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai. 
Tel. (8 670) 90 724, 
www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau 
kaip 2 žmonėms. 
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas 
„Nidas”. Nida. 15% nuolaida 
kelionei laivu, 1 as me   niui. 
Tel. (8 698) 31 378, 
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas 
„Amerigo“. Vilnius, Kaunas. 
20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686, 
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas. Vilnius. 
10% nuolaida žaidimui ir 5% 
nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

KITOS PRAMOGOS

„Laisvalaikio“ 
klubo 

partneriai

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

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

TEATRAS

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

APRANGA, AKSESUARAI

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

KONCERTAI, RENGINIAI

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

VIEŠBUČIAI

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

MOKYMO KURSAI

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

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

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

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

KITOS PREKĖS

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, 
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.
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Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso 
kvapai“. Vilnius, Klaipėda. 
12% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055, 
www.provansokvapai.lt 

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

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

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

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

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

PROGNOZĖ  BIRŽELIO 16-22 D.

GEROS DIENOS: 18, 19 D.

BLOGA DIENA: 20 D. 

Dainininkas 
Aleksandras Ivanauskas-Fara
1957 06 17

Aktorius 
Marius Mačiulis
1978 06 17

Dainininkė 
Ieva Narkutė
1987 06 22
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Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

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

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

Aktorius 
Ramūnas Abukevičius
1959 06 21

GROŽIO PASLAUGOS SPORTAS IR PRAMOGOS

SVEIKINA

Avinas. Asmeniniame 
gyvenime šiokia tokia re-
novacija jums tikrai nepa-

maišytų. Galite sužinoti mylimo 
žmogaus praeities paslapčių, ku-
rių nereikėtų sureikšminti. Jeigu 
esate vieniši, ne pats tinkamiau-
sias laikas ieškoti antros pusės. 
Puikus laikas valstybės tarnauto-
jams. Sveikatą stiprinkite daugiau 
laiko leisdami gamtoje.

Vėžys. Asmeniniame gy-
venime būsite linkę viską 
dramatizuoti, atminkite 

jūsų kategoriškumas gali suga-
dinti pirmos pažinties įspūdį. 
Bendraujant vertėtų prisiminti, 
jog tyla - gera byla. Antroje savai-
tės  pusėje galite sulaukti jums  
labai svarbių žinių - dėl  naujo 
darbo pasiūlymo, neskubėkite, 
nepatartina imtis nieko naujo.

Svarstyklės. Meilėje ga-
lima pažintis su vyriškiu, 

gyvenančiu svetur. Galite gauti 
žinią iš užsienio arba planuoti 
tolesnę kelionę. Sėkmingi bus 
ilgalaikiai projektai. Atsiras neti-
kėtų išlaidų, kurios kaip reikiant 
išmuš iš pusiausvyros ir apkartins 
gyvenimą. Svarbiausia neklausy-
kite aplinkinių, kurie savo komp-
leksus ir baimes supainioja su 
patarimais.

Ožiaragis. Meilėje vyks 
svarbus apsisprendimo 
procesas. Kai kas gali 

būti nuspręsta už jus. Tarpusavio 
santykiuose šeimininkaus ponas 
likimas. Tvarkydami piniginius 
reikalus būkite ypač atsargūs, 
nes galite priimti neadekvačius 
sprendimus, už kuriuos vėliau 
teks brangiai sumokėti. 

Jautis. Su antrąja puse 
nesiginčykite dėl išlaidų, 
nemokėjimo gyventi 

ekonomiškai. Netinkamas metas 
išlaidauti, jeigu tvarkote finan-
sinius reikalus, būkite atidūs, 
kontroliuokite finansinius srau-
tus. Savaitę praleiskite ramiai, 
klausykitės vidinio balso ir širdies 
poreikių.

Skorpionas. Dėmesys 
kryps į jūsų aplinkoje 
esantį širdžiai artimą 

žmogų, kurio pagalba jums rei-
kalinga kaip oras. Užimantiems 
aukštus postus gyvenimas kels 
naujus išbandymus, todėl skirkite 
dėmesio kolektyvui, kad prirei-
kus galėtumėte juo pasitikėti. 
Sveikatą stiprinkite saunoje ir SPA 
procedūromis.

Vandenis. Laukia kardi-
nalūs gyvenimo pokyčiai, 

jeigu jaučiate, kad dabartinis jūsų 
netenkina, išdrįskite apie tai pasi-
kalbėti su savo antrąja puse, gal-
būt jis jaučiasi taip pat, tad jūsų 
išsiskyrimas išeis abiem į naudą. 
Galite gauti kelis naujus pasiū-
lymus. Laikotarpis itin tinkamas 
naujų darbų pradžiai.

Dvyniai. Seksis tiek 
imantis veiklos, tiek nieko 
neveikiant, intuicija jus ves 

painiais gyvenimo keliais. Gal ne 
visada sprendimai ateis lengvai, 
bet verta paprakaituoti, kad 
ateityje gyventumėte lengviau. 
Daug energijos pareikalaus dar-
bas su žmonėmis. Galite sutikti 
žmogų, susijusį su jūsų karmine 
praeitimi. 

Mergelė. Asmeniniame 
gyvenime viskas juda 
stabiliai, be rimtesnių po-

kyčių, palankus metas užmegzti 
naujus santykius arba žengti 
pirmą žingsnį patinkančio žmo-
gaus link. Geras laikas valstybės 
struktūrų darbuotojams, politi-
kams. Bent kelias dienas skirkite 
sveikatai ir sveikatingumo proce-
dūroms.

Šaulys. Sprendimus priim-
kite atsakingai, nesivelkite 
į avantiūras, rizikuokite 

protingai. Tai laikas, kai bet koks 
veiksmas turės pasekmes. Net jei-
gu ir prispaus finansiniai rūpesčiai, 
nepraraskite optimizmo, viskas 
priklausys nuo vidinio nusiteiki-
mo, todėl tikėkite, kad viskas bus 
gerai. Susikoncentruokite į veiks-
mo kokybę, nesvarbu, kas tai bū-
tų: darbas, bendravimas ar poilsis.

Žuvys. Jausitės pakylėti, 
esami santykiai spindės 
naujais atspalviais, nauja 

pažintis tik patvirtins, kad egzis-
tuoja meilė. Finansinius reikalus 
tvarkykite klausydamiesi intuici-
jos, tai padės išvengti klaidingų 
sprendimų. Pasilepinkite SPA 
procedūromis.

Liūtas. Asmeniniame gy-
venime vis dar skaitomas 
tas pat knygos puslapis, 

viskas po senovei. Savo darbo vie-
toje jausitės puikiai, nors, norėda-
mi įveikti užduotis, turėsite paplu-
šėti iš peties, tik taip jūsų   darbo 
rezultatai bus puikūs. Būsite imlūs 
ir stropūs mokiniai. Pravartu pasi-
rūpinti savo sveikata.

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt
 Tel.  865698074

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės 

paslaugos 

REDAKTORĖ
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
laisvalaikis@respublika.net

ŽURNALISTĖS
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ
dalia.daskeviciute@respublika.net

Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ
ringaile.stulpinaite@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 33 44 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

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

ADRESAS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius 
Tel. (8 5) 212 36 26
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Teisingai i�sprend� kry�ia�od� 
galite laim�ti ra�ytojos 

Hanos Kent (Hannah Kent) 
knyg� „Paskutin�s apeigos“.

Atsakym� iki bir�elio 21 d. si�skite 
SMS �inute numeriu 1390. Ra�ykite: 
LV KR, atsakym�, vard�, pavard� 
ir miest�. �inut�s kaina 0,29 EUR. 
Praeito kry�ia�od�io laim�tojas 
Romualdas Vaidotas i� Vilniaus. 
Jam bus �teikta Hanos Kent (Hannah 
Kent) knyga „Paskutin�s apeigos“. 

D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 
212 36 26. Prizai laikomi dvi savaites. 

Vertikaliai: Policininkas. Stal. Iset�. Utena. 
Ara. Kabala. Teko. Abelis. Kat�. Nakas. Arina. 
Eina. Larai. Akenis. Mo. Magas. Stalas. Ne�as. 
Ruonis. Jovaras. Kaklas. SI. �irakas. Baitas. UK. 
Salos. Vertas. Ima. Nes. Lentos. Otas. SKAT. 
Startos. Marina. Sabrina. Tinklinis.

Horizontaliai: Akimojis. Libano. Oranas. Visata. 
Valeta. Cel�. Nakos. Gita. Meras. SR. N�. La�as. 
Ti. Nagas. LAN. Notaras. Vera. Ekas. Bent. Laukai. 
Kartot. Stos. Raitosi. Suktas. Bona. Atolas. MK. 
Abakanas. Al. Erelis. Ori. Talinas. Itin. Varinis. 
Sumani. Lasas. Pikasas.

Pa�ym�tuose langeliuose: CERBERIS.

SU
DO
KU

212 36 26. Prizai laikomi dvi savaites. 

MENAS. Karališkoje Londono menų akademijoje demonstruojamas Džo-
no Hamfrio (John Humphries) darbas „Karalienė“

- Mama, man šiandien pa-
sisekė mokykloje.

- Kodėl?
- Mokytoja norėjo mane pa-

statyti į kampą, bet visi kampai 
jau buvo užimti...

●
Mokytojas:
- Vaikai, atsistokite, kas sa-

ve laikote kvailais!
Po kelių minučių atsistoja 

Petriukas.
Mokytojas:
- Petriuk, tu galvoji, kad esi 

kvailas?
- Ne... Bet nepatogu, kad 

jūs vienas stovite...
●

Ateina mama su Petriuku į 
Zoologijos sodą.

- Mamyte, nupirk man 
dramblį, - sako Petriukas.

- Petriuk, o tu ar pagalvojai, 
kuo mes jį šersime?

- Mama, ar tu akla? - sako 
Petriukas.

- Sūneli, kas taip sako?
- Juk aiškiai parašyta: 

„Dramblių prašome nešerti!“
●

Ateina Karlsonas į parduo-
tuvę ir sako:

- Ar parduodate perdegu-
sias lemputes?

- O kam jums jos reikia?
- Noriu įsirengti tamsų 

kambariuką...

●
Per piešimo pamoką moky-

toja leido vaikams piešti tai, ką 
jie nori. Priėjusi prie Petriuko, 
klausia:

- Ar tu kada nors matei an-
gelą su trimis sparnais? 

Petriukas atsako:
- O jūs matėte su dviem?

●
Ateina Petriukas į parduo-

tuvę nešinas 5 eurais ir nori nu-
sipirkti 2 žaislines mašinas. Pri-
eina prie kasos, pardavėja sako:

- Petriuk, juk šitie pinigai 
netikri.

Petriukas: 
- Bet mašinos irgi netikros.

●
Petriukas vyresniajam bro-

liui:
- Paprašyk mamos, kad 

duotų man pinigų ledams.
- Kodėl aš? Juk ji ir tavo 

mama.
- Taip, bet tu ilgiau ją pažįs-

ti.
●

Egzaminatorius jūreivystės 
mokykloje:

- Plauki valtimi. Staiga val-
tis prakiūra, pro skylę vidun 
ima veržtis vanduo. Kaip pasi-
elgtum?

- Nedelsiant pramuščiau 
antrą skylę, kad vanduo galėtų 
išbėgti lauk!

ANEKDOTAI

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

Kry�ia�od�io, i�spausdinto 
pra�jusiame numeryje, atsakymai:


