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- Kaip tapai “Yva” nare?
- Iš pradžių mes visos tapome 

draugėmis. Dažnai kartu leisdavo-
me laisvalaikį. “Yva” tebuvo mūsų 
santykių įforminimas. (Juokiasi.) 
Kalbant rimčiau, “Yva” merginoms 
labai norėjosi pokyčių, o man tai yra 
dar viena avantiūra.

- Ar iki grupės “Yva” esi dai-
navusi, lavinusi balsą?

- Ne. Bet kad galiu dainuoti, žino-
jau seniai. Dainuoti aš mėgstu. Ir bal-
są turiu labai neblogą. Pati išsigandau 
išgirdusi įrašų studijoje. (Juokiasi.)

- Koks tavo indėlis į grupę 
“Yva”?

- Manau, man atėjus grupėje pa-
daugėjo individualumo. Dabar vi-
suomenė žino ne tik Natalijos, bet 
kiekvienos grupėje dainuojančios 
merginos vardą.

- Kokios muzikos klausaisi?
- Šiuo klausimu esu labai lanks-

ti. Kai vairuoju, mielai klausausi 
džiazo, jei giminės iškilmės, skamba 
ir Katunskytė, ir Cicinas, ir “Yva”.

- Vedi TV laidas, pradėjai dai-
nuoti - kokių dar talentų turi?

- Neaišku, ar čia talentai, ar aš 
tiesiog esu imli naujovėms...

- Pati esi Vilniuje gyvenanti 
kaunietė. Ką manai apie konfron-
taciją tarp Vilniaus ir Kauno?

- Manau, kad tai yra normalu, 
nes Vilnius yra dabartinė, o Kaunas 
- buvusi sostinė.

- Kuo skiriasi šių miestų gy-
ventojai?

- Kaip negalima sakyti, kad visi 
vyrai - kiaulės, taip neįmanoma ir 
vieno bruožo priskirti visiems vil-
niečiams ar kauniečiams. Bet pa-
stebėjau, kad Kaune žmonės labiau 
puošiasi ir... ne visada pataiko.

- Tau labiausiai patinkanti 
vieta Vilniuje?

- Su merginomis labai pamėgo-
me “Cosy” kavinę. Ten nuostabi 
atmosfera. Ten mus pa-
sitinka fraze: “Panos, 
vėl salotų su kreve-
tėm?” (Juokiasi.)

- Ar dažnai lan-
kaisi naktiniuose 
klubuose?

- Oi ne. Nesu iš tų žmonių, kurie 
kiekvieną savaitgalį nenustygsta 
vietoje - taip reikia kažkur išeiti. 
Man taip gali nutikti kartą per tris 
mėnesius ar net pusmetį.

- Kaip elgiesi nepažįstamųjų 
kompanijoje?

- Mėgstu pabūti stebėtoja.

- Studijuoji psichologiją. Ar 
ketini dirbti šioje srityje?

- Mokausi daugiau iš smalsumo. 
Tai labai universalus mokslas. Ma-
nau, jis man pravers kiekvieną die-
ną, kiekvienoje situacijoje.

- Kaip planuoji savo tolesnę 
karjerą?

- Bijau ją prognozuoti. Prieš po-
rą mėnesių nebūčiau nė pagalvoju-
si, kad tapsiu ketvirtąja “Yva” nare. 
Niekada nežinai, kaip gyvenimas 
pasisuks.

- Ar laikai save gražia?
- Kiekvienas esame gražus. Jei 

savęs nelaikyčiau gražia, būtų labai 
kvaila. Žinoma, viskas proto ribose. 
Bet... Taip, aš jaučiuosi išvaizdi. 
Kartais - net patraukianti dėmesį. 
(Šypsosi.)

- Jei reikėtų rinktis tarp gro-
žio ir proto?

- Jaučiuosi puikus to derinys: 
esu nei per daug graži, nei per ma-
žai protinga.

- Ar būna, kad aplinkinių dė-
mesys trukdo?

- Tiek nesusireikšminu ir tikrai 
nejaučiu per daug dėmesio. Nesu 
badoma pirštais. Nemanau, kad 
žmonės susieja “maksimoje” kon-
servuotus žirnelius perkančią mer-
gaitę su ta, kuri lipa į sceną.

- Ar televizija, scena reikalau-
ja daug laiko skirti išvaizdai?

- Vienam, kad gerai atrodytų, 
reikia labai daug investuoti į save, 
kitam - ne. Kaip sako: geriems daug 
nereikia, blogiems nepadės. (Šyp-
sosi.) Nesu iš tų, kurios labai mėgs-
ta teptis įvairiais kremais ir visomis 
kitomis priemonėmis... Kremas 
man - vonios interjero detalė. Ma-
nau, svarbu būti švariai, tvarkingai 
ir turėti skonį.

- Ar turi fetišą?
- Visus pinigus galiu išleisti 

drabužiams. Ypač man gražūs vy-
riški drabužiai. Manau, jiems siu-
vami gražesni nei moterims. 
Mėgstu drabužius ir man labai ma-

lonu, kai mane pavadina viena sti-
lingiausių. Stengiuosi šį statusą 
puoselėti.

- Ar išgyventum be aukšta-
kulnių?

- Aukštakulniai gražu, bet kaip 
aš jų nemėgstu... Atsivaikščiojau su 
jais Kaune. Dvyliktoje klasėje 
 kiekvieną dieną į mokyklą ėjau su 
aukštakulniais - kur buvo mano pro-

tas? O dabar aš neišlipu iš 
minkštų versto kailio au-
linukų. Man pirmiausia 
svarbu komfortas.

- Tavo mėgstamiau-
sias “Laisvalaikio” ap-

rangos stilius?
- Mėgstu paprastai, bet ne pras-

tai. Pastaruoju metu renkuosi ra-
mesnę aprangą: neutralesnį klasi-
kinį stilių, pastelinius atspalvius. 
Nuo blondiniško periodo šis laiko-
tarpis skiriasi kaip diena ir naktis! 
Žmonės pamato mano senas nuo-
traukas ir nesuvokia, kad jose 
esantis ir priešais stovintis žmogus 
- tas pats.

- Kokia tavo nuomonė apie 
plastines operacijas?

- Nespjaunu į jas. Pateisinu vis-
ką, kas proto ribose. Manau, ateis 
laikas ir aš taip pat ką nors pasiko-
reguosiu. Bet mano amžiui tai bū-
tų kraštutinumas. Aš už plastines 
operacijas. Tik manau, kad žmogus 
turi tam subręsti ir jausti saiką.

- Dabar populiaru didinti 
krūtinę...

- Dėl mažos krūtinės nekom-
pleksuoju. Man gražu maža krūtinė 
ir esu tikra, kad yra ir tokių vyrų, 
kuriems maža krūtinė patinka. Ne-

sijaučiu dėl to anomalija. Jei vaikinas 
renkasi merginą pagal krūtinės dy-
dį, tai man labai gaila ir to vaikino, 
ir tos merginos.

- Ką veiki laisvalaikiu?
- Mėgstu gaminti, žiūrėti filmus 

- patinka ne banalūs.

- Kokį filmą rekomenduotum 
“Laisvalaikio” skaitytojams?

- “Pusryčiai pas Tifanį”.

- Minėjai, kad gamini - ko-
kius patiekalus?

- Verdu aštrius ukrainietiškus 
barščius, labai pamėgau įvairias la-
pines salotas. Džiaugiuosi, kad ga-
liu sau leisti gaminti kartą per sa-
vaitę, o ne tris kartus per dieną. O 
labai dažnai ruošiu maistą su tele-
fonu prie ausies - man pataria mo-
čiutė.

- Ar turi fobijų?
- Bijau aukščio.

- Kiek pinigų tau reikia už-
dirbti per mėnesį, kad pakaktų?

- Kad ir kiek uždirbtum, jų vis 
viena mažai.

- Be ko gyvenimas nemie-
las?

- Ar pavardėmis vardyti? (Juo-
kiasi.) Kol esu alkana, negaliu gal-
voti apie saugumo ir meilės poreikį. 
Kai jaučiuosi soti ir saugi, galvoju 
apie meilę, o tada - jau apie savire-
alizaciją. Tai aukščiausias lygmuo, 
ne visi jo pasiekia, bet, manau, siek-
ti verta.

- Kaip save apibūdintum?
- Esu realistė, kuri į gyvenimą 

žiūri su geru humoro jausmu.

“Kremas man - vonios interjero detalė”
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“Esu nei per daug graži, nei per mažai protinga”

TV laidų vedėja, “Olialia” mergaitė IEVA STASIULEVIČIŪTĖ
(21) prisistatė nauju amplua - neseniai ji debiutavo kaip 
ketvirtoji grupės “Yva” narė. Pritapusi, tačiau grupėje ne-
pradingusi I.Stasiulevičiūtė į savo naują veiklą žiūri kaip 
į dar vieną avantiūrą. Tradiciškai į klausimus apie draugą 
Vytautą Šapranauską pirmoji “Yva” brunetė neatsakinėja.

 I.Stasiulevičiūtė:

Ieva Stasiulevičiūtė jaučia 
silpnybę drabužiams

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Lietuvos kino 
žvaigždė - 
Edita Užaitė

Tokį titulą jai suteikė nese-
niai pasibaigusio festivalio “Ki-
no pavasaris” žiūrovai. Didelio 
populiarumo sulaukusio TV se-
rialo “Moterys meluoja geriau” 
žvaigždė Edita Užaitė ketvirtą 
kartą surengtuose “Lietuvos 
kino žvaigždės” rinkimuose 
nurungė teatro ir kino aktores 
Dalią Michelevičiūtę bei Jūratę 
Onaitytę. Prizas nugalėtojai iš-
ties puikus - akreditacija į gar-
sųjį Kanų kino festivalį.

Edita Užaitė džiaugiasi 
pasitaikiusia proga 

patekti į Kanų festivalį
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Sunkiojo roko grupė “Soul Stealer” su ly-
deriu Jeronimu Miliumi priešakyje šį pavasa-
rį nusiteikusi kaip niekad darbingai. Savo ger-
bėjams ji žada ypatingo skambesio koncertą, 
naują albumą, o gal ir garbingą vietą pasaulyje 
viename didžiausių sunkiosios muzikos festi-
valių “Vacken Open Air”.

Balandžio 23 dieną “Soul Stealer” nuste-
bins gerbėjus ypatingu koncertu - pirmą kartą 
grupės istorijoje roko muzikos skambesį paį-
vairins violončelės ir smuikai. Per koncertą 
skambės populiarūs ir nauji “Soul Stealer” kū-
riniai, mat grupė dar šį pavasarį ketina išleisti 
naują, jau antrąjį, albumą “Feel The Steal”.

“Naujasis albumas brandesnis ir ne toks 
vienodas. Stilius išlieka tas pats - sunkusis 
rokas, bet kiekvienas kūrinys labai skirtingas. 

Grupėje mums patiems klausytis neprailgsta”, 
- juokėsi J.Milius. Dėl užgriuvusių darbų gau-
sos dainininkas net sustabdė mokslus. Vil-
niaus kolegijoje jis studijuoja pramoginį scenos 
meną. “Mokslai kol kas laukia, nes nenoriu 
viena koja būti ten, o kita - šen. Noriu darbus 
daryti kokybiškai”, - pasakojo J.Milius.

Kol kas neaišku, kada dainininkas tęs stu-
dijas. “Vasarą, rugpjūčio 1 d., dalyvausime Vo-
kietijoje vyksiančiame sunkiosios muzikos 
festivalyje “Vacken Open Air”. Ir gali taip nu-
tikti, kad iš 26 pasirodysiančių grupių būsime 
pirmieji. Tuomet muzikinės veiklos dar padau-
gėtų”, - ateities planais dalijosi atlikėjas.

Puslapį parengė Elena NIKONOVAITĖ, 
Vaida ANDRIKONYTĖ

Šį pavasarį pasirodys naujas 
Jeronimo Miliaus ir grupės 

“Soul Stealer” albumas
Sauliaus Venckaus nuotr.

J.Miliaus mokslai palauks



- Kokiam Lietuvos stilistui ryž-
tumėtės patikėti savo įvaizdį?

- Iš mados pasaulio svarbiausias 
draugas yra Juozas Statkevičius.

- Buvote vienas pirmųjų atli-
kėjų Lietuvoje, pasirašiusių kon-
traktus su drabužių gamintojais 
reklamuoti “Mustang”, “Adidas” 
produkciją. Patarkite, ką reikia 
daryti norint gauti tokių pasiū-
lymų.

- Būti savimi. Šiuo metu turiu 
kelis pasiūlymus iš gerai pažįsta-
mų kompanijų, svarstau ir nebūti-
nai skubu juos priimti.

- Ar jūsų sceninis stilius nuo 
kasdienio bent kažkuo skiriasi?

- Ne.
- Ko niekada neužsivilktu-

mėte?
- Per paskutinį koncertą lapkri-

tį supratau vieną dalyką - dėvėti 
treningus yra labai gerai. Tą kartą 
per koncertą išėjau su džinsais ir 
per pirmą dainą supratau, kad kaž-
kas yra ne taip: negaliu judėti, esu 
suvaržytas, prispaustas. Aš į sceną 
išsigrimavęs, kaip kiti tai daro, nei-
nu - dirbu savo darbą ir man turi 
būti patogu. Niekada į sceną neiš-
eičiau nuogas.

- Kokia jūsų nuomonė apie lie-
tuvišką sportinę aprangą: “Audi-
mas”, “Chuwak”?..

- Bandžiau “Audimo” kompanijos 
gaminius, bet kokybė nepatiko. Apie 
“Chuwak” apskritai nesu girdėjęs.

- Kaip manote, ar pelnytai 
esate vadinamas vienu skanda-

lingiausių Lietuvos popmuzikos 
atlikėjų?

- Kartais tikrai buvo juokingų da-
lykų. Buvo gėda skaitant kokią nesą-
monę žiūrėti artimiems žmonėms į 
akis. Bet šiuo metu esu susikoncen-
travęs ties muzika ir stengiuosi ne-
pasirodyti ten, kur man nereikia.

- Kas jums yra tabu?
- Nežinau... Nežinau. (Ilgai galvo-

ja.) Pažiūrėti į draugo moterį.
- Kur švęsite devynioliktąjį 

“Sel” gimtadienį?
- Lapkričio devynioliktą dieną 

Ūkio banko teatro arenoje. Tam in-
tensyviai ruošiamės. Jau dabar aiš-
ku, kaip atrodys scena, neturiu abe-
jonių, kad tai bus įspūdingiausias 
koncertas per visą Lietuvos muzi-
kos istoriją. Vien aparatūrai, švie-
soms yra investuoti trys šimtai 
tūkstančių litų.

- Tuomet kaip žadate klausy-
tojus nustebinti per “Sel” grupės 
dvidešimtmetį?

- Kviesime žmones į “Siemens” 
areną.

- Kokie gerbėjų gestai yra ma-
loniausi?

- Yra malonu matyti bet kokios 
srities - mados, teatro ar verslo gerą 

specialistą, kuris susižavėjęs klauso 
mano muzikos.

- Kiek kainuoja jūsų privatus 
pasirodymas?

- Tokio pobūdžio pasiūlymai 
manęs netraukia... Bet jeigu man 
šiandien paskambintų ir pasakytų, 
kad moka septyniasdešimt tūks-
tančių litų, tada sutikčiau. Priva-
čiuose vakarėliuose nekoncertuo-
ju, nes man labai svarbu, kad pasi-
rodymas atrodytų įspūdingai - su 
geromis šviesomis, efektais... Ga-
liu tik sutikti pasirodyti už dyką ir 
labai artimam žmogui.

- Su kokiu Lietuvos popmuzi-
kos atlikėju norėtumėte įrašyti 
bendrą kūrinį?

- Nežinau... Labiausiai šiuo metu 
man patinka dirbti su naujais, negir-
dėtais balsais. Gal malonu būtų kokią 
dainą įrašyti su Andriumi Mamonto-
vu, “Happyendless”, “Empty”.

- Kokį save regite po penkerių 
metų?

- Porą metų matau save įtemp-
tai dirbantį muzikos srityje Lietu-
voje, o ateityje norėčiau pagal savo 
gyvenimo istoriją sukurti filmą.

- Ar tai reiškia, kad save ma-
tote kaip aktorių?

- Nebūtinai. Nesu fotogeniškas, 
nemėgstu kamerų, vaidintų profesio-
nalai.

- Papasakokite, kuo bus ypa-
tingas “Sel” koncertas gegužės 
septintą dieną klube “Pacha”?

- Prieš metus minėtame klube pa-
siekėme rekordą, net per patį klubo 
atidarymą nebuvo susirinkę tiek žmo-
nių. Norėsiu įrodyti sau ir kitiems, kad 
tai bus dar geresnis pasirodymas. 
Dirbs septyniolikos žmonių komanda, 
bus daug televizorių, lazerių - atrodys 
kaip tikra “Pacha”. (Šypsosi.) Esu įsi-
tikinęs, kad bus labai daug žmonių.

“Laisvalaikis”, 2010 m. balandžio 8 d.� Stilius

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Laisvoji interneto enciklopedija apie garsiausią visų laikų šalies 
šokių muzikos grupės lyderį, gerbėjų vadinamą Selu, šalia kelių 
sakinių muzikinės veiklos pateikia ilgiausią skandalų sąrašą - su 
pavadinimais, datomis ir dalyviais. Dalis žiniasklaidos vis prisi-
mena virš galvos lakstantį šampano butelį ar kivirčus. Stiliaus 
rubrikoje “Sel” grupės įkūrėjas, vokalistas ir lyderis pristatomas 
už devyniolikos metų muzikinius nuopelnus ir ištikimybę sa-
vitam stiliui - ant scenos su šiugždančiais, nepatogiais rūbais, 
išsigrimavęs artistas nelips, nes sceniniai jo drabužiai kabo toje 
pačioje spintoje su kasdieniais. Į “Laisvalaikio” klausimus apie 
planuojamus pasirodymus, tabu ir treningus atsako “Sel” įkūrė-
jas ir lyderis Egidijus DRAGŪNAS.

Egidijus Dragūnas surengs įspūdingiausią 
koncertą per visą Lietuvos muzikos istoriją

Asmeninio albumo nuotr. Genutė ŽALIENĖ

“ Buvo gėda beskaitant 
kokią nesąmonę žiūrėti 
artimiems žmonėms į akis”

Egidijus Dragūnas

Aš irgi taip 
sakau - karšta

Visada sakiau, 
kad tu nežemiškas – 

kai tu pasirodai, 
net apniukusią 
dieną pradeda  
kaitinti saulė. 

Egidijus Dragūnas
Gedimino Žilinsko nuotr.

“Laisvalaikis”, 2010 m. balandžio 8 d. “Olialia” fotosesija �

H Vardas, pavardė: Rūta Bartašiūtė
H Amžius: 31 m.
H Pareigos: “Olialia Models” agentūros 

vadovė
H Praeityje: buvusi agentūros “Baltic Mo-

del Management” vadovė, 2008 ir 2009 metų 
grožio konkursų “Mis Lietuva” koordinatorė, 
konkurso “Mis Photo Baltic” organizatorė, nuo 
16 m. dirbo modeliu (Paryžiuje, Milane, Vokie-
tijoje, Ispanijoje, Taivane), konkurso “Mis Šiau-
lių kraštas 1996” nugalėtoja, “Mis Lietuva 
1996” konkurso “Mis Foto” titulo laimėtoja.

H Gyvenimo credo - mažiau kalbų, dau-
giau darbų.

- Savo, kaip modelio, karjerą nutraukei, 
todėl tikrai visus nustebinsi šia seksualia 
“Olialia” fotosesija. Kodėl jai ryžaisi?

- Buvau sužavėta nauja fotografės Oksanos 
Točickajos fotosesija “Olialia” projektui, kuria-
me modeliu tapo dainininkė Atlanta. Pamaniau, 
jei nuo šiol bus tokios nuotraukos, tai ir aš da-
lyvausiu! Ir štai - aš jau čia.

- Kaip vyko fotosesija? Žinau, kad foto-
studija laikinai buvo virtę tavo pačios na-
mai? Kodėl būtent taip pasirinkote?

- Buvo ieškoma šviesios patalpos ir mano 
namų erdvė puikiai tiko sugalvotai idėjai. Iš 
tikrųjų tai jau ne pirmas kartas, kai mano namai 
buvo tapę fotostudija. 

O pati fotosesija praėjo labai sklandžiai ir 
linksmai. Kadangi ji vyko sekmadienį, tai labiau 
priminė draugų susitikimą, o ne darbą. Tik mes 
buvome tokie draugai, kurių būryje atsidūrė 
modelis ir fotografė, stilistas ir vizažistė. Įdo-
mu buvo tai, kad pirmąkart man teko pozuoti 
fotografei moteriai. Daug vyrų sako, kad mo-
teris nemoka nufotografuoti kitos moters sek-
sualiai - tačiau dėl to tikrai galima stipriai gin-
čytis. Yra daug pavyzdžių, paneigiančių tokių 
požiūrį. Ir vienas iš tų pavyzdžių - pati O.To-
čickaja, savo nuotraukomis jau įrodžiusi, kad 
moteris kitą moterį gali nufotografuoti dar ir 
kaip seksualiai!

- Ar buvai paklusnus modelis? Pati dir-
bi mados versle, tad įdomu, ar per fotose-
siją klusniai darai tai, ko fotografas papra-
šo, ar priešingai - aktyviai siūlai savo min-
tis ir su komanda daliniesi savo idėjomis?

- Bendra taisyklė būtų tokia, kad jei jau 
mergina ryžosi dirbti modeliu, ji turi padaryti 
tai, kas jos prašoma, ir tai padaryti kuo geriau. 
Ar buvau geras modelis - reikėtų klausti 
O.Točickajos, bet manau, kad manimi skųstis 
negalima. Buvau paklusni. O ir fotografė labai 
gyrė mano nuotraukas - tai jau geras ženklas.

- Kodėl nusprendei suvienyti jėgas bū-
tent su “Olialia” komanda ir atidaryti nau-
ją modelių agentūrą? Juk jų Lietuvoje ir 
taip netrūksta... Kuo ši yra išskirtinė?

- Mane jau seniai žavėjo “Olialia” prekės 
ženklo plėtra ir manau, kad šios komandos po-
sūkis į modelių verslą buvo labai natūralus. O 
dabar aš labai džiaugiuosi atsiradusia galimybe 
bendradarbiauti su šia komanda.

- Pastaruoju metu ant garsiausių pasau-
lio dizainerių podiumų vis dažniau žygiuo-
ja ir lietuvaitės manekenės. Kas tai - tik 
sutapimas? O gal mūsų veidai atitinka ko-
kį nors šiuo metu labai madingą tipažą?

- Manau, kad šias merginas tiesiog lydi sėk-
mė. Be to, Lietuva vadinama modelių kraštu, 
tad jau pats laikas ir mūsų šaliai turėti pirmąjį 
supermodelį. Kalbant apie šiuo metu madingą 
modelių tipažą, būtų sunku ką nors išskirti. 
Dabar toks laikas, kai modeliai yra labai skir-
tingi. Vienai šaliai reikia vienokių merginų, o 
kitai - kitokių. Tai džiugina, mat dabar durys į 
modelių pasaulį atsiveria dar didesniam ir skir-
tingesniam merginų būriui.

Parengė Aušra PRASAUSKAITĖ

#

#

#

Fotografė: Oksana Točickaja (OKTO.LT) 
Operatorius: Petras SK. 

Vizažas ir plaukai: Rolana Kuprytė  
(“International Make Up Center”). 

Apatinis trikotažas: “Wolford”

RŪTA BARTAŠIŪTĖ
kitoje barikadų pusėje



Didžiausias sandoris

Ekspertų vertinimu, tai yra iki 
šiol didžiausias sandoris muzikos is-
torijoje. Jis, anot “Wall Street Jour-
nal”, paveldėtojams garantuoja ma-
žiausiai 200 mln. dolerių pajamas.

“Los Angeles Times” informaci-
ja, “Sony” šia sutartimi iki 2017 me-
tų užsitikrino dešimties su M.Džek-

sonu susijusių projektų platinimo 
teises. Tai yra ne tik įrašų leidyba, 
bet ir teisės į filmus, kompiuterinius 
žaidimus ir teatro pastatymus, lai-
kraščiui sakė koncerno atstovas Ro-
bas Stringeris (Rob Stringer).

Anot “New York Times”, lapkri-
tį “Sony” ketina išleisti naują  
M.Džeksono albumą su iki šiol ne-
skelbtomis jo dainomis. Sandorio da-

lis yra ir garso takelis kino filmui 
“This Is It” apie planuotą atlikėjo su-
grįžimą į muzikos sceną, kuris kino 
teatruose pasirodė spalio pabaigoje.

Atlikėjo turtu kartu su jo paliki-
mo valdytojais rūpinasi motina Ka-
terina Džekson (Katherine Jack-
son). Jai pavestos ir trijų žvaigždės 
vaikų globos teisės.

Mirtį vadina savižudybe

Maiklo Džeksono gydytojas Kon-
radas Murėjus (Conrad Murray), ku-
ris yra kaltinamas dainininko žmog-
žudyste, teigia, kad M.Džeksonas 
pats suvartojo mirtiną dozę vaisto. 
Kaip skelbia portalas TMZ, šiuo tei-
giniu K.Murėjaus advokatai ketina 
grįsti jo gynybą.

Remiantis K.Murėjaus ir jo advo-
katų versija, M.Džeksono mirties 
dieną gydytojas jam suleido nedidelę 
dozę vaisto propofolio. Vėliau gydy-
tojas trumpam nuėjo į tualetą, o  
M.Džeksonas neva tuo pasinaudojo 
ir pats susileido likusių buteliuke 20 
miligramų vaisto. K.Murėjus mano, 
kad dainininkas, kurį kankino nemi-
ga, tikėjosi, kad vaistas padės jam už-
migti. Dėl vaisto perdozavimo susto-
jo M.Džeksono širdis.

K.Murėjus taip pat teigia, kad  
M. Džeksonas ilgai vartojo propofolį. 
Paminėtina, kad nuotraukose, dary-
tose M.Džeksone miegamajame po 
jo mirties, matosi, jog prie lovos gu-
li pustuštis propofolio buteliukas. 
TMZ primena, kad anksčiau tyrėjai 
apkaltino K.Murėjų tuo, kad šis pa-
slėpė vaistų, kurie buvo švirkščiami 
M.Džeksonui, pakuotes iki atvažiuo-
jant greitajai pagalbai ir policijai siek-
damas nuslėpti galimus įkalčius. Da-
bar gydytojo advokatai teigia, kad jei 
jų ginamasis būtų norėjęs iš tiesų ką 
nors nuslėpti, jis būtų paslėpęs ir mi-
nėtą propofolio buteliuką.

M.Džeksonas mirė 2009 metų 
birželio 25 d. Dainininkui sustojo 
širdis, vėliau jį ištiko koma ir jis 
greitai mirė. Specialistai padarė iš-
vadą, kad 50-mečio dainininko mir-
ties priežastimi tapo propofolio per-
dozavimas arba mirtinas šio ir kitų 
vaistų derinys.

2009 metų rugpjūtį M.Džeksono 
mirtis buvo įvardinta žmogžudyste. 
Kaltinimai buvo pateikti K.Murėjui, 
kuris buvo šalia M.Džeksono jo mir-
ties dieną. Tyrėjai teigia, kad gydyto-
jas nemėgino padėti mirštančiam dai-
nininkui ir ilgai nekvietė greitosios 
pagalbos.

K.Murėjus savo kaltę neigia ir 
teigia, kad mėgino išgelbėti M. Džek-
soną.

Popkaraliaus Maiklo Džeksono (Michael Jackson) palikimo paveldėtojai su koncernu “Sony” 
neseniai pasirašė rekordinę sutartį.
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Popkaraliaus gydytojas Konradas 
Murėjus neigia savo kaltę

EPA-Eltos nuotr.

“Sony” sandoris su M.Džeksono paveldėtojais

Svajonių 
porelė

Madride vykusiame juostos 
“Pasodinsiu savo eks” (“The 
Bounty Hunter”) pristatyme JAV 
aktorė Dženifer Aniston 
(Jennifer Aniston) ir Škotijos 
aktorius DžerArDAs BAtle-
ris (GerArD Butler) itin 
meiliai glaustėsi. nors Dž.Batleris 
(40) neigia gandus, kad jis ir Dže-
nifer (41) yra pora, jų elgesys, dau-
gelio įsitikinimu, patvirtina gandus 
apie filmavimo metu įsiliepsnoju-
sią meilę. “Mes tiesiog draugai... 
tarp mūsų vyksta cheminė reak-
cija, kurią galima pamatyti filmuo-
se ir fotosesijose, juk daug laiko 
dirbome kartu”, - atšauna pasaulio 
moterų numylėtinis.

Amerikiečių aktorė Džesika Alba 
(Jessica Alba), auginanti dvejų 
metų dukrelę, ketina antrą kar-
tą tapti mama. Šį kartą ji nu-
sprendė įsivaikinti.

tokį sprendimą aktorė priėmė 
po to, kai sudalyvavo televizijos 
laidoje, kurios metu pabuvojo šei-
moje, auginančioje trylika įvaikių. 
Ši viešnagė aktorei padarė tokį 
įspūdį, kad ji nusprendė taip pat 
įsivaikinti ir jau pradėjo tvarkyti 
reikiamus dokumentus.

28 metų Holivudo aktorė pa-
reiškė neketinanti sustoti: ji vi-
suomet sakė norinti mažiausiai 
trijų vaikų. Ką apie tai mano jos 
vyras Kešas Vorenas (Cash War-
ren), už kurio aktorė ištekėjo 
2008 m. gegužę, nutylima. o ir 
kiti gali tik spėlioti, ar šiam 
sprendimui nedaro įtakos ir Ho-
livudo žvaigždžių mada įsivaikin-
ti našlaitį.

Parengta pagal Eltą
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Vokietijoje britų aktorė ir modelis 
elizABet HArli (elizABetH 
Hurley) atidarė drabužių parduotuvę. 
Kalbama, jog gražuolei aktorei pabodo 

būti tik sutuoktinio indų kilmės versli-
ninko Aruno nayaro (Arun nayer) žmo-
na - jai, be darbo kine, norėjosi ir nuo-
savo verslo.

Elizabet Harli ėmėsi verslo

EPA-Eltos nuotr.

Prieš keletą savaičių su vyru re-
žisieriumi semu Mendesu (sam 
Mendes) išsiskyrusią britų aktorę 
Keit Vinslet (Kate Winslet) guodžia 
jos draugas aktorius leonardas Di 
Kaprijo (leonardo Dicaprio). nuo le-
gendinės juostos “titanikas” filma-
vimo laikų aktoriai liko gerais drau-
gais. K.Vinslet, kaip ir l. Di Kaprijo, 
tarptautinės šlovės sulaukė 1997-ai-
siais pasirodžius būtent šiam filmui.

“oskaro” laureatė ištekėjo už 
s.Mendeso 2003-iaisiais. tais pa-
čiais metais porai gimė sūnus. tai 
buvo antroji aktorės santuoka.

34 metų aktorė dar augina duk-
terį Miją (Mia) iš pirmosios san-
tuokos su Džimu tripltonu (Jim 
threapleton).

s.Mendesas 2000-aisiais buvo 
apdovanotas “oskaru” už kino fil-
mą “Amerikos grožybės”.

Keit Vinslet (Kate Winslet) ir 
Semas Mendesas (Sam Mendes) 
vadinti “auksine Holivudo pora”

EPA-Eltos nuotr.

“Titaniko” žvaigždės guodžia viena kitą
Leonardas Di Kaprijo

EPA-Eltos nuotr.

Džesika Alba (Jessica Alba) 
nekomentuoja, ar ir jos vyras 
Kešas Vorenas (Cash Warren) taip 
pat trokšta įsivaikinti našlaitį

EPA-Eltos nuotr.

Mada ar 
emocijos?



Elena NIKONOVAITĖ

“The American Express®” yra 
tarptautinė finansinių paslaugų bei ke-
lionių organizacija. Visame pasaulyje 
pripažįstama ir vertinama “American 
Express®” kreditinė kortelė yra ne 
tik viena žymiausių atsiskaitymo prie-
monių, bet ir turėtojui suteikia dau-
giausia draudimo privilegijų ir saugu-
mo keliaujant bei apsiperkant.

Verslo klasės “The American 
Express© Gold Card”

Atsižvelgiant į kliento poreikius 
ir galimybes, AB “Parex” banke siū-

lomos trys “American Express” kor-
telės. Keliaujantiems dėl išskirtinių 
draudimo paslaugų ypač rekomenduo-
jama “The American Express® Gold 
Card” kortelė, kuri turėtojui ir jį ly-
dintiems asmenims garantuoja:

- 500 000 eurų draudimą medi-
cininėms išlaidoms; 

- Draudimą nuo nelaimingų at-
sitikimų; 

- Civilinės atsakomybės drau-
dimą; 

- Draudimą dėl kelionėje patirtų 
nepatogumų (pavyzdžiui, jei atidėtas 
ar praleistas lėktuvo skrydis, vėluoja 
ar yra prarastas bagažas, įvyko pinigų 
ar vertingų daiktų vagystė ir kt.); 

- Draudimą esant slidinėjimo ne-
patogumams; 

- Pirkinių apsaugą (pirkinio suga-
dinimo ar jo praradimo draudimas, il-
gesnė garantija).

“American Express” organizacija 
turi didžiausią kelionių agentūrų tin-
klą visame pasaulyje, todėl efektyviai 
sprendžiamos bet kokios kelionės 
metu iškylančios problemos.

Pasak “Parex” banko darbuotojų, 
dažniausiai “The American Express®

Gold Card” renkasi verslininkai. Me-
tinis kortelės aptarnavimo mokestis 
- 200 Lt. Šiuo metu įsigyjantiesiems 
“The American Express® Gold Card” 

metų mokestis už kortelės sąskaitos 
tvarkymą pirmiems metams suma-
žintas per pusę.

Patogi apsipirkti - “Blue” iš 
“American Express©”

Išskirtinio dizaino kortelė 
“Blue” iš “American Express” vie-
nintelė kreditinių kortelių rinkoje 
grąžina nuo 0,5 proc. iki 1 proc. kor-
tele apmokėtų pirkinių sumos per 
metus. Ši kortelė taip pat pravarti 
ir keliaujantiems. Ji suteikia kelio-
nės draudimą, į kurį įeina iki 75 000 
eurų medicininių išlaidų ir nelaimin-
gų atsitikimų draudimas kortelės 
turėtojui bei su juo vykstantiems 
asmenims. Taip pat kortelė apdrau-
džia nuo grynųjų pinigų ir vertingų 
daiktų vagystės.

“Blue” iš “American Express®”
kortelė atrodo ypač stilingai - skaidri su 
holograma, ją dažniausiai renkasi jauni 
žmonės. Įsigiję “Blue” kortelę artimiau-
siu metu, pirmais metais ja naudosis 
nemokamai. Metinis kortelės aptarna-
vimo mokestis - 50 Lt.

Visi “American Express” kortelių 
turėtojai naudojasi išskirtiniais “Ame-
rican Express Selects” programos pa-
siūlymais ir nuolaidomis Lietuvoje bei 
užsienyje. Jei kišenėje turite “Parex” 

banko “American Express” kortelę, 
kelionėje galėsite naudotis “Interna-
tional SOS” pagalbos centru, veikian-
čiu visą parą 7 dienas per savaitę.

Išskirtinį socialinį statusą parodo 

trečioji kortelė - “The Platinum 
Card®”. Jos turėtojams ši kortelė su-
teikia didžiausias galimas privilegijas. 
Apie jas informacija teikiama AB “Pa-
rex” banko skyriuose.
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“American Express®” kortelės draudimas: 
po pasaulį keliaukite saugiai

Vladas ZAGRECKAS, 
verslininkas

Po užsienio šalis keliauju nuolat, 
vykstu verslo reikalais ar pažinti-
niais tikslais. Keliauju vienas ir su 
šeima - turiu tris vaikus. Patogu, 
kad mano “The Platinum Card®”
kortelės draudimas galioja mums 
visiems. O praėjusią žiemą draudi-
mu teko pasinaudoti.

Pernai su šeima gyvenome JAV 
- keliavome po Ohajo, Virdžinijos, 
Floridos valstijas, nuvykome į Dis-
neilendą. Ir vieną dieną nei iš šio, 
nei iš to, pasijutau blogai, ėmė smar-
kiai svaigti galva... Pirmą kartą su-
sidūriau su tokia problema. Rūpi-
nuosi savimi: sportuoju, stengiuosi 
sveikai maitintis... O čia su greitąja 
išvežė į Orlando miesto ligoninę.

Atliko tyrimus, padarė kompiu-
terinę tomogramą, pastatė lašinę. 
Nustatė, kad buvo smarkiai pakilęs 
kraujospūdis, ir pateikė sąskaitą - už 
keturias ligoninėje praleistas valan-
das iš manęs paprašė 5700 dolerių! 
Pasakė, kad pusę pinigų turiu su-
mokėti iš karto.

Padaviau ligoninės darbuoto-
jams “The Platinum Card®” kortelę, 
dar paskambinau savo bankininkei į 
Kauną ir tuo mano rūpesčiai baigė-
si. Draudimas atsiskaitė su ligonine 
- aš pats nesumokėjau nė cento. Ne-
patyriau jokių biurokratinių rūpes-
čių - visus draudimo dokumentus 
sutvarkė “Parex” bankas.

Keliaujant “The Platinum 

Card®” privilegijos man labai pra-
verčia. Turėdamas šią kortelę, oro 
uostuose galiu naudotis atskira VIP 
laukimo sale - labai patogu keliau-
jant su vaikais. VIP salėse lėktuvo 
lauki patogiuose minkštasuoliuose, 
galima vaišintis gėrimais ir užkan-
džiais. Yra internetas, naujausia 
spauda. Mano “The Platinum 
Card®” kortelė garantuoja bagažo 
draudimą daiktų sugadinimo ar pra-
radimo atveju.

O sykį Italijoje, Romoje, buvo 
atidėtas mano skrydis. Nenorėjau 
gaišti laiko - po kelių valandų turėjau 
būti Sicilijoje, todėl kreipiausi į 
“American Express” atstovybę. Ma-
no problemos buvo išspręstos per 
valandą - buvo surastas kitas lėktu-
vas, gavau bilietus ir Sicilijoje buvau 
laiku. “American Express” privilegi-
jos padeda išspręsti tokius kelionių 
sunkumus. Turėdamas “American 
Express” kortelę, jaučiuosi saugus.

Jei daiktus į lagaminą susidedate per rekordiškai trumpą laiką, o oro uostai jums - kasdienybė, grei-
čiausiai jūsų piniginėje jau yra “American Express” mokėjimo kortelė. Pramogaujantiems ar po svečias 
šalis keliaujantiems verslo reikalais “American Express” suteikia ne tik įvairių privilegijų, bet ir garan-
tuoja išskirtinį draudimą - jo patikimumu įsitikino verslininkas Vladas Zagreckas, su “Laisvalaikio” 
skaitytojais jis pasidalijo praėjusią žiemą JAV patirtu draudžiamuoju įvykiu. Saugumą ir privilegijas 
teikiančias prestižines “American Express” korteles išduoda bei aptarnauja AB “Parex” bankas. Asmeninio albumo nuotr.

Daugiau informacijos apie korteles rasite www.americanexpress.lt.

KomEnTARAS

Lengva ir permatoma. Seksualu?
Naujųjų kolekcijų pristatymai, vykę daugelyje Europos sostinių, leidžia teigti, 

jog “ateina” lengvos, permatomos, “bandažinės” suknutės, palaidinės.

EPA-Eltos nuotr.

Šiemet jau penktą kartą “Mados infekcijoje” dalyvavęs drabužių dizaineris EGIDIJUS SIDARAS pristatė savo naujausią kolekciją “Žuvys”. 
“Pats esu gimęs po Žuvų ženklu, o gobtuvai man siejasi su vandeniu, bet kolekcijos idėją kiekvienas tegul interpretuoja savaip”, - apie sa-
vo darbus sakė dizaineris. Kolekcijoje išsiskiria trys spalvinės grupės: juoda, pilkšvi, melsvi vandens atspalviai ir šviesi pastelinių spalvų 
paletė. “Norėjau sukurti paprastus drabužius, bet ieškojau įdomesnių, subtilesnių sprendimų”, - pasakojo E.Sidaras. Dizaineris atkreipė 
dėmesį į jo kuriamų rūbų pasiuvimo bei audinių kokybę: “Nes man svarbu, kad drabužis toliau gyventų - būtų dėvimas. Ir kad matytųsi, 
kad tai ne masinės gamybos rūbas”.
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Specialiai mados namams “Cantas” - 
Egidijaus Sidaro kolekcija “Žuvys”

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida drabužiams

Šiuos ir kitus E.Sidaro 
drabužius rasite vyrams 
ir moterims siuvančiuose 
mados namuose “Cantas”, 
T.Kosciuškos g.24-18, Vilniuje.

Elena NIKONOVAITĖ

Drabužių dizaineris Egidijus 
Sidaras kolekciją “Žuvys” sukūrė 
per pusantro mėnesio

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 

Kolekcijoje matyti trys spalvų paletės: juoda, pilkšvai melsva ir pastelinė
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Jurga DRUNGILAITĖ

Į “Laisvalaikio” klausimus atsa-
ko prodiuserių grupės “Menų festi-
valis” prodiuseris, vienas iš J.Vach-
tangovo teatro dienų Lietuvoje orga-
nizatorių Gytis DAUGĖLA.

- Maskvos J.Vachtangovo te-
atro dienos - išskirtinis įvykis 
Lietuvoje. Kaip pavyko sureng-
ti tokio pasaulinio garso teatro 
gastroles?

- Bendraujant su maestro 
R.Tuminu, ši idėja buvo kilusi jau 
seniai, dar daugiau nei prieš me-
tus, bet dėl didelio režisieriaus už-
imtumo ir dėl itin įtempto J.Vach-
tangovo teatro darbo ir gastrolių 
grafiko laiko pavyko rasti tik šį pa-
vasarį. Be to, tikrai jautėme realų 
tiek Kultūros rėmimo fondo, tiek 
Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Federacijos kultūros ministerijų, 
Rusijos federacijos ambasados 
Lietuvoje bei jų vadovų palaikymą. 
Malonu, kad vis stiprėjantis mūsų 
šalių kultūrinis bendradarbiavimas 
padeda vis labiau su-
prasti vieni kitus abie-
jų šalių piliečiams. Be 
to, tokios gastrolės bū-
tų neįmanomos be 
glaudaus ir sutelkto 
prodiuserių grupės 
“Menų festival is”, 
Valstybinio Vilniaus 
mažojo teatro bei Lietuvos nacio-
nalinio dramos teatro bendradar-
biavimo.

- Už tokius kultūrinius mai-
nus ypač turime būti dėkingi re-
žisieriui R.Tuminui, nuo 2007 
metų vadovaujančiam šiam gar-
siam Rusijos teatrui?

- Be abejonės, šios gastrolės bū-
tų neįmanomos be pagarbos ir įta-
kos, kurią turi mūsų režisierius, 
dirbdamas Maskvoje. Kaip ne kartą 
minėjo įžymiausi kritikai Rusijos 
žiniasklaidoje, R.Tuminas suteikė 

gaivumo ir novatoriškumo J.Vach-
tangovo teatro gyvenimui, jo auto-
ritetas labai padeda dirbti su žy-
miausiomis Rusijos žvaigždėmis, o 
mėnesiais į priekį išpirkti bilietai į 
teatro spektaklius Maskvoje ir gas-
trolėse po visą pasaulį tik eilinį kar-
tą įrodo, kad J.Vachtangovo teatras 
kartu su jo vadovu maestro R.Tu-
minu pastaruoju metu neabejotinai 
yra viena iš populiariausių ir profe-
sionaliausių Rusijos bei viso pasau-
lio teatro dirbtuvių.

- J.Vachtangovo teatro 89-ąjį 
sezoną pradėjęs R.Tumino reži-
suotas “Dėdė Vania” praėjusį ru-
denį triumfavo Maskvoje. Ar 
šiuo spektakliu pradėdami gas-
troles Lietuvoje tikitės tokio pat 
ažiotažo?

- Ažiotažas tikrai jaučiamas jau 
dabar, ir labai didelis, tokio net nesi-
tikėjome! Bilietų prekyba buvo 
sėkmingai pradėta dar 10 dienų iki 
oficialiai pradedant J.Vachtangovo te-
atro dienų reklamos kampaniją, tai 
mus labai maloniai nustebino. Vadi-

nasi, kultūriniai gandai ir informacija 
plinta tarp žiūrovų iš lūpų į lūpas itin 
sparčiai. Be to, būtina pabrėžti, kad 
spektaklius “Dėdė Vania” bei “Troilas 
ir Kresida” matys tik maždaug po 
1000 žiūrovų, spektaklį “Revizorius” 
- apie 500, o monospektaklį N.Gogolio 
“Pamišėlio užrašai” - tik 200 laimin-
gųjų žiūrovų, taigi tikrai norintys pa-
matyti didžiąsias Rusijos teatro žvaigž-
des turėtų paskubėti laiku pasirūpinti 
bilietais! Todėl patartume bilietus įsi-
gyti iš anksto, juolab kad prieš gastro-
lių pradžią bilietai gali brangti.

- Jūsų pranešime teigiama, 
kad “rengiant J.Vachtangovo te-
atro dienas, siekiama didinti 
tarptautinių kultūros projektų 
prieinamumą ir sklaidą Lietuvo-
je leidžiant žiūrovams susipažin-
ti su iškiliausių Lietuvos kūrėjų 
projektais, sukurtais užsienyje”. 
Ar tai reiškia, kad organizuosite 
ir kitų pasaulyje garsių teatrų 
gastroles?

- Šiuo gana įtemptu ekonominiu 
laikotarpiu yra labai rizikinga organi-
zuoti tokias grandiozines gastroles, ir 
būtent šių gastrolių sėkmė lems mūsų 
požiūrį į kitų teatrų ar kitų už Lietuvos 
ribų kuriančių mūsų tautiečių pasiro-
dymų organizavimą savame krašte. 
Tikimės, kad šis bandymas bus sė-
kmingas, ir tai tik pradžia naujų kūry-
binių sumanymų. Aišku, ir toliau ben-
drausime su J.Vachtangovo teatru, nes 

jis turi dar nemažai “per-
liukų”, nerodytų Lietuvo-
je. Taip pat yra minčių ir 
apie Lietuvos projektų pa-
statymus užsienyje kartu 
su žymiausiais mūsų reži-
sieriais ir aktoriais, bet 
apie tai, tikiuosi, pakalbė-
sime kitą kartą.

- Ar į Lietuvos sceną pa-
kviestos Rusijos teatro žvaigž-
dės bus įkandamos Lietuvos žiū-
rovui - kiek kainuos bilietai?

- Turiu pabrėžti, kad tai ypatin-
ga proga pamatyti šias iškilias Ru-
sijos teatro personas. Bendradar-
biaujant abiejų šalių kultūros mi-
nisterijoms bei Kultūros rėmimo 
fondui, pavyko smarkiai sumažinti 
bilietų kainas, todėl jos bus įkan-
damos įvairiausių pajamų teatro 
mėgėjams. Bilietai į spektaklius 
“Dėdė Vania” ir “Troilas ir Kresi-

da” kainuoja nuo 80 iki 195 Lt, į 
“Revizorių” - nuo 25 iki 125 Lt. Be 
to, bilietams į šiuos spektaklius tai-
koma 20 proc. nuolaida “Laisvalai-
kio” kortelės turėtojams. Bilietai į 
monospektaklį “Pamišėlio užrašai” 
kainuoja nuo 20 iki 35 Lt. Taigi, 
kaip matote, kainos ne itin didelės, 
net palyginti su kitų Lietuvos tea-
trų spektaklių bilietų kainomis, ne-
kalbant jau apie kitų Lietuvoje gas-
troliuojančių teatrų bilietų kainas.

- Ar galima bus Rusijos tea-
tro garsenybes, tokias kaip 
S.Makoveckis, Jurijus Krasko-

vas ir kiti, sutikti ir išvysti kur 
nors kitur, ne tik teatro scenoje? 
Kur jie gyvens? Gal bus rengia-
mi susitikimai su žiūrovais?

- Kol kas apie susitikimus su 
žiūrovais jokio susitarimo nėra. Ma-
nau, apie tai bus galima kalbėti maž-
daug po savaitės, ir jei susitarimai 
dėl tokių susitikimų bus pasiekti, 
būtinai žiūrovus informuosime. Na, 
o sutikti žvaigždes tikrai bus galima 
senamiestyje ir centre, nes jie gy-
vens tikrai labai netoli nuo LNDT, 
ir todėl tiek į repeticijas, tiek į spek-
taklius, manau, vaikščios pėsti...

J.Vachtangovo teatro gastroles pralenkė “kultūriniai gandai”

J.Vachtangovo teatro gastrolės

n Balandžio 19,20 d. 18.30 val. Nacionaliniame dramos teatre 
(LNDT) - Antono Čechovo “Dėdė Vania”
n 22,23 d. 18.30 val. LNDT - Viljamo Šekspyro tragikomedija “Troi-
las ir Kresida”
n 24 d 18.30 val. LNDT - Nikolajaus Gogolio komedija “Revizorius” 
su Sergejumi Makoveckiu, vaidinančiu Gorodnyčių.
n 25 d.18.30 val. VVMT (Mažajame teatre) - monospektaklis 
N.Gogolio “Pamišėlio užrašai” su Jurijumi Kraskovu.

Džiugi ir išskirtinė žinia teatro mėgėjams - balandžio 19-25 dienomis Vilniuje gastroles, kurias remia 
“Respublika”,  surengs garsusis Maskvos J.Vachtangovo teatras. Kalbama, kad į Vilnių atvyks ir Rusijos 
kultūros ministras Aleksandras Avdejevas. Jis žiūrės vieną iš atvežamų spektaklių.

Gytis Daugėla 
seniai svajojo į 
Lietuvą prisikviesti 
J.Vachtangovo teatrą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Aktorius Jurijus Kraskovas Vilniaus mažojo 
teatro scenoje pasirodys su monospektakliu 
“Pamišėlio užrašai” pagal Nikolajų Gogolį

Valerijaus Miasnikovo nuotr.

Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenoje maskviečiai 
po du kartus vaidins Rimo Tumino režisuotus spektaklius - 

Viljamo Šekspyro (William Shakespeare) “Troilą ir Kresidą”...

“Bilietų prekyba buvo sėkmingai 
pradėta dar 10 dienų iki oficialiai 
pradedant reklamos kampaniją”

...ir Antono Čechovo 
“Dėdę Vanią”

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida bilietams į 

spektaklius “Dėdė Vania”, 
”Troilas ir Kresida”, “Revizorius”
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Simonas KupryS

Šuns atvaizdas ant 
10 mln. albumų

Rodo Stiuarto vadybininko Ar-
noldo Styfelio (Arnold Stiefel) šuo 
Nipsis pastipo kovo mėnesį sulau-
kęs 15 su puse metų. Atlikėjui labai 
patiko artimo draugo ir ilgamečio 
kolegos naminis gyvūnas. Kalbama, 
kad Rodas Stiuartas šunį dažnai ve-
žiodavosi į fotosesijas, įrašų studi-
jas, filmavimų aikšteles ir net ofi-
cialius susitikimus.

Nipsis yra įamžintas ne vienoje 
Rodo Stiuarto nuotraukoje, o 
1990-aisiais pieštas šuns atvaizdas 
papuošė Rodo Stiuarto singlo „The 
Motown Song“ viršelį ir pieštą tos 
pačios dainos vaizdo klipą. Paskai-
čiuota, jog Nipsio atvaizdas puikuoja-
si ant daugiau nei 10 mln. Rodo Stiu-
arto albumų viršelių.

Rodas Stiuartas atvyksta 
į Vilnių

Birželio 10 d. legendinis britų 
roko atlikėjas Rodas Stiuartas pir-
mą kartą atvyks į Lietuvą. Daini-
ninkas surengs įspūdingą, specia-
liųjų efektų kupiną šou Vilniaus 
Vingio parke. Specialiai koncertui 
roko žvaigždė atsigabens visą rei-
kalingą šviesos ir garso aparatūrą, 
jį atlydės net 70 žmonių personalo 
komanda. Mūsų šalies publikai Ro-
das Stiuartas pristatys savo nau-
jausią albumą „Soulbook“ ir atliks 
garsiausius savo hitus. Koncerte 
tikimasi sulaukti daugiau nei 20 
tūkst. žiūrovų.

Muzikuojantis jau ilgiau nei 5 
dešimtmečius Rodas Stiuartas yra 
vienas populiariausių atlikėjų ir dai-
nų autorių roko muzikos istorijoje. 
Šlovę atlikėjui pelnė milžiniško po-
puliarumo sulaukę hitai: „Maggie 
May“, „Sailing“, „Tonight’s The 
Night (Gonna Be Alright)“, „I Don’t 
Want To Talk About It“, „The First 
Cut Is the Deepest“, „Do Ya Think 
I’m Sexy?“, „Baby Jane“, „Down-
town Train“, „Have I Told You La-
tely“ ir daugelis kitų. Pasaulyje 
parduota daugiau nei 250 mln. Ro-
do Stiuarto įrašų.

Birželio 10 d. Vingio parke Vil-
niuje vyksiantį Rodo Stiuarto kon-
certą organizuoja didžiausia Vidurio 
ir Rytų Europoje koncertinė agen-
tūra „Makroconcert“. 

Rodo Stiuarto gerbėjus 
visame pasaulyje nuliūdino 
žinia apie mylimo atlikėjo 
šuns mirtį. Ilgamečio 
dainininko vadybininko 
šuo Nipsis (Nipsey) 
lydėdavo atlikėją oficialiose 
fotosesijose ir buvo įamžintas 
ne viename britų roko 
legendos albume.

Rodo Stiuarto gerbėjai gedi itin mylėto šuns

Organizatorių nuotr.

Bilietai į koncertą platinami 
visose BILIETAI LT kasose 
ir internetu. Daugiau 
informacijos ieškokite 
svetainėje www.bilietai.lt.
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„A-ha“ gastrolių nesustabdė net vokalisto liga
Simonas KupryS

Dainuoti padėjo kolegos ir 
žiūrovų minia

Kovą koncertu Argentinos sos-
tinėje Buenos Airėse savo pasauli-
nes atsisveikinimo gastroles „En-
ding On a High Note“ pradėjo kul-
tiniai muzikantai „A-ha“. Viena gar-
siausių visų laikų Norvegijos pop-
grupių Pietų Amerikoje surengė 9 
koncertus, kuriuos išvydo keliasde-
šimt tūkstančių žiūrovų.

Įpusėjus gastrolėms, „A-ha“ te-
ko susidurti su nenumatytomis kliū-
timis – grupės vokalistas Mortenas 
Harketas susirgo infekciniu balso 
stygų uždegimu. Gydytojai jam pa-
tarė bent kelias savaites nesirodyti 
scenoje, tačiau norvegai nenorėjo 
nuvilti savo gerbėjų. Tik vieną kon-
certą vėlesniam laikui nukėlusi „A-
ha“ tęsė gastroles. Vokalistas dai-
navo užkimęs, tačiau dainuoti jam 
padėjo kiti grupės nariai, taip pat 
minios žiūrovų, atmintinai mokan-
čių visų „A-ha“ dainų žodžius.

„Buvo tikrai nedrąsu, kai sce-
noje stovėjau nuolat galvodamas 
apie skaudančią gerklę. Tačiau pa-
sijutau fantastiškai, kai kartu ėmė 
dainuoti gerbėjai – jie dainavo gar-
siau už mane. Kiekviename pasiro-
dyme minios žiūrovų griaudėjo vi-
sus „A-ha“ dainų žodžius. Tuomet 
iš tiesų supratau, kad visą šį laiką 
kūrėme ne veltui ir mūsų muzika 
kai kam yra labai svarbi“, – pasako-
jo jau pasveikęs „A-ha“ vokalistas 
Mortenas Harketas.

Atlieka garsiausius hitus

Šiuo metu „A-ha“ vokalistas 
yra visiškai sveikas ir jau ruošiasi 
būsimoms grupės gastrolės po pa-
saulį. Gegužę garsieji Norvegijos 
muzikantai lankysis JAV ir Kana-
doje, rugpjūčio mėnesį surengs ke-
lis pasirodymus Japonijoje, o rude-

nį turą užbaigs koncertais dauge-
lyje Europos šalių.

Atsisveikinimo koncertuose 
„Ending On a High Note“ norvegų 
popžvaigždės atlieka garsiausius sa-
vo hitus. „A-ha“ pasirodymuose 
skamba dainos: „Foot Of The Moun-
tain“, „Forever Not Yours“, „Minor 
Earth Major Sky“, „Summer Moved 
On“,  „Stay On These Roads“, 
„Train Of Thought“, „Hunting High 
And Low“, „ The Sun Always Shi-
nes On TV“ ir kiti kūriniai. Kiekvie-
name koncerte „A-ha“ atlieka ir di-
džiausią savo hitą „Take On Me“, 
kuris dar 9-ame dešimtmetyje pelnė 
grupei pasaulinę šlovę.

Vilniuje paskutinį kartą

Beveik tris dešimtmečius ku-
rianti „A-ha“ yra tituluojama geriau-
sia visų laikų Norvegijos grupe. 
„Grammy“ apdovanojimui nominuo-
tas kolektyvas per savo karjerą lai-
mėjo net 8 „MTV“ statulėles. Gru-
pė išleido 18 albumų bei dainų rin-
kinių ir visame pasaulyje pardavė 
daugiau nei 80 mln. įrašų.

Lapkričio 2 d. į Lietuvą atvyk-
siantys norvegai „A-ha“ mūsų žiū-
rovams dainuos paskutinį kartą. 
„Siemens“ arenoje Vilniuje kultiniai 
muzikantai surengs vienintelį atsis-
veikinimo koncertą „Ending On a 
High Note“, kuriame atliks garsiau-
sias savo dainas.

Lapkričio 2 d. „Siemens“ areno-
je Vilniuje vyksiantį „A-ha“ koncer-
tą organizuoja didžiausia Vidurio ir 
Rytų Europos koncertinė agentūra 
„Makroconcert“. Daugiau informa-
cijos www.makroconcert.lt 

Lapkričio 2 d. Vilnių paskutinį kartą sudrebins kar-
jerą baigianti Norvegijos supergrupė „A-ha“. Šiuo 
metu kultiniai muzikantai jau baigė savo atsisvei-
kinimo turo dalį Pietų Amerikoje ir dabar ruošiasi 
koncertams kituose žemynuose. Grupės planus buvo 
trumpam sujaukusi vokalisto Morteno Harketo liga. 
Tačiau dainuoti atlikėjas sugebėjo net sirgdamas ir 
grupė surengė visus planuotus koncertus.

Pietų Amerikoje sergančiam 
vokalistui dainuoti padėjo kiti 

grupės nariai, taip pat tūkstantinės 
minios gerbėjų, atmintinai mokančių 

visų „A-ha“ dainų žodžius
Organizatorių nuotr.

Bilietai į koncertą platinami 
visose BILIETAI LT kasose 
ir internetu. Daugiau 
informacijos ieškokite 
svetainėje www.bilietai.lt.
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Mirej Matje pasaulines gastroles pradės Vokietijoje
Lapkričio 26 d. Pramogų arenoje

 Vilniuje pasirodys prancūzų estra-
dos legenda Mirej Matje. Pirmą kartą 

mūsų šalyje koncertuosianti atlikėja 
į Lietuvą atvyks savo turo po Europą 

„Mireille Methieu En  Concert“ metu. 
Prieš koncertą Lietuvoje Mirej 

Matje laukia grandiozinės gastrolės 
didžiausiuose Vokietijos miestuose.

Organizatorių nuotr.

Simonas KupryS

Koncertuos visus metus

Mirej Matje gastrolės Vokietijo-
je prasidės jau kitą savaitę. Du mė-
nesius truksiančio turo metu daini-
ninkė surengs 18 koncertų. Mirej 
Matje pasirodys Berlyno, Drezdeno, 
Diuseldorfo, Erfurto, Frankfurto, 
Hamburgo, Leipcigo, Miuncheno, 
Štutgarto ir kitų didžiausių Vokieti-
jos miestų scenose.

Vokietijoje Mirej Matje pristatys 
koncertinę programą „Mano di-
džiausia sėkmė“, kurios metu atliks 
savo dainas vokiečių kalba. Net 9 
skirtingomis kalbomis dainuojanti 
prancūzų atlikėja Vokietijoje yra 
ypač populiari. Vos ne kasmet šioje 
šalyje apsilankančios Mirej Matje 
koncertai nuolat pritraukia tūkstan-
čius žiūrovų.

Gegužę užbaigusi turą Vokieti-
joje, Mirej Matje padarys nedidelę 
pertrauką ir jau rudenį išsiruoš į 
grandiozines gastroles po visą Eu-
ropą. Kartu su savo orkestru garsi 
dainininkė aplankys Paryžių, di-
džiuosius Lenkijos, Rusijos ir kitų 
šalių miestus, o lapkričio 26 d. dai-
nuos Lietuvos žiūrovams.

Gerbėjai Lietuvoje 
nekantrauja

Pirmą kartą į mūsų šalį atvyk-
sianti M. Matje pristatys išskirtinę 
programą „Mireille Mathieu En 
Concert“. Į Lietuvos sostinę estra-
dos legenda atvyks kartu su savo 
orkestru. Pramogų arenoje Vilniuje 
M. Matje prancūzų kalba atliks gar-
siausias savo dainas. 

Mirej Matje koncertas Lietuvo-
je sulaukė milžiniško žiūrovų dėme-
sio. Nors iki Vilniuje vyksiančio gar-
siosios Prancūzijos atlikėjos Mirej 
Matje pasirodymo liko dar nemažai 
laiko – žiūrovai nelaukia. Jau per pir-
mąsias prekybos dienas gerbėjai nu-
pirko didžiąją dalį bilietų į koncertą. 
Vienintelį dainininkės pasirodymą 

Pramogų arenoje Vilniuje galės ste-
bėti tik 3 tūkst. žiūrovų.

Vienos ryškiausių prancūzų 
 estrados žvaigždžių Mirej Matje pa-
sirodymai yra suplanuoti keleriems 
metams į priekį. Dėl galimybės 
rengti atlikėjos koncertus varžosi 
daugelis Europos ir Azijos koncer-
tinių agentūrų. Kiekvienas daininin-
kės pasirodymas sulaukia milžiniško 
žiūrovų dėmesio.

Prancūzų estrados deivė

1965 m. pirmą kartą Prancūzi-
jos televizijoje pasirodžiusi Mirej 
Matje iš karto sulaukė pasaulinio 
pripažinimo ir žurnalistų buvo pa-
krikštyta naująja Edita Piaf. Ištiki-
mi dainininkės gerbėjai buvo popie-
žius Jonas Paulius II, JAV preziden-
tas Ronaldas Reiganas, taip pat Di-
džiosios Britanijos karalienė Elž-
bieta II, dizaineris Pjeras Kardenas 
(Pierre Cardin) ir net SSRS vado-
vas Leonidas Brežnevas. Atlikėja 
dainavo kartu su Plačidu Domingu 
(Placido Domingo), Tomu Džounsu 
(Tom Jones), Frenku Sinatra ir dau-
geliu kitų ryškiausių muzikos 
žvaigždžių.

Per savo muzikinę karjerą Mirej 
Matje įrašė daugiau nei 1200 dainų, 
kurias atliko net 9-iomis skirtingo-
mis kalbomis. Ji pardavė per 150 
mln. įrašų, išleido apie 70 albumų ir 
iki šiol džiugina prancūziškos muzi-
kos mėgėjus visame pasaulyje.

Lapkričio 26 d. Pramogų arenoje 
Vilniuje įvyksiantį vienintelį Mirej 
Matje koncertą organizuoja didžiausia 
Vidurio ir Rytų Europoje koncertinė 
agentūra „Makroconcert“. Daugiau 
informacijos www.makroconcert.lt .

Organizatorių nuotr.

Šį mėnesį gastroles Vokietijoje 
pradėsianti Mirej Matje jau 

rudenį išsiruoš į grandiozinį 
turą po visą Europą. Atlikėjos 

koncertinės kelionės truks 
visus metus

Bilietai į koncertą platinami 
visose BILIETAI LT kasose 
ir internetu. Daugiau 
informacijos ieškokite 
svetainėje www.bilietai.lt.
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“Nuodėmių miesto“ premjera įvyko!

n „Seksas ir miestas“ teatre 
- turbūt pagalvojo ne vienas, tre-
čiadienio vakarą apsilankęs sosti-
nės „Domino“ teatre, kur vyko 
Woody Alleno pjesės „Nuodėmių 
miestas“ premjera kviestiniams 
žiūrovams. Niujorko centre siau-
tėjusios pikantiškos aistrų penta-
gramos stebėti susirinko keli šim-
tai pramogų pasaulio atstovų. Po 
beveik pusantros valandos truku-
sio spektaklio Lietuvos įžymybės 
su plačia šypsena veide aptarinėjo 
intriguojančią komediją, išprovo-
kavusią į kas antroje šiuolaikinėje 
šeimoje klestinčias intrigas pa-
žvelgti tarsi į veidrodį. [delfi.lt]

n Seksualią, protingą ir žo-
džio kišenėje neieškančią daktarę 
vaidino Aurelija Tamulytė, jos 
mergišių vyrą – Vytautas Šapra-
nauskas, kuris išdavė ne tik žmo-
ną, bet ir meilužę Jolantą Dapkū-
naitę, depresijos priepuolį sukėlė 
jos vyrui – Juliui Žalakevičiui. Ver-
dant santykių aiškinimosi aistroms 
spektaklio kulminacija tapo jaunos 
blondinės (Jovitos Balčiūnaitės) 
pasirodymas – paaiškėja, kad soli-
daus amžiaus V. Šapranausko he-
rojus ne juokais galvą pametė dėl 
21 metų ilgakojės. […] Visiems 
meilužiams su meilužėmis atsidū-
rus tame pačiame Niujorko centro 
dangoraižio bute, prasideda psi-
chologizmais persunktos meta-
morfozės. [klubas.lt]

n Stilinga komedija - taip 
trumpai apibūdinamas „Nuodė-
mių miestas“. Stilius, žinoma, 
buvo, juoko - taip pat. Ne vieną 
kartą visa salė kvatojo iš aktorių 

žeriamų humoro perlų, kuriuos 
žiūrovai turbūt mielai perpasakos 
draugams prie alaus bokalo. 
Amerikietiška dvasia taip pat bu-
vo atspindėta, kaip to griežtai rei-
kalavo Vudžio Aleno agentūra. 
[kaunodiena.lt]

n Ne tik talentingų aktorių 
ir pjesės autoriaus pavardės žiū-
rovus suviliojo į spektaklį, bet ir 
faktas, kad aktorius aprengė pirmą 
kartą su „Domino“ teatru bendra-
darbiaujantis dizaineris Juozas 
Statkevičius. [zebra.lt]

n Vieni sakys, kad buvo išsi-
ilgę geros komedijos, kiti - kad pa-
galiau išvydo savo dievukus, t.y. 
pamėgtus artistus vienu kartu vie-
noje scenoje, treti dalysis įspūdžiu, 
kad pasijuokę, kad išgirdę nuo sce-
nos šiuo metu madingos gatvės 
leksikos ir t.t. [respublika.lt]

n „Nuodėmių miesto“ veiks-
mas vyksta Niujorke - mieste, ku-
riame nėra jokių tabu. Neištiki-
mybė, alkoholizmas, anoreksija, 
maniakinė depresija, šizofrenija, 
dendizmas ir kitos „amžiaus li-
gos“ ir nuodėmės - tai tik dalis 
bėdų, iš kurių čia drąsiai juokia-
masi. [panele.lt]

n Eikite, jei norite išgirsti apie 
tai, apie ką kiti tyli. [cityout.lt]

Bilietai platinami visose 
BILIETAI LT kasose ir internetu. 
Daugiau informacijos 
ieškokite svetainėje 
www.bilietai.lt.

„Nuodėmių miesto“ premjera spaudoje

Balandžio pirmomis dienomis 
įvyko ilgai laukta „Domino“ te-
atro premjera „Nuodėmių mies-
tas“! Į išankstinę peržiūrą susi-
rinko tikras Lietuvos padangės 
stiliaus ir mados žvaigždynas. 
Tai, ką įjungus teatro rampų 
šviesas, išvydo scenoje žiūrovai, 
nepaliko abejingo nė vieno.

Vaiva PrancuLytė

Ultra modernaus stiliaus Niu-
jorko butas, pro langus matomas 
Centrinis parkas, prabanga ir žaiža-
ruojančios ryškios spalvos, ypatin-
gą aurą kuriantys Niujorko garsai, 
puiki muzika, dinamiškas ir kurio-
ziškas siužetas bei „Vudi Aleniškas“ 
humoras – tokį „Nuodėmių miestą“ 
pristatė režisierius Olegas Šapoš-

nikovas, kostiumų dailininkas Juo-
zas Statkevičius ir scenografas Gin-
taras Makarevičius. Žiūrovų verdik-
tas vienareikšmis – toks spektaklis, 
tarsi tikras kino filmas, Lietuvos 
teatro scenoje – pirmą kartą! Nuos-
tabą kelia jau vien tai, kad komedi-
jos kūrybos grupė sugebėjo pasta-
tyti tikrą balkoną su panorama į 
Manhatane plytintį Centrinį parką 
ir iš ten ataidinčiais autentiškais 
Niujorko garsais.

Nepakartojami „Nuodėmių 
miesto“ gyventojai

Kraujo spalvos, žemę siekianti, 
lengvai krintanti Juozo Statkevi-
čiaus suknelė, kandiklis rankoje ir 
ekstra sausas “Martini” – tokį įspū-
dingos, fatališkos pagrindinės hero-
jės psichoanalitikės Filės vaidmenį 
įkūnijo Aurelija Tamulytė. Patrauklu-
mu ir šarmu jai nenusileido Jolanta 
Dapkūnaitė, vaidinusi Filės geriau-
sią draugę Kerolę. Lolitiškąja tur-

tingo kongresmeno dukra Džiuljeta 
spektaklyje tapo jauna aktorė Jovita 
Balčiūnaitė. Visos spektaklio hero-
jės – tarsi iš akies luptos „Sekso ir 
miesto“ merginos. Filės ir Kerolės 
vyrų vaidmenis atliko Vytautas Ša-
pranauskas ir Julius Žalakevičius. 
Vyrai puikiai perteikė savo persona-
žus – tikrus snobus, niekada nemie-
gančio metropolio gyventojus.

„Nuodėmių mieste“ nėra 
jokių tabu!

Komedijos pabaigoje įvykęs su-
sišaudymas tik dar kartą patvirtino 
viešai žinomą tiesą: Niujorkas – tai 
ta vieta, kurioje gali tikėtis visko. 
Čia gali įvykti bet kokios dramos, 
sensacijos ir, žinoma, visai netikėtos 
įvykių atomazgos...

Nuo balandžio antros savaitės 
„Nuodemių miestas“ pradeda gastro-
les po visą Lietuvą. Pas Vilniaus žiū-
rovus komedija vėl sugrįš jau gegu-
žės mėnesį. 

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Nuodėmių miestui” kostiumus kūręs Juozas Statkevičius taikliai perteikė 
tikrų, stilingų niujorkiečių dvasią

Stilingosios komedijos 
pažiūrėti atėjo ir 

Egidijus Sidaras bei 
Kristina Kruopienytė

Asta Valentaitė 
neabejinga nei 
teatrui, nei Juozo 
Statkevičiaus 
kūrybai

Giedrius Paulauskas su 
drauge

Ramunė Piekautaitė ir 
Kęstutis Verslovas

Dmitrijaus  Matvejevo nuotr.
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“Zip FM Live” erdvė

“Tikra muzika, tikras garsas ir 
tikri įspūdžiai” - toks šiųmečio fes-
tivalio šūkis tampa neatremiamas, 
pažvelgus į jo programą. Aktuali 
daugelio stilių muzika laboratorijos 
patalpas užlies penkiais skirtingais 
kanalais. Didelis dėmesys šįkart bus 
skiriamas gyvam, lietuviškam, ko-
kybiškam ir originaliam skambesiui 
- jam skirta visa “ZIP FM Live” 
 erdvė. Čia koncertuos “Empti”, 
“Gerai Gerai & Miss Sheep”, “Fre-
aks on Floor”, “AVaspo” ir Golden 
Parazyth su “The Monkeys Band”.

“Širdies
stimuliatoriaus erdvė”

“Drum’n’bass” ir “breaks” siū-
lysiančioje “Širdies stimuliatoriaus 
erdvėje” pagrindiniais chirurgais 
taps iš Suomijos atvyksiantys duetas 
“Takomo” bei Lietuvos publiką “lau-
žyti” jau mokantis Fanu, prie diskžo-
kėjų pulto pasirodys ir trys organi-
zatorių komandos K.U.B. artistai - 
Road`s`killa, Pakas ir Soundchild.

“Pulso aktyvatoriaus erdvė”

Techno dedikuotą “Pulso aktyva-
toriaus erdvę” į gabalėlius kapos Ges-

ta iš Latvijos, iš Vokietijos namo grį-
šiantis Mantas T (“Partyzanai”), Dai-
mon (“Techstylism”), gyvą rūgštį pil-
siantis Assassid (“StepService”) bei 
Dr. X-Ray (AMMO, “Rotten Shit”).

“DJ erdvė”

Dar viena ritminga salė - “DJ er-
dvė” - bus užimta dažniau į įvairaus 
sunkumo hausą sukančių diskžokė-
jų - joje rikiuosis Benua (“Happy-
endless”), Martynas M ir Mayan 
(“Organzza”), Donatello, Kastis To-
rrau, Ben Ben (“Koff”).

“Streso
reguliatoriaus erdvė”

Tokio masto festivalyje tikrai rei-
kalingam poilsiui skirtoje “Streso re-
guliatoriaus erdvėje” tikro garso pa-
sirodymą surengs ironiškasis sosti-
nės kolektyvas “Tytia Mina Teremi-
na”, diskžokėjų sąraše - Deneez 
(“One Ear Stereo”), Loranas Vaitkus, 
Jbounce (“Woo2”), Numba_one 
(K.U.B.) ir E-root (“Groove Tribe”).

Kokybė iki smulkmenų

Klajones tarp elektroninės mu-
zikos voratinklių “Insanitus” lan-
kytojams paįvairins įspūdinga me-

ninė programa. Pastarąją rengia 
keliolika jaunųjų Kauno menininkų, 
pristatysiančių piešybą ant kūno 
bei kitas dirbtuves, šešėlių kamba-
rį, veidrodžių karalystę, žaidimus, 
haliucinacijas ir net psichologo 
konsultaciją.

Didžiausiu vizualiniu siurprizu 
taps “3D mapping” programa. Net 
300 kvadratinių metrų ji neatpažįs-
tamai pakeis vizualizacijomis ir pri-
žadins išorinį fabriko fasadą. Tuo 
tarpu vidinėse renginio erdvėse 
drauge su muzikantais darbuosis ke-
lios profesionalių ir įtaigių vidžėjų 
komandos.

Kokybę festivalio “Insanitus” 
organizatoriai pažada išlaikyti iki 
smulkmenų. To įrodymas - prie ko-
mandos su džiaugsmu prisidėję be-
ne geriausi renginių garso specia-
listai Lietuvoje “Soundboys.lt”. Ko-
manda turi daugiau nei reikia patir-
ties bei aparatūros įgarsinant tiek 
diskžokėjų setus, tiek tikro garso 
grupių pasirodymus ir dirba tam, 
kad klausytojas renginyje patirtų di-
džiausią įmanomą malonumą.

Dar metams į priekį emocijų 
“Insanitus” dalyviai pasisems balan-
džio 16-ąją, penktadienį. Pigesniais 
išankstiniais bilietais į festivalį jau 
prekiauja “Tiketa”.

“Laisvalaikio” inf.

Festivalis “Insanitus” į Kauno vaistų gamyklą grįžta su įkvėpimu
Praėjusį pavasarį buvusią Kauno vaistų gamyklos “Sanitas” laboratoriją prikėlęs ir naktinėmis spalvo-
mis apšvietęs festivalis “Insanitus” tapo įspūdingiausiu metų veiksmu mieste. Renginio organizatoriai 
radijo stotis “Zip FM” ir K.U.B. grįžta į fabriko erdves tam, kad balandžio 16-ąją pakviestų į dar stipres-
nes emocijas garantuosiantį antrąjį “Insanitus” veiksmą.

Festivalyje koncertuos 
ir grupė “Empti”

Stasio Žumbio nuotr.
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Mėgstamiausia -  
rusiška pirtis

Dažniausiai “Trasalio” lankyto-
jai užsisako tradicinę rusišką VIP 
pirtį. Joje klientai lepinami pagal ge-
riausių Maskvos pirčių tradicijas. Į 
SPA kompoziciją įeina pėrimas kva-
pniomis vantomis ir atpalaiduojan-
tis pečių ir nugaros masažas. Pirties 
interjere daug lietuvio širdžiai, akiai 
ir net uoslei malonaus medžio - lan-
kytojai rusišką VIP pirtį laiko itin 
jaukia.

Vaizdingų Trakų pašonėje įsikū-
rusiame “Trasalyje” duoklė atiduo-
dama nuo 1397-ųjų miestelyje gy-
venantiems karaimams. Karaimų 
VIP pirtyje atliekamas galvos, kaklo 
ir nugaros masažas “1397-ieji”. Taip 
pat galite išmėginti įdomų “Katla-
ma” pėrimą, kuris susideda iš ketu-
rių judesių klientą apgobiančia pa-
klode ir trijų pėrimo veiksmų, atlie-
kamų per paklodę.

Vietoj vantos - bambuko 
šluotelės

Kūno potyriais į Tolimuosius 
Rytus nukels japoniška VIP pirtis. 
Lakoniško interjero aplinkoje klien-

tams siūlomas iš samurajų laikų at-
ėjęs pėrimas bambukų šluotelėmis. 
Manyta, kad tokia procedūra grąžina 
jėgas po sunkių kovų. Mūsų dieno-
mis ši procedūra rekomenduojama 
dėl patiriamos įtampos - bambukų 
šluotelėmis atliekami judesiai ir 
skleidžiamas garsas atpalaiduoja, 
sugrąžina realybės jausmą.

Japoniškose VIP pirtyse galima 
užsisakyti Lietuvoje sparčiai popu-
liarėjantį šiatsu masažą - procedūra 
atliekama klientui gulint ant grindų, 
ant specialaus kilimėlio. Per šiatsu 
masažą veikiami biologiškai akty-
vūs taškai ir energetiniai kanalai, 

todėl gerėja dvasinė ir fizinė savi-
jauta. Gerinama, aktyvinama krau-
jotaka ir medžiagų apykaita, suma-
žinama raumenų įtampa, emocinis 
dirglumas.

Pirtyse lankytojai kviečiami il-
sėtis individualiai, dviese ar pramo-
gauti didesnėmis kompanijomis. 
Pirtyse telpa 10-30 žmonių, tad jose 
puikiai tinka švęsti gimtadienius, 
mergvakarius, bernvakarius ar kitas 
šventes.

Kiekvienoje VIP pirtyje įrengta 
sauna, sūkurinė vonia su povande-
ninio masažo srovėmis, taip pat po-
ilsio, o kai kuriose pirtyse - ir mie-

gamoji zonos. “Super VIP” pirtis 
turi atskirą įėjimą. Besiilsinčiųjų 
maitinimu rūpinasi du restoranai.

“Trasalis” siūlo konferencijų 
rengimo ir viešbučio paslaugas, tad 
atsipūsti po dienos darbų į VIP pir-
tis kviečiami ir verslo konferencijų 
dalyviai.

Hamamo malonumai

Hamamo procedūros sukurtos 
pagal arabiškos pirties tradicijas, 
siekiančias Osmanų imperijos lai-
kus. Procedūros susideda iš kūno 
iškaitinimo garinėje (turkiškoje) 

pirtyje, kūno šveitimo “kese” pirš-
tine, kūno išmuilavimo putomis, 
apliejimo vėsiu vandeniu ir galiau-
siai atsipalaidavimu poilsio kamba-
ryje. Procedūra itin maloni ir atpa-
laiduojanti, mat atliekama klientui 
gulint ant šildomo marmurinio gul-
to, taip pat šildomos patalpos grin-
dys ir sienos. 

Be šios klasikinės procedūros, 
klientams siūlomas didelis kūno ir 
veido, grožio ir atsipalaidavimo pro-
cedūrų asortimentas hamame. Dau-
giau informacijos apie hamamo pro-
cedūras, VIP pirtis ir kitas “Trasalio” 
paslaugas ieškokite www.trasalis.lt.

“Trasalio” pramogų ir poilsio maršrute - svečių šalių procedūros

Jei į užsienį vykstate dėl egzotiškų 
poilsio ir grožio procedūrų, kelio-
nės išlaidas galite sutaupyti. Ne-
toli Vilniaus įsikūrusiame poilsio 
ir pramogų centre “Trasalis-Trakai 
Resort & SPA” veikia penkios VIP 
pirtys, žadančios kūno malonu-
mus pagal meksikiečių, japonų, 
karaimų, rusų tradicijas. O arabiš-
kos hamamo procedūros, kurių 
kainos prasideda vos nuo 25 litų, 
nukels jus į saulėtą Turkiją.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida VIP pirtims ir 
hamamo procedūroms

Japoniškos VIP pirties poilsio 
zonoje - Rytų estetikos 
elementų turintis interjeras

 Sauliaus Venckaus nuotr.

“Trasalyje” VIP pirčių malonumais 
siūloma mėgautis ir dviese...

Hamamo procedūros atliekamos 
ant šildomo marmurinio gulto

Natūraliu medžiu kvepia 
rusiška VIP pirtis

Japoniška kūno pėrimo 
technika bambukais 
puikiai atpalaiduoja

...ir su kompanija
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Didžiojoje Britanijoje įsteigto 
DJMAG paskelbti geriausių pasau-
lio klubų ir diskžokėjų reitingai ne-
retai nulemia daugybės atlikėjų kar-
jerą ir jų atlyginimus. Per šiuos rei-
tingus taip aukštai iškilo šiandien 
ne po vieną dešimtį tūkstančių eu-
rų už pasirodymą prašantys Tiesto, 

Armin Van Buuren, David Guetta, 
John Digweed, Sasha ir kiti.

Devintus metus veikiantis ir 
daugybę muzikos žvaigždžių į mūsų 
šalį atvežęs “Gravity” geriausiųjų 
reitinge užėmė garbingą 80-ąją vie-
tą, ir tai yra aukščiausias Lietuvos 
klubų pasiekimas iki šiol. Kalbama, 

kad vietą šimtuke užtikrino daugy-
bės užsienio diskžokėjų balsai.

Pirmoje vietoje šiais metais - 
Mančesterio klubas “Sankeys”, an-
troje - Londono “Fabric”, toliau - 
Ibisos “Amnesia”, Londono “Minis-
try of Sound” bei Ibizos “Pacha”.

“Laisvalaikio” inf.

“Gravity” - geriausių pasaulio klubų šimtuke
Šimtus tūkstančių skaitytojų ir gerbėjų visame pasaulyje turin-
tis muzikinis leidinys ir interneto svetainė DJMAG kasmet skelbia 
geriausių pasaulyje diskžokėjų ir klubų šimtukus. Tarp geriausių 
šimto klubų pateko ir Vilniaus klubas “Gravity”.

Elena NIKONOVAITĖ

“Tereikia atsinešti gimimo datą 
patvirtinantį dokumentą, - naujos 
akcijos sąlygas dėstė Mindaugas 
Skurvydas, “Free Ball” biliardo klu-
bo vadovas. - Žaidimo laikas neri-
bojamas”.

Švenčiančiųjų ir visų kitų biliar-
dinės lankytojų paslaugoms - iki 23 
valandos veikianti europietiška vir-
tuvė, kurios asortimentas paįvairi-
namas armėniškais patiekalais (au-
tentiškas receptūras paliko prieš 
kelerius metus “Free Ball” virtu-
vėje šeimininkavusi armėnė).

Darbo dienomis nuo 11 iki 15 
valandos biliardinėje ruošiami die-
nos pietūs. Per juos pagrindinio pa-

tiekalo kaina - iki 8 litų. Dažniausiai 
lankytojams siūloma rinktis iš trijų 
dienos patiekalų, tarp kurių vienas 
- vegetariškas. Yra kelių rūšių sriu-
bų, salotų. “Mūsų maistas labai 
skanus - kaip naminis”, - virtuvę 
gyrė “Free Ball” klube pats nuolat 
pietaujantis M.Skurvydas.

Dar viena gera žinia “Free Ball” 
lankytojams - nuo šiol šiokiadie-
niais nuo 11 iki 15 valandos biliardo 
žaidimas kainuos 50 proc. mažiau. 
Valandos kaina - tik 7 litai.

Tarp biliardo mėgėjų “Free 
Ball” klubas garsėja nuotaikingais 
renginiais. Kelis kartus per metus 
klube vyksta biliardo triukų čempi-
onatas, alaus krepšinio (angl. “beer 
ball”) varžybos. Pastarosios numa-

tytos jau šį mėnesį, balandžio 23 
dieną. Alaus krepšinis žaidžiamas 
ant teniso stalo, užduotis - įmesti 
teniso kamuoliuką į priešininko pu-
sėje esantį alaus bokalą. “Nėra da-
lyvio mokesčio - tereikia susimo-
kėti už savo alų. Kviečiu dalyvauti 
ar bent pasižiūrėti - reginys būna 
labai smagus”, - kvietė biliardinės 
šeimininkas.

Tradiciškai trečiadieniais klube 
vyksta biliardo turnyrai - laimėto-
jams įteikiami piniginiai prizai.

Erdviame “Free Ball” klube 
galima žaisti amerikietiškąjį bi-
liardą - stovi 12 stalų, taip pat ra-
site vieną angliškojo biliardo sta-
lą. Stalai ir įranga klube nuolat 
atnaujinama.

Švenčiate gimtadienį? “Free Ball” 
klube biliardas nemokamai!

Lankytojai apie 
“Free Ball” klubą

Julius ir Giedrius
Į “Free Ball” užsukame savait-

galiais, dažniausiai - penktadieniais 
po darbų. Smagu, kad klube renkasi 
šauni, draugiška publika. Ir mergi-
nų čia būna daug - smagiau žaisti, 
apima didesnis azartas. Vilniuje tai 
geriausias biliardo klubas. Tvarkin-
gi stalai ir kita įranga.

Kristina
Mėgstu “Free Ball” klubą dėl 

jaukios, malonios aplinkos. Čia švie-
su ir erdvu - ne koks rūsys. Kartais 
su draugais “Free Ball” žaidžiame 
biliardą, bet dažniausiai užsuku 
darbo dienomis - dienos pietų. Mais-
tas čia skanus ir kokybiškas, ypač 
skaniai ruošiama vištiena. Dirbu ne-
toliese. Vasarą ateinu pėsčiomis - pa-
sivaikštau, o žiemą atvažiuoju ma-
šina, ją pasistatau nemokamoje 
VCUP aikštelėje.

Aleksandras ir Miroslavas
Kai norime pažaisti biliardą, daž-

niausiai renkamės “Free Ball” klubą. 
Jis įsikūręs pačiame miesto centre, to-
dėl mums patogu atvažiuoti.

Vilniaus centrinėje universalinėje parduotuvėje (VCUP), Konstitucijos pr.16, įsikūręs biliardo klubas 
“Free Ball” kviečia švęsti gimtadienius. Ir pramoga garantuota, ir kišenė pernelyg nenukentės, mat 
per savo tikrąją gimimo dieną jūs ir jūsų draugai biliardą galėsite žaisti nemokamai.
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Biliardo aistruolis Mindaugas Skurvydas į “Free 
Ball” klubą kviečia ir žaisti, ir užsukti dienos pietų

Sauliaus Venckaus nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida žaidimui

PASLAUGOS IR KAINOS

n DIENOS PIETŪS 
Salotos iki 4 Lt 
Sriubos iki 3 Lt 
Antras patiekalas iki 8 Lt
n BILIARDAS 
Amerikietiškasis 
biliardas 14-18 Lt 
Angliškasis biliardas 15-19 Lt 
Biliardo mokykla 
mėnesiui 80 Lt
n DARBO LAIKAS 
Darbo dienomis ir 
sekmadienį 11-24 val. 
Penktadieniais ir 
šeštadieniais 11-02 val.
n PRANAŠUMAI 
Patogi vieta - Vilniaus centras 
Nemokama ir talpi automo-
bilių aikštelė šalia PC VCUP 
Klube veikia gera kondicio-
navimo sistema
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Elena NIKONOVAITĖ

Į užsienį - idėjų

Mintis įkurti greito aptarnavimo 
ir maisto išsinešti (angl. “take 
away”) piceriją kilo dviem Airijoje 
dirbusiems lietuviams. Netipiškas 
emigracijos scenarijus: atsitiktinai 
susipažinę Vidas Leščinskas ir vir-
tuvės šefas Andrius Vėjinis, užsie-
niuose išmokę verslo paslapčių, su-
kirto rankomis dėl bendros veiklos 
ir sugrįžo namo.

“Airijoje, Didžiojoje Britanijoje 
greito aptarnavimo maitinimo įstai-

gos labai populiarios. Manau, ir Lie-
tuvoje ši tendencija greitai virs dau-
gelio gyvenimo būdu”, - sakė 
“Pitstop pizza” direktorius V.Leš-
činskas. Vilniaus g. 21 įkurta “Pitstop 
pizza” - sostinėje jau antroji. Pirmo-
ji veikia adresu Šeimyniškių g. 21. 
“Mūsų lankytojai Šeimyniškių gatvė-
je grįžta nuolat, jiems patinka 
“Pitstop pizza” maistas, todėl atida-
rėme antrą kavinę aktyvioje, jauni-
mo nuolat pilnoje Vilniaus gatvėje”, 
- pasakojo V.Leščinskas.

Palyginus su Šeimyniškių gatvės 
“Pitstop pizza”, kurioje orientuojama-
si į greitai prie baro užkąsti ateinantį 

lankytoją, Vilniaus gatvės picerija er-
dvesnė, joje įrengti patogūs minkšta-
suoliai. Yra vaikų kampelis. Kol jūsų 
užsakymas bus vykdomas pusiau atvi-
roje virtuvėje, galėsite pasklaidyti 
naujausius laikraščius ir žurnalus.

Mėgstamiausio skonio 
patiekalai

“Pitstop pizza” valgiaraštyje rasi-
te pačius populiariausius patiekalus, 
kuriuos daugelis įtrauktų į savo mėgs-
tamiausiųjų sąrašą: 20 itališkos picos 
rūšių, traškių gruzdintų vištienos 
blauzdelių, sparnelių ir filė gabaliukų, 

taip pat yra įvairių salotų. “Pitstop piz-
za” picerijos išskirtinumas - joje, be 
tradicinio kečupo, rasite vietoje gami-
namų natūralių padažų: žaliąjį su kra-
pais, česnakinį, kario, pikantišką, sal-
džiarūgštį ir aštrų. Čia ruošiama švie-
žiai maltų pupelių kava. Kadangi lan-
kytojai teiraujasi, artimiausiu metu 
picerijos meniu papildys mėsainiai.

“Manau, skaniausia yra ką tik 
iškepta pica, todėl jos nelaikome, 
nešildome. Esame greito aptarnavi-
mo, bet ne greitojo maisto užkandi-
nė. Maisto kokybe rūpinamės ypa-
tingai. Užsukite ir įsitikinkite tuo 
patys”, - kvietė V.Leščinskas.

“Pitstop pizza”: sustok gardžios pertraukėlės!
Neseniai sostinėje, judrioje Vilniaus gatvėje, duris atvėrė nauja 
greito aptarnavimo ir maistą išsinešti siūlanti picerija “Pitstop piz-
za”. “Formulės 1” lenktynių įkvėptoje užkandinėje galėsite užsisa-
kyti įvairių itališkos picos rūšių, traškios gruzdintos vištienos ir sa-
lotų. Jei lekiate ir laiko turite tik tiek, kiek “F1” bolidai per “pitstop” 
sustojimą (kai per rekordiškai trumpą brangų lenktynių laiką kei-
čiamos padangos, pildoma degalų ir pan.), maistą iš anksto užsisa-
kykite telefonu.

n Ypatingas pasiūlymas! 
Perkantiems dienos picą, 
gėrimas ir padažas - 
nemokamai! Perkantiems 
šeimyninę dienos picą, 2 
gėrimai ir padažas - už dyką!
n Valgiaraštį rasite 
www.myliupica.lt 
Maisto užsisakymas telefonu 
(8 684) 242 44

Su “Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai 

Idėją įkurti greito aptarnavimo ir maisto išsinešti 
piceriją Vidas Leščinskas parsivežė iš Airijos

Sauliaus Venckaus nuotr.

“Pitstop pizza” interjere - “F1” 
automobilių lenktynių simbolika

“Šefo” pica
“Pitstop pizza” 
populiariausios: “Marinara” pica “Al-Capone” pica“Napoli” pica



Pasiilgote gyvai skambančio džiazo, bliuzo, svingo, nuotaikingo 
rokenrolo? Tada Jums verta užsukti į svetainę-barą “Veranda” 
Žvėryne (Kęstučio g.39, Vilniuje). Čia kiekvieną ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį vakarais skamba seno pianino garsai. “Ve-
randos” kolektyvas pakuždėjo, kad netrukus tikro garso muzika 
skambės ir jaukiame, žalumoje skendinčiame lauko kiemelyje.

“Laisvalaikio” inf.
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“Vien tai, kad buvau pakvies-
tas atstovauti Lietuvai, yra didis 
ir reikšmingas įvertinimas, o gar-
binga antroji vieta - tai vienas 
aukščiausių mano, kaip šefo, pa-
siekimų tarptautinių renginių ka-
tegorijoje”, - sakė T.Rimydis. Vir-
tuvės meistro teigimu, Lietuvos 
komanda pasirodė puikiai: 3 kate-
gorijose pelnyti 2 sidabro bei vie-
nas bronzos medalis.

Pergalę kovoje virtuvės šefui 
T.Rimydžiui atnešė lašišų “Trio” sa-
lotos, pristatytos nacionalinio patie-
kalo kategorijoje.

Anot Tomo, tokie renginiai ne 
tik padeda užmegzti naujų kontak-
tų tarp profesionalių, visame pa-
saulyje žinomų virėjų, bet yra ir 
puiki erdvė dalytis patirtimi bei 
bendrauti, susipažinti su skirtingų kultūrų virtuvėmis ir maisto ruo-

šimo ypatumais.
Charizmatiškasis šefas kupinas 

idėjų ir entuziazmo. Jau daugiau nei 
metai virtuvės meistras kartu su 
“Maisto klubo” įkūrėja bei išskirti-
nių renginių visiems gyvenimo sko-
niams organizatore Ingrida Rugiene 
restorane “Diverso” rengia maisto 
ruošimo vakarus, kuriuose susirin-
kusiems ir besidomintiems išskirti-
niu maistu virtuvės šefas gamina 
gurmaniškus patiekalus rodydamas 
ir pasakodamas įmantriausių patie-

kalų gaminimo subtilybes.
Puikiai Lietuvoje žinomas šefas 

nenustygsta vietoje ir jau ruošiasi 
kelionei į Šri Lanką, kur buvo pa-
kviestas kaip Lietuvos atstovas 
“Dilmah” arbatos namų organizuo-
jamame viso pasaulio virėjų ir arba-
tų gamintojų suvažiavime. Arbatos 
gimtinėje Šri Lankoje virėjų laukia 
įdomios bei kupinos įspūdžių dvi sa-
vaitės - jie bus supažindinti su ar-
batos kilmės ir auginimo ypatumais, 
apdorojimo būdais bei arbatos pa-
naudojimo patiekaluose įmantrybė-

mis. Neabejotina, kad Tomas parsi-
veš begalę įdomių ir netradicinių 
idėjų ir vėl stebins kūrybiniais atra-
dimais.

“Laisvalaikio” inf.

Tikro garso muzikos vakarai Žvėryne

“Verandos” nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai

Išankstinė rezervacija būtina: 
tel.: (5) 2107466 , 
e-mail: office@antonio.lt

Itališki vėlyvi pusryčiai - 
tik  “Da Antonio” prie Katedros
“Da Antonio” restoranai nuolat 
savo klientams pateikia malo-
nių pasiūlymų. Šįkart restorano 
prie Katedros netradicinė XXI 
amžiaus naujiena - itališki 
vėlyvi pusryčiai.

“Diverso” šefas T.Rimydis parsivežė sidabrą
Viešbučio “Reval Hotel Neris” 
restorano “Diverso” virtuvės 
gamybos vadovas Tomas 
Rimydis į Lietuvą parsivežė 
sidabro medalį, kuriuo buvo 
apdovanotas Sankt Peterburge 
kovo 10-12 dienomis vykusia-
me 6-ajame “Baltijos kulinarijos 
taurės” turnyre. Jame dalyvavo 
atstovai iš Rusijos, Suomijos, 
Lietuvos, Latvijos bei Lenkijos.

Tomas Rimydis (kairėje) sako, jog 
Lietuvos komanda pasirodė puikiai

“Diverso" nuotr.

Nuo balandžio 11 d. į “Italian 
Sunday Brunch” nuo 12.30 iki 16 
val. “Da Antonio” prie Katedros 
kviečia kiekvieną sekmadienį. 
(BRUNCH - tai jau nuo XVIII am-
žiaus besitęsianti tradicija: “BRe-
akfast” (pusryčiai) + lUNCH (pie-
tūs) = BRUNCH).

Itališkų vėlyvų pusryčių metu 
maloniai praleisite laiką: skam-
bant gyvai muzikai mėgausitės 
įvairių salotų deriniais, vieno kąs-
nio užkandžiais, desertais, “pas-
ta”, karštais mėsos ar žuvies pa-
tiekalais. 

Viskas tik už 75 Lt kainą vienam 
asmeniui + kokteilis “Bellini”. Vai-
kams nuo 7 iki 16 metų - 30 Lt, o 
iki 7 metų - nemokamai + “Marci-
panų valandėlė”. “Da Antonio” inf.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai 
restorane “Diverso”

Su “Maestro Olialia” kortele

10%
nuolaida sąskaitai
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Režisierius prancūzas Luji Le-
terjė, sėkmingai išgarsėjęs su sub-
tilia prigimtinio įniršio kupina drama 
“Šuo Denis” ir pasitreniravęs su 
specialiaisiais efektais “Nerealiaja-
me Halke”, šiame filme sujungia abi 
savo patirtis. Pernelyg nenukrypda-
mas nuo 1981-ųjų to paties pavadi-

nimo originalo dvasios, šiame filme 
režisierius panaudoja visas šiuolai-
kinių technologijų galimybes.

Kino kūrėjai garantuoja efektin-
gą, greitą ir nepamirštamą kino re-
ginį trimatėje erdvėje. O kai tai 
iliustruoja įspūdingi graikų mitai, 
rezultatas pribloškiantis.

Studijos “Warner Bros” atstovai 
jau dabar džiaugiasi filmo sėkme ir 
teigiama žiūrovų reakcija po išanks-
tinių seansų, todėl, kalbama, dienos 
šviesą gali išvysti dar du šio filmo 
tęsiniai. L.Leterjė į šio mitinio spek-
taklio kūrybinę grupę pasikvietė tik-
rus talentus: “Oskaru” apdovanotą 
kostiumų dizainerį Lindį Hemingą 
(Lindy Hemming) (“Tamsos rite-

ris”), “Okaru” apdovanotus specia-
liųjų efektų meistrus Nilą Korbuldą 
(Neilą Corbould), Dženi Širkor (Jen-
ny Shircore), “Oskarui” nominuotą 
specialiųjų efektų virtuozą Niką 
Deivisą (Nick Davis).

“Titanų susidūrimas” buvo fil-
muojamas Londono studijoje, vėliau 
veiksmas persikėlė į įspūdingas Velso, 
Kanarų, Tenerifės vietoves bei Afrikos 
pakrantes. Keletas scenų buvo nufil-
muota Etiopijoje ir Islandijoje.

“Titanų susidūrime” Dzeuso sū-
nus Persėjas keliauja į požemių pasau-
lį, kad užkirstų kelią jo valdovo Hado 
kėslams perimti valdžią iš Dzeuso ir 
paskandinti žemę bei dangų chaose.

“Garsų pasaulio įrašų” inf.

“Mažylė” (“La Pivellina”, 
2009) - tai filmas, sužavėjęs viso 
pasaulio kino žiūrovus, lyginamas 
su garsių italų kino neorealistų dar-
bais.

Žiemą Italijos dangus toks pat 
apniukęs kaip ir Lietuvoje. Romos 
priemiestyje, vagonėlių rajone gy-
venantys cirko artistai stumia lai-
ką, laukdami šiltų dienų. Vieną 
lietingą pavakarę, vedžiodama šu-
nį, raudonplaukė cirko artistė Pa-
ti ant sūpuoklių aptinka mažylę. 
Rausvo jos kombinezono kišenė-
lėje Pati randa motinos raštelį su 
prašymu priglausti dvimetę. Mo-
teris parsiveda mažylę namo. Ta-
čiau jos vyras klounas Valteris 
linkęs apie mažąjį “radinį” pra-
nešti policijai, bet Pati nepasiduo-
da ir rūpinasi mažyle kaip savo 
vaiku. Nepastebimai artistų šei-
moje mergaičiukė tampa svar-
biausiu žmogumi, ji savo čiauškė-
jimu, smalsumu, žaismingumu 
praskaidrina kiekvieną jų dieną ir 
suteikia malonaus rūpesčio 
džiaugsmą. Tačiau ta diena, kai 
pasirodys tikroji motina, neišven-
giamai artėja.

“Mažylė” - tai pirmas kūrybi-
nio dueto Ticos Kovi ir Rainerio 

Frimelio vaidybinis filmas, kuria-
me patys save vaidina tikri cirko 
artistai Patricija Džerardi ir Valte-
ris Sabelis. Su jais filmo kūrėjai 
T.Kovi ir R.Frimelis pažįstami dar 
nuo tada, kai kūrė apie juos doku-
mentinį filmą “Babooska” (2005), 
vėliau pelniusį jiems tarptautinį 
pripažinimą. Filmas “Mažylė” taip 
pat neliko nepastebėtas. Jis tapo 
Kanų ir Berlyno kino festivalių at-
radimu, o neprofesionali aktorė 
P.Džerardi Ispanijoje (Chichone) 
pelnė pagrindinį prizą už moters 

vaidmenį. Tačiau organiškiausia 
filme mažylė Azija Kripa (Asia 
Crippa), nuo kurios dienos režimo 
priklausė visas filmavimas. Mer-
gaitė greitai priprato prie “naujos 
šeimos”, kameros ir mikrofono, 
prie gyvenimo vagonėlyje be tėvų. 
Dėl visų šių priežasčių filmas iš-
skirtinai tikroviškas, pripildytas 
smagių kuriozinių situacijų, subti-
laus liūdesio. “Mažylė” - tai isto-
rija apie gerumą ir gebėjimą juo 
dalytis.

“Laisvalaikio” inf.

Kelionė į Stokholmą dviem 
- DVD dėžutės viduje!

Įsigydami specialiųjų efektų fil-
mo “2012” DVD arba “Blu-Ray”, 
dėžutės viduje rasite skrajutę - tai 
jūsų bilietas į žaidimą, kurį “Video-
line” rengia drauge su kelionių orga-
nizatoriumi “Litamicus” ir kompani-
ja “Tallink”. Jums tereikės trumpuo-
ju telefono numeriu 1670 nusiųsti 
SMS žinutę su kodu, kurį rasite skra-
jutėje. Laimėtojas burtais bus išrink-
tas birželio 1 d., paskelbtas interne-
to svetainėje www.videoline.lt ir as-
meniškai informuotas telefonu. Bir-
želio 17 d. bus paskelbtas ir “Lais-
valaikyje”.

DVD ir “Blu-Ray” “2012” ieš-
kokite prekybos centruose, knygy-
nuose ir “Videoline” parduotuvėse 
arba įsigykite www.videoline.lt.

Dovanų - 1000 Lt

Nuo šiol jūsų pasirinkta kelionė 
gali kainuoti iki 1000 Lt pigiau - pre-
kybos centruose ieškokite DVD su 
“Sofa Travel” lipduku ir viduje rasi-
te kelionių kortelę su nuolaidomis.

DVD filmas pats ateis į 
namus

Ką tik atnaujintoje svetainėje 
www.videoline.lt jau atidaryta inter-
netinė filmų parduotuvė. Atidary-
mo proga perkantiems ne mažiau 
kaip už 50 Lt DVD filmai atvežami 
nemokamai, perkantiems už 100 Lt 
- dar suteikiama ir 10 proc. nuolai-
da. Maloni staigmena “Laisvalai-
kio” skaitytojams - įvedę kodą 
LAISV10 gausite papildomą 10 
proc. nuolaidą. “Laisvalaikio” kodas 
galioja iki 2010 m. balandžio 30 d.

DVD “Planeta 51” su 
skaniais pasiūlymais

Pirkdami animacinę komediją 
visai šeimai DVD “Planeta 51”, 
dėžutės viduje rasite greitojo 
maisto restoranų tinklo “Hesbur-
ger” nuolaidų kuponą. O jeigu šį 

filmą pirksite “Videoline” parduo-
tuvėje, papildomai gausite šokola-
dinį kiaušinį su “Planetos 51” pa-
kabučiais.

Atsiimk 5 Lt

Prekybos centruose ir knygy-
nuose ieškokite DVD filmų su lip-
duku “Videoline nuolaida 5 Lt” - vi-
duje bus nuolaidos skrajutė, kuria 
pasinaudosite “Videoline” parduo-
tuvėse (“Videoline” parduotuves 
rasite: Vilniuje prekybos centre 
“Maxima”, Mindaugo g.11; Kaune 
prekybos centre “Savas”, Savanorių 
pr.346; Šiauliuose prekybos centre 
“Saulės miestas”, Tilžės g.109).

Specializuotų video prekių par-
duotuvių tinklas “Videoline” išsi-
skiria didžiuliu lietuviškai įgarsin-
tų animacinių filmų visai šeimai 
asortimentu. “Šį pavasarį parduo-
tuvėse ieškokite kultinio japonų 
režisieriaus Hayao Miyazaki nau-
jausio darbo - “anime” žanro fil-
muko “Ponyo ant uolos prie jū-
ros”, pataria parduotuvės “Video-
line” pardavėja konsultantė Jovita 
Saudargaitė. “Vaikus įtraukia po-
vandeninis magiškas pasaulis, ne-
įtikėtina drąsa ir fantazijos kupini 
nuotykiai, - sako ji. - Taip pat re-
komenduojame dar vieną naujieną 
visai šeimai - DVD filmuką “ De-
besuota, numatoma mėsos kukulių 
kruša”. Tai pasakojimas apie ma-
gišką gurmanų šalį, kur oras kei-
čiasi 3 kartus per dieną - pusry-
čiams, pietums ir vakarienei. Taip 
pat šiame DVD diske daug papil-
domos medžiagos - ne tik kaip bu-
vo kuriamas filmas, bet ir žaidi-
mas, kuris pradžiugins kiekvieną 
vaiką”.

“Laisvalaikio” inf.

“Titanų susidūrimas” -  
kino teatruose nuo 
balandžio 16 d.

n Fantastinis nuotykių epas
n Režisierius: Louis Leterrier
n Vaidina: Sam Worthington, 
Ralph Fiennes, Gemma Arterton 
ir kt.

“Titanų susidūrimas” - įspūdingas 
kino reginys trimatėje erdvėje

“Mažylė” - kino teatruose 
nuo balandžio 2 d.

n Drama
n Režisierius: Tizza Covi ir 
Rainer Frimmel
n Vaidina: Patrizia Gerardi, 
Walter Saabel

Filme - garsių aktorių komanda
Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

Lopšinė po Italijos dangum
Kadras iš filmo “Mažylė”

“Skalvijos” nuotr.

Nuo šiol DVD dėžutėje 
telpa daugiau

Daiva Laskauskienė 
sako, jog  kino 

mėgėjams parengta 
daug naujienų

“Videoline” nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

18%
nuolaida prekėms ir 
paslaugoms visose 

“Videoline” parduotuvėse

Specializuotų video prekių parduotuvių tinklas “Videoline” 
kino mėgėjams pristato pavasarinių staigmenų puokštę: 
nuo gerokai pigesnio filmo iki nemokamos kelionės į 
Šiaurės Venecija vadinamą Švedijos sostinę.

Išsamiau apie filmus ir akcijas: 
www.videoline.lt

Operetės režisierė ir choreogra-
fė A.Cholina sukūrė nevaržomą šo-
kio stichiją, kur valsas, polka, galo-
pas, čardašas susipina į vientisą 
svaiginančią visumą. Fantastiniai 
šokiai ir judesių plastika tiesiog už-
buria. Režisierė A.Cholina, įpinda-
ma Georgo Frideriko Hendelio (Ge-
orge Frideric Handel) muziką, 
nuostabiai atskleidžia rūmų kolori-
tą. Būtent šokio dvasia prisodrina 
operetės veiksmą veržlaus judėji-
mo, taip atskleisdama menininkės 
spektakliams būdingą stilistiką. 
“Operetė “Madam Pompadur” - 
mano režisūrinis šio žanro debiutas, 
- sako spektaklio statytoja A.Choli-
na. - Operetės menas turi savo tai-
sykles, todėl sutikau dirbti tik tada, 
kai pajutau, jog kurdama šį spekta-
klį galėsiu likti ištikima sau ir savo 
teatro suvokimui. Mane įkvėpė lai-
kotarpis ir pačios Pompadur asme-
nybė, kurios gyvenimas ir fatališka 
prigimtis leido prisotinti spektaklį 
prasmės ir grožio. Pats kūrybinis 
procesas buvo lengvas ir labai ma-
lonus. Dirbdama su trupe, norėjau 
trijų dalykų: maksimaliai išnaudoti 
artistų galimybes, sužadinti juose 
norą nebijoti garsiai mylėti savo 

profesiją ir sukurti spektaklį, kurį 
jie pamiltų visa širdimi. Būsiu lai-
minga, jei man tai pavyko...”

Atsidūrę XVIII amžiaus Paryžiu-
je, pajausime jo bulvaruose klestė-
jusią linksmą, kupiną pramogų 
atmosferą, alsuojančią mugių ir smu-
klių dvasia. Kostiumų ir grimo dai-
lininko - dizainerio J.Statkevičiaus 
sukurtiems kostiumams, kurie žiū-
rovą nustebins prabanga, dar labiau 
atsiskleisti padės scenografijos mi-
nimalizmas. “Pasiūlymą sukurti sce-
nografiją šiam spektakliui priėmiau 
su tam tikra abejone ir nerimu, - pri-
sipažino scenografiją kūręs M.Ja-
covskis. - “Madam Pompadur” - ma-
no pirmasis darbas operetėje. Visada 
maniau, kad tai ne mano žanras. Jau-
čiausi tarsi būčiau įkėlęs koją į sve-
timą teritoriją, todėl šis pastatymas 
man - rimtas kūrybinis iššūkis. Bet 
ir įdomus, jaudinantis nuotykis...”

Pagrindinė kūrinio veikėja - kara-
liaus Liudviko XV favoritė - markizė 
de Pompadur - istorinė asmenybė. 
Apsupusi karalių jai ištikimais žmo-
nėmis, markizė lėmė to meto valsty-
bės vidaus ir užsienio politiką, globo-
jo mokslą ir menus. Per 20 viešpata-
vimo dvare metų ši neeilinė moteris 

valdė ne tik Prancūziją. Jos įtaka bu-
vo juntama visoje Europoje. “Nepa-
prastai žaviuosi šiuo personažu! Tik 
pamanykite, kokia tai buvo asmeny-
bė, kad intriguoja ir žavi ištisus šimt-
mečius... Tai didžiulė atsakomybė ir 
garbė prisiliesti atkuriant epochą, 
šios neeilinės asmenybės įvaizdį, au-
tentiškus kostiumus, kuriuos net ir 
šiais laikais nelengva įgyvendinti, - 
sakė kostiumų ir grimo dailininkas 
dizaineris J.Statkevičius.

Operetės muzikinei daliai vadovau-
jantis teatro dirigentas J.Janulevičius 
patikina, kad ši operetė nebus panaši į 
jau matytas melodingąsias Imrės Kal-
mano (Imre Kalman) ar Franco Leharo 
(Franz Lehar) vien todėl, kad L.Falio 
operetės muzikai būdinga puiki ritminė 
precizika, joje daugiau šokio elemento, 
o lyrika, įsprausta į ritmo rėmus, mu-
ziką padaro tiesiog fantastišką. Be to, 
ir pačioje siužeto fabuloje intriga kiek 
kitokia, nei “tradicinėse” operetėse. 

Ilgame operetės veikėjų sąraše vai-
dmenų užteko didžiajai daliai trupės 
dainininkų, o pagrindinius vaidmenis 
sukūrė puikiai Lietuvos melomanams 
žinomi solistai Kristina Siurbytė, No-
meda Vilkanauskaitė, Raimonda Tallat-
Kelpšaitė, Kęstutis Alčauskis, Egidijus 
Bavikinas, Mindaugas Zimkus. Visos 
dainininkės, įkūnijusios pagrindinę he-
roję įsitikinusios, kad “Madam Pompa-
dur” - intriguojanti operetė.

Parengė Asta MIKELEVIČIŪTĖ
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“Madam Pompadur” - į Kauną grįžta Paryžiaus prašmatnumas
Prisimindamas seną tiesą, kad gyvenimas - ne tik darbai ir rūpes-
čiai, Kauno valstybinis muzikinis teatras balandžio 9, 10, 11 dieno-
mis kviečia visus į naująją premjerą - intriga, aistra bei aristokratiš-
ka prabanga alsuojančią austrų kompozitoriaus Leo Falio (Leo  Fall) 
operetę “Madam Pompadur”.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida  2 bilietams

n Originalų Rudolfo Šancerio (Rudolf 
Schanzer) ir Ernsto Velišo (Ernst 
Welisch) operetės “Madam Pompadur” 
libretą išvertė Gintaras Patackas.
n Spektaklį režisuoja ir choreografiją 
kuria Anželika Cholina, scenografiją 
- Marijus Jacovskis. Kostiumų ir grimo 
dailininkas - Juozas Statkevičius.
n Spektaklio dirigentas - Jonas 
Janulevičius

Anželika Cholina 
(centre) sako, jog 
dirbdama su trupe 
siekė maksimaliai 
išnaudoti artistų 
galimybes
Laimučio Brundzos nuotr.
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 Daugiausiai picų Europoje suvalgo prancūzai

Tradicinė prancūzų valgio kultūra gresia tapti mitu:  praėjusio amžiaus 
devintajame dešimtmetyje šalyje išplito greito maisto restoranai, o dabar gy-

ventojai sunkiai apsieina be picų.
Rinkos stebėjimo bendrovės “Gira Sic Conseil” atliktas tyrimas parodė, kad 

vienas prancūzas per metus suvalgo vidutiniškai 10 kg picos, o tai yra dvigubai 
daugiau nei italai ir daugiausiai Europoje. Pica jau seniai išstūmė mėsainį. Pran-

cūzijoje vienam parduotam mėsainiui šiandien tenka 16 picų.
“Gira Sic Conseil” bendrovės duomenimis, pica bent kartą per savaitę atsiduria 

ant prancūzų stalo. Manoma, kad picų rinka šalyje gali toliau didėti. Čia jau yra 13 
tūkst. picerijų. Iš užsisakančiųjų maistą į namus, 80 proc. pageidauja picos. Sušaldy-

tos picos yra vienas pagrindinių produktų prekybos tinklų šaldikliuose.

Indijos ginkluotosios pajėgos kovoje su teroru ketina panau-
doti naują ginklą - aštriausiomis pasaulyje pripažintas aitriąsias 
paprikas. Po išsamių bandymų nuspręsta iš “Bhut Jolokia” pa-
prikų gaminti ašarines dujas primenančias granatas, kurios 
“išvestų iš rikiuotės” įtariamuosius, antradienį paskelbė In-
dijos gynybos ministerija, kurią cituoja agentūra AP.

“Bhut Jolokia” 2007-aisiais buvo pripažinta aštriausia 
aitriąja paprika pasaulyje. Ji auginama Indijos šiaurės ry-
tuose. Šios paprikos aitrumas, matuojant pagal Skovilio 
(Scoville) skalę, siekia daugiau kaip milijoną vienetų. 
Klasikinio “Tabasco” padažo aštrumas, pavyzdžiui, yra 
tik 2 tūkst. 500 - 5 tūkst. Skovilio vienetų.

“Kad aitriųjų paprikų granatas galima naudoti, pa-
rodė bandymai Indijos ginkluotųjų pajėgų laboratori-
jose”, - sakė ministerijos atstovas. Tai esą yra efek-
tyvus nenuodingas ginklas, kurį panaudojus, tero-
ristams taps sunku kvėpuoti ir jie išlįs iš savo slėp-
tuvių.

Išbandytas kosmoso turistus 
skraidinsiantis erdvėlaivis

Pirmą kartą į orą sėkmingai pakilo kos-
minis laivas “SpaceShipTwo”, kuris vėliau-
siai 2012 metais skraidins į orbitą kosmo-
so turistus. Laivą į 13 tūkst. 716 km 
aukštį iškėlė nešantysis lėktuvas “Whi-
teKnightTwo”, paskelbė bendrovė 
“Virgin Galactic”.

Erdvėlaivis skrydžiui pakilo Mo-
havės dykumoje Kalifornijoje (JAV), 
skrydis truko beveik tris valandas.

“Mums nebuvo staigmena tai, 
kad skrydis pavyko taip puikiai”, 
- apie pirmąjį bandymą sakė bri-
tų milijardierius ir “Virgin Ga-
lactic” įkūrėjas Ričardas Bren-
sonas (Richard Branson). 
Kosmoso turistams skirtas 
erdvėlaivis pirmą kartą 
viešai pristatytas gruodžio 
pabaigoje. 18 metrų ilgio 
“SpaceShipTwo” yra 
vietos dviem pilotams 
ir šešiems keleiviams. 
Bilietas į kosmosą 
kainuos 200 tūkst. 
dolerių (135 tūkst. 
eurų).

Amerikiečių farmakologai 
sukūrė “protingą” tabletę

Amerikiečių mokslininkai 
sukūrė “protingą” tabletę, į kurią 
įmontuotas mikrolustas ir mažy-
tė antena, praneša Kanados te-
levizijos kompanija CBC.

“Kai tabletė patenka į orga-
nizmą ir ištirpsta, mikrolustas 
siunčią signalą į gydytojo mobi-
lųjį telefoną arba kompiuterį, 
pranešdamas, kad pacientas vais-
tus išgėrė nustatytu laiku”, - sa-
kė žurnalistams vienas iš naujo-
vės kūrėjų, Floridos universiteto 
kompiuterių inžinerijos adjunk-
tas profesorius Rizvanas Baširu-
la (Rizwan Bashirullah).

Kol kas “protinga” tabletė 
buvo bandoma tik su anatomi-
niais modeliais. Mokslininkai 
stengėsi nustatyti, per kiek laiko 
tabletė ištirpsta organizme. Pa-
aiškėjo, kad ji palieka nedidelį 
sidabro druskų pėdsaką. Tai - pa-
čios tabletės plonytės sidabrinės 
dangos ir mažytės antenos liku-
čiai. Sidabro kiekis netgi mažes-
nis už tą, kuris pakliūva į orga-
nizmą kartu su stikline išgerto 
vandens. Klinikinėmis sąlygomis 
“protinga” tabletė dar nebuvo 
bandoma. 
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Indijos ginkluotosioms 
pajėgoms paprika taps ginklu

Redakcijos archyvo nuotr.

Už P.Pikaso paveikslą 
tikimasi rekordinės sumos

Po ilgo teisinio ginčo britų kompozitorius Endriu Loidas 
Vėberis (Andrew Lloyd Webber) aukcione parduoda garsaus 

ispanų tapytojo Pablo Pikaso (Pablo Picasso) paveikslą. Už jį ti-
kimasi gauti rekordinę pinigų sumą.

“Anchelo Fernandeso de Soto portretas” (“Portrait of Angel 
Fernandez de Soto”) vertinamas 30-40 mln. svarų (44,2 mln. eurų). 

Iki šiol tokia didele suma nebuvo įvertintas nė vienas aukcione Eu-
ropoje parduodamas paveikslas, neseniai Londone sakė “Christie’s” 

atstovė.
Pastaraisiais metais vyko ginčas dėl minėto P.Pikaso kūrinio nuo-

savybės nacių valdymo laikotarpiu.
Už paveikslą gautas pelnas atiteks E.L.Vėberio fondui. Pradžioje 

portretą planuota parduoti 2006-aisiais. Tačiau to atsisakyta, kai žydų 
bankininko Polo Mendelsono Bartoldžio (Paul von Mendelssohn-Barthol-

dy (1875-1935)) turto paveldėtojai pagrasino ieškiniu. Šis berlynietis dau-
gybę kūrinių iš savo kolekcijos buvo priverstas parduoti spaudžiamas nacių. 

E.L.Vėberis paveikslą 1995 metais įsigijo už 29 mln. dolerių. Sausį ginčas 
buvo išspręstas. P. M. Bartoldžio palikuonys pareiškė atsisakantys vertingo 

paveikslo. 1903-iaisiais tapytas kūrinys dabar bus parduodamas Londone bir-
želio 23 dieną.

E.L.Vėberio fondas remia meną ir kultūrą Didžiojoje Britanijoje.
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Labiausiai turistų lankoma vieta 
Peru - senovės inkų miestas Maču 
Pikču - po dviejų mėnesių pertraukos 
vėl bus prieinamas turistams, infor-
muoja BBC.

Po sausį siautėjusių audrų apga-
dinus geležinkelį nutrūko traukinių 
eismas į Maču Pikču. Peru žinybos 

atsisakė planų čia skraidinti turis-
tus iš Kusko, esančio už 110 kilo-
metrų. Į senovės inkų miestą būtų 
įmanoma patekti tik per džiungles 
arba nuskristi sraigtasparniu. Šalies 
valdžia nusprendė, kad kuriam lai-
kui Maču Pikču turistams prieina-
mas nebus.

Garsusis Maču Pikču vėl    
atidar omas turistams

JAV aktorė Sjuzan Sarandon (Susan Sarandon) 
lankėsi senovės inkų mieste Maču Pikču

EPA-Eltos nuotr.
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Iš Europos šalių motorizuo-
tiems turistams pigiausia sto-
vyklauti yra Lenkijoje ir Ven-
grijoje.

Viena nakvynė dviem suau-
gusiems asmenims ir dešimties 
metų vaikui, įskaitant palapinės 
ar kemperio statymo vietą, elek-
trą ir dušą, Lenkijoje vidutiniškai 
kainuoja 20,71 euro. Vengrijoje 
už tai reiks sumokėti 23,83 euro. 
Vidutinis Europos vidurkis yra 
32,16 euro.

Tuo tarpu brangiausiai už sto-
vyklavimą turistams teks paklo-
ti Italijoje (41,30 eurų už naktį) 
ir Ispanijoje (37,21 euro). Dau-
giau nei vidurkis nakvynė atsieis 
ir Nyderlanduose (34,98), Kroa-
tijoje (33,55) bei Šveicarijoje 
(32,20).

Dėl lankytojų stygiaus užda-
romas vienintelis pasaulyje Džo-
no Lenono (John Lennon) muzie-
jus. Jis veikė viename Tokijo 
priemiesčių. Pirmaisiais muzie-
jaus darbo metais 2000-aisiais jį 
aplankė 124 tūkst. žmonių. Ta-
čiau po to lankytojų skaičius nuo-
lat mažėjo. Dabar kasmet jame 
pabuvodavo vidutiniškai 30 tūkst. 
žmonių.

Muziejus bus uždarytas rug-
sėjo 30-ąją. Iki tada galioja sutar-
tis su Dž.Lenono našle Joko Ono 
(Yoko Ono).

Jungtiniuose Arabų Emyra-
tuose penkiamečiams bus leista 
mokytis vairuoti naujajame “Eis-
mo mieste”, pranešė laikraštis 
 “National”. Policijos prižiūrimame 
kaimelyje vaikams ir paaugliams 
bus suteikta galimybė vairuoti ti-
krus automobilius tikrais keliais.
Vaikai nuo penkerių iki dvylikos 
metų galės vairuoti baterijomis va-
romus automobilius, kurie važiuo-
ja 15 kilometrų per valandą grei-
čiu. 13-17 metų paaugliams bus 

leista vairuoti benzinu varomus 
automobilius ir išvystyti iki 20 ki-
lometrų per valandą greitį.

Kai vairuotojas nusižengs, jam 
ar jai bus perduota policijos radijo 
žinutė. “Tai padės vaikams nuo ma-
žens išmokti paklusti taisyklėms. 
Jie išmoks segėti saugos diržus ir 
klausytis pareigūnų instrukcijų”, 
- teigė Abu Dabio eismo policijos 
atstovas spaudai Ahmedas al Na-
jadis (Ahmed al Niyadi).

Pigiausia stovyklauti  
Lenkijoje, Vengrijoje

Uždaromas 
Dž.Lenono 
muziejus

JAE mokytis vairuoti bus 
leista net penkiamečiams

Garsusis prekybos centrų tinklas 
“Waitrose”, ne kartą nustebinęs bri-
tus neįprastais maisto produktais, ir 
vėl paruošė jiems staigmeną. 45-iose 
tinklo Didžiojoje Britanijoje parduo-
tuvėse pasirodė baltųjų ananaso sko-
nio braškių, pavadintų “pineberry”, 
arba “ananasinėmis uogomis” .

Šios uogos - tai laukinių braškių, 
kilusių iš Pietų Amerikos, atmaina. 
Čia šios uogos atsirado 18-ajame 
amžiuje, išveistos natūralaus kryž-
minimo būdu. Jos galėjo negrįžtamai 
išnykti, jeigu prieš septynerius me-

tus olandų ūkininkai nebūtų pradė-
ję auginti jų prekybai.

Uogos auginamos stiklinėse 
oranžerijose, kur jos noksta, įgyda-
mos baltą spalvą, ir išsiskiria iš kitų 
uogų ananaso skoniu.

Ananasų skonio baltųjų braškių 
125 g dėžutė iki balandžio 13 dienos 
bus parduodama už 2,99 svaro (4,5 
dolerio), o vėliau - svaru brangiau.

2008 metais “Waitrose” tinklas 
pasiūlė klientams išmėginti “strasber-
ry” uogų - braškių ir aviečių hibridų.

Staigmena britams - baltosios 
ananasų skonio braškės

Audros pačiam Maču Pikču ža-
los nepadarė. Senovės inkų miestas 
yra 2 tūkst. 500 metrų aukštyje.

Už kiekvieną dieną, kai turistai 
negalėjo patekti į Maču Pikču, Pe-
ru neteko po maždaug 1 mln. do-
lerių.

Garsusis Maču Pikču vėl    
atidar omas turistams



Kas?
Londono policija.

Ką padarė? 
Po pagarsėjusių 

paauglių išpuolių su 
peiliais sukūrė žaidi-
mą naudodamiesi 
vien “YouTube” sve-
taine. Jie panaudojo 
naują “Youtube” 
funkciją, kuri leidžia 
paspaudus ant vaiz-
do klipo iškart patekti į naują kli-
pą. Tai veikia paprastai: pažiūriu 
vaizdo klipą, kaip jaunuolis ruošia-
si išeiti iš namų, ir matau klausi-
mą: imti peilį ar neimti? Pagal tai, 
kokį paspausiu mygtuką (imti ar 
neimti), mane nukels jau į kitą 
vaizdo klipą su skirtinga pabaiga. 
Visi vaizdai filmuoti įprastuose 
Londono priemiesčiuose ir prime-
na filmukus, kuriuos į svetainę 
įdeda britų paaugliai. Tačiau priė-
mus neteisingus sprendimus ir 
veikėjo likimas liūdnas - jis atsi-

duria areštinėje. Vis dėlto, kitaip 
nei tikrame gyvenime, čia galima 
pasitaisyti...

Kodėl veikia? 
Tikra ir realistiška: žaidimo vei-

kėjai nešneka nublizgintais dialogais, 
o bendrauja taip, kaip gatvės jauni-
mas - netgi pats vaizdo klipas atrodo 
kaip kaimyno nufilmuotas mobiliuo-
ju telefonu. Netradicinė žaidimo for-
ma įtraukia, “Youtube” nuorodą labai 
lengva nusiųsti draugui ar publikuo-
ti savo “Facebook.com” profilyje.

Rezultatai? 
Pradinį žaidimo filmuką inter-

nete pamatė daugiau kaip pusė mi-
lijono žiūrovų. Londono tarptauti-
niuose apdovanojimuose klipas nu-
skynė bronzos apdovanojimą. Be 
to, praėjusių metų pabaigoje BBC 
pranešė apie sumažėjusį britų pa-
auglių nusikaltimų naudojant pei-
lius skaičių.
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Kas?
Niujorko švietimo departa-

mentas.

Ką padarė? 
Miesto valdžia susirūpino mo-

kyklų padėtimi ir moksleivių ne-
pažangumu. Atlikus tyrimus paaiš-
kėjo, kad 37 proc. vidurinėse be-
simokančių moksleivių mokyklos 
niekada taip ir nebaigs. Atsisakę 
tradicinės reklamos, miesto val-
džios vyrai moksleiviams išdalijo 
daugiau kaip 3000 nemokamų mo-
biliųjų telefonų.

Kodėl veikia? 
Nes gandas tarp moksleivių 

sklinda labai greit. Be to - geras 
pavyzdys užkrečia, mat telefonu 
laisvai gali naudotis tik tie moks-
leiviai, kurie gerai mokosi, lanko 
pamokas ir yra aktyvūs klasėje - už 
gerus balus ir teigiamas mokytojų 
pastabas papildoma mobiliojo tele-

fono sąskaita. Geriau mokaisi - dau-
giau bendrauji telefonu. Ko daugiau 
reikia moksleiviams, kuriems pini-
gų SMS niekada neužtenka?

Rezultatai? 
Vos po dviejų savaičių nuo pro-

jekto pradžios mokytojai pastebė-

jo pagerėjusius mokymosi rezul-
tatus. Be to, į kampanijos kūrėjus 
pradėjo kreiptis mokyklos iš viso 
pasaulio. Projektas apdovanotas 
“Kanų liūtų 2008” “Titano liūtu”, 
taip pat pelnė “D&AD” reklamos 
apdovanojimą ir dėmesį pasaulio 
žiniasklaidoje.

El. reklama: 3 karšti valstybiniai projektai
Rubriką 
pristato “Gaumina”

Kas?
Stokholmo opera.

Ką padarė? 
Stokholmo operos teatras savo 

naujam spektakliui “Consulas”, pa-
sakojančiam apie pabėgėlių bandymą 
rasti prieglobstį ir jų pasiklydimą biu-
rokratijos pančiuose, sukūrė žaidimą. 
Žaidžiant pabėgėlis mušinėjamas 
tarp dviejų biurokratų ir laukiama, 
kiek ilgai jis dar ištvers sistemoje.

Kodėl veikia? 
Žaidimą žaisti buvo galima ne tik 

interneto puslapyje, kuris grojo per-

dirbtą šalies himną, bet ir reklami-
niuose skydeliuose. Be to, specialų 
kodą savo interneto puslapiuose ir 
tinklaraščiuose galėjo įsidėti visi no-
rintys, todėl žaidimas persikėlė į dau-
gybę kitų interneto puslapių. Be to, 
kvietimas pavarinėti pabėgėlį buvo 
išsiųstas šių šalies ministerijų dar-
buotojams ir net pačiam premjerui.

Rezultatai? 
Bronza tarptautiniuose Londono 

reklamos apdovanojimuose, publi-
kacijos vietos spaudoje apie kultūrą 
bei politiką ir, žinoma, visiškai iš-
pirkti bilietai į operos premjerą.

n  Darius Bagdžiūnas,
“Gaumina” direktorius

Valdžios kuriami projektai internete gali būti ne tik 12 puslapių teksto, 
bet ir interaktyvūs žaidimai bei akcijos. Šią savaitę pristatome 3 originalius 
valstybinius projektus.

Valstybinis puslapis - nebūtinai nuobodus! Pabandykite iškeisti teksto paklodę į žaidimą, o nieko nereiškiantį dizaino elementą - 
į virusinį klipą ir jūsų žinutės daug lengviau pasieks adresatą.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Pasirink pabaigą
n www.tinyurl.com/antiknife

Kompanijoms vietoj išvadų

Pabėgėlių 
tenisas

n www.tinyurl.com/pongrefugee
Už pažymius - telefonas
n www.tinyurl.com/nymillion
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“Olialia” prekių ir 
paslaugų pardavimas - 
beveik 12 mln. litų!

Prekės ženklu “Olialia” žymimos 
produkcijos ir paslaugų pardavi-
mas pernai sudarė daugiau nei 
11,7 mln. litų ir daugiau nei du 
kartus viršijo 2008 metų 
pardavimą, siekusį 5,7 mln. litų.

Pasak “Olialia” prekės žen-
klo vadovės Giedrės Pukie-
nės, pasiekti didesnį nei 100 
proc. augimą pavyko dėl pasi-
teisinusio prekės ženklo nau-
jovių įvedimo į rinką ir sėk
mingo bendradarbiavimo su 
kelių pramonės šakų lyderiais 
Lietuvoje.

“Pernai “Olialia” Lietuvos 
rinkai pristatė net 8 naujoves, 
iš kurių bene sėkmingiausias 
buvo gaiviojo gėrimo “Olialia 
Cola” pasirodymas, suteikęs 
pagrindą atsirasti ir šio gėrimo 
skonio ledams, natūralios varš-
kės sūreliams ir saldainiams. 
Mums pavyko pasiekti, kad vi-
sa ši produkcija būtų gamina-
ma bendradarbiaujant su savo 
sričių lyderiais, užtikrinančiais 
aukštą gaminių kokybę”,  sakė 
G.Pukienė. 

Jos teigimu, didelę įtaką 
pardavimams augti turėjo ne 
tik didelis susidomėjimas iš už-
sienio rinkų, bet ir padidėjęs 
“Olialia” prekės ženklo žino-
mumas tarp šalies gyventojų 
 jis pernai pakilo 15 proc.

“Novatoriški reklamos ir 
rinkodaros sprendimai lėmė, 
kad prekės ženklo žinomumas, 
palyginti su užpernai, pakilo iki 
81,8 proc. Rekordinis jis tapo 
2029 metų amžiaus grupėje, 
kurioje jį žinantys nurodė 99,3 
proc. vykdyto prekės ženklo 
“Olialia” žinomumo tyrimo da-
lyviai. Nuo 2007 metų, kai 
“Olialia” siūlė 8 produktus, 
smarkiai padidinome pasiūlą, 
todėl neabejojame, kad, esant 
sėkmingam augimui, vartoto-
jams pateiksime dar daugiau 
patrauklių naujovių”,  sako 
G.Pukienė.

TRUMPAISAVAITĖS nAUjIenA

SAVAITĖS MODeLISNori tapti modeliu? Tau 14-24 metai? Esi aukštesnė nei 1,70 m? 

Užsuk į www.olialiamodels.lt pildyk registracijos anketą ir galbūt tau bus suteikta galimybė įsilieti į išsvajotą modelių pasaulį

Puslapį parengė  
Aušra PRASAUSKAITĖ

Niekas nepaneigs, kad vasara - vestuvių metas. Todėl pavasaris 
- pasiruošimo joms! Vis dažniau “Olialia Models” agentūros 
manekenėms tenka pristatyti vestuvines sukneles. Šįkart 
“Laisvalaikio” skaitytojams pristatome vieną iš paskutinių jų 
darbų. Moteriškas ir trapias, tarsi iš porceliano nulipdytas 
nuotakas “Raquel Balant Atelier” reklamos kampanijoje 
įkūnijo dvi “Olialia Models” agentūros manekenės Aira 
Janulytė ir Gintarė Jackutė.

“Olialia Models” modeliai nusifotografavo 
“Raquel Balant” reklamoje

Fotografė: Oksana Točickaja 
Asistentė: Nelė Chomičiūtė 

Plaukai ir grimas: Vaida Venckutė 
Suknelė: Arvydas Umbrasas

 “Olialia Models” pristato - 
Rūta Ukanytė

n Ūgis 167 cm
n Krūtinė 79
n Liemuo 61
n Klubai 86
n Batai 39
n Plaukai šviesūs
n Akys mėlynos

Ievos Ukanytės nuotr. Algirdo Bako (“Ciklopas”) nuotr.
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 SavaitėS vaizdeliS

Turite “Savaitės vaizdelio” rubrikos vertų kadrų? 
Pasidalinkite! Siųskite kokybiškas (nuo 1MB) nuotraukas 
adresu laisvalaikis@respublika.net, pavadinkite laišką “Savaitės 
vaizdelis”, įrašykite savo vardą pavardę. Išspausdintos 
nuotraukos autoriui bus įteiktas prizas. 
Dėl prizo teirautis tel. Vilniuje 212 36 26

  KNYGOS

Nathacha Appanah
PASKUTINIS BROLIS

“Tyto alba”
“Paskutinis brolis” - ketvirtasis 

N.Appanah romanas, įvertintas 
FNAC premija. Tai pasakojimas apie 
jausmų prisotintą praeitį, knibždančią 
skausmingų ir žiaurių įvykių. Tai ro-
manas apie atmintį: septyniasdešimt
metis pasakotojas mintimis grįžta į 
savo vaikystę Mauricijaus saloje. Ne-
gailestingą vaikystę pabėgėlių stovyk
loje, karštai mylimų brolių žūtį ir 
draugystę su Dovydu  žydų berniu-
ku iš Bobaseno kalėjimo. Draugystę, 
įkaitintu antspaudu paženklinusią vi-
są likusį gyvenimą. Draugystę, kuri 
truko taip neilgai, kuri buvo liūdna ir 
juokinga, švelni ir graudi...

Finn Skarderud
NERIMAS. KLAJONĖS PO 

MODERNŲJĮ AŠ
“Tyto alba”

Garsiausioje žymaus norvegų 
psichiatro, kultūrologo, kino kritiko 
knygoje kalbama apie įvairiausių rū-
šių nerimą. Anot F.Skarderudo, mus 
kamuoja kūno, proto, dvasios, tarpu-
savio santykių nerimas. Nuolatinis 
noras būti pripažintiems, meniškasis 
narcisizmas, protingo vaiko nerimas, 
gėda ir baimė, nemiga ir daugybė ki-
tų nerimo aspektų šioje knygoje įvar-
dijama ir apžvelgiama pasitelkiant 
teorinę kalbą, mokslines įžvalgas, 
pripažintu autoritetus, iliustruojama 
autoriaus pacientų išgyvenimais.

Undinė
Radzevičiūtė

FRANKBURGAS
“Tyto alba”

Pradžioje pasirodė “Strekaza” 
 juodojo  humoro romanas, ne tik 
sulaukęs gerbėjų, bet ir suerzinęs 
kai kuriuos lietuviškų knygų skai-
tytojus. Nepaisant to, Lietuvių li-
teratūros ir tautosakos instituto 
sprendimu jis pateko į reikšmin-
giausių 2003 metų knygų dešim-
tuką. “Frankburgas”  nauja Undi-
nės Radzevičiūtės knyga  ne ma-
žiau kontroversiškas sunkiai api-
brėžiamo žanro tekstas, analizuo-
jantis ir parodijuojantis “ofisų” 
visuomenę. Knyga, kaip rašo au-
torė, pavojinga...

Irma Randakevičienė
REANIMACIJOS PALATA

“Tyto alba”
Irma Randakevičienė  teisinin-

kė, išleidusi teisinių knygų. Ši kny-
ga  jos debiutas grožinėje litera-
tūroje. Romano veiksmas vyksta 
rajoninio miesto ligoninės reani-
macijos palatoje: aprašomi pacien-
tų išgyvenimai, čia dirbančių me-
dikų rūpesčiai. Ne vieną knygos 
tragikomišką situaciją autorė yra 
girdėjusi iš savo motinos  ilgame-
tės ligoninės darbuotojos. Pagrin-
diniai romano herojai  spalvingos 
asmenybės. Jiems atsidūrus reani-
macijoje, veiksmas rutuliojasi per-
sikeldamas ir už palatos ribų į 
miestelį.

Smėlio dėžė

EPA-Eltos nuotr.

aNeKdOtai

l
Gydytojas šaukia seselei:
 Greičiau duok instrumen-

tus. Ką tik skambino kažkoks 
tipas ir sakė, kad mirs, jei aš 
tučtuojau neatvažiuosiu.

Į tai seselė:
 Nusiraminkite, pone dakta-

re. Šis skambutis buvo man...
l
Gerai nusiteikęs Rudis pasa-

koja draugams:
- Tik pagalvokit, nuo to laiko, 

kai prieš metus pamečiau rūsio 
raktus, su žmona nė karto ne-
sikivirčijau.

 Negi ji nepyko, kad pametei 
raktus?

Rudis:
 Pyko. Bet juk ji liko rūsyje.
l
Leitenantas puskarininkiui:
 Pasidomėkite kareivio 

Huberto praeitimi. Po kie-
kvienų šaudymo pratybų jis 
nutrina nuo šautuvo pirštų at-
spaudus.
l
Civilinės metrikacijos biuro 

darbuotojas:
 Vedybos į vyro gyvenimą 

įneša muzikos.
Nuotakos tėvas sumurma:
 Taip. Tada išmoksti groti an-

truoju smuiku.
l
Kalbasi du ūkininkai. Vienas 

pasakoja:
 Nusipirkau lenktyninį arklį. 

Jis daug ėda, daug geria, bet ne-
sileidžia jodinėjamas.

Į tai kitas:
 Ar tas arklys iš Bavarijos?
 Taip. Iš kur žinai?
Atsakymas:
 Mano žmona irgi iš ten...
l
Vyriškis skundžiasi nemiga. 

Gydytojas:
 Pirmiausiai reikėtų pašalin-

ti priežastį!
Vyras į tai:
 Nemanau, kad mano kaimy-

nai savo kūdikį taip paprastai 
atiduotų...
l
Advokatas ateina pas savo 

klientą, kurio laukia mirtis 
elektros kėdėje.

 Turiu vieną blogą ir vieną 
gerą žinią. Blogoji: guberna-
torius nesutiko atidėti egze-
kucijos.

 O kokia yra antroji?
 Man pavyko jį perkalbėti su-

mažinti perpus įtampą...
l
Ateina vampyras į kepyklą ir 

prašo bandelės.
 Kam jums bandelė?  teirau-

jasi kepėjas.
 Ten prie kampo  autoįvy-

kis. Noriu bandelę pamirkyti.
l
Daktaras pasikviečia pacien-

tą į priimamąjį ir teiraujasi:
- Na ar ilgai teko laukti?
Pacientas:
 Man laikas neprailgo. Ant 

tapetų suskaičiavau 64123 gė-
lytes...
l
Restorano lankytojas padavė-

jui:
 Prašau, man 275 gramų 

kepsnį su trečiuoju jautienos 
šonkauliu. Kepti lygiai penkias 
minutes ir pašalinti riebalus.

 Mielai, pone. O kokios krau-
jo grupės turi būti jautis?

Teisingai išsprendę kryžiažodį galite laimėti dvi knygas
Atsakymą į kryžiažodį iki balandžio 13 d. siųskite SMS žinute, numeriu 1390. 

Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. Žinutės kaina - 1 Lt.
Praeito kryžiažodžio laimėtojas - Liudas Laniauskas iš Vilniaus. 

Jam bus įteiktos knygos.
Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 

Prizai laikomi tik dvi savaites.

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Ubangis. Egzotika. Metisai. Atikas. Nano. SL. Įsisupai. 

Žala. Klientas. Išsirita. Trasas. Sėsi. “Tau”. Net. Insultas.

Horizontaliai: Įskaitytinai. Bergmanas. Zeta. Iliustruotas. Nikotinas. Ir. 
“Tiko”. Užnaras. Ištisa. Pat. Isė. Kas. Salantas. Štai. Alias. Asilėnas.

Pažymėtuose langeliuose: RamenTas.

Prognoz∂ savaitei
2010 04 08-14

aVInas. Darbo savaitės pabaigoje 
būkite aktyvesni, daugiau bendraukite, 
būkite viešumoje, galima išbandyti 
laimę loterijose. Savaitgalį ir pirmadienį 
nepalanku bendrauti, venkite konfliktų, 
svaigalų. Antradienis, trečiadienis - 
aktyvios dienos.

JaUTIs. Darbo savaitės pabaigoje 
būkite pakantesni aplinkinių nepunk-
tualumui, išsiblaškymui. Savaitgalį ir 
pirmadienį tinka bendrauti, susitikti 
su reikalingais žmonėmis, reklamuo-
tis. Antradienį, trečiadienį venkite 
konfliktų.

DVYnIaI. Darbo savaitės pabai-
goje tinka keliauti, bendrauti, galima 
išbandyti laimę loterijose. Savaitgalį 
ir pirmadienį venkite svaigalų, būkite 
diplomatiškesni. Antradienį, trečiadienį 
tinka būti viešumoje, reklamuotis.

VĖŽYs. Darbo savaitės pabaigoje 
nerizikuokite pinigais. Savaitgalį ir 
pirmadienį venkite svaigalų, būkite 
pasiruošę įvairiems netikėtumams. 
Antradienį, trečiadienį būkite 
diplomatiškesni tarnyboje.

LIŪTas. Darbo savaitės pabaigoje 
venkite konfliktinių situacijų, 
nespręskite juridinių problemų. 
Savaitgalį ir pirmadienį nerizikuokite 
pinigais. Antradienį, trečiadienį tinka 
mokytis, pradėti kelionę, susipažinti 
su naujais žmonėmis.

meRGeLĖ. Darbo savaitės pabai-
goje patausokite sveikatą. Savait-
galį ir pirmadienį būkite dėmesin-
gesni partnerio poreikiams, venkite 
ginčų, nereikėtų vartoti svaigalų. 
Antradienį, trečiadienį nerizikuokite 
pinigais.

sVaRsTYKLĖs. Darbo savaitės pabaiga 
palanki meilei, kūrybai, aktyviai pramogauti 
su vaikais, galima išbandyti laimę loteri-
jose. Savaitgalį ir pirmadienį patausokite 
sveikatą, venkite svaigalų. Antradienį, 
trečiadienį nesiaiškinkite santykių su part-
neriu, nespręskite juridinių reikalų.

sKORPIOnas. Darbo savaitės pabai-
goje daugiau dėmesio skirkite šeimai. 
Savaitgalis ir pirmadienis tinkami 
meilei, kūrybai, aktyviai pramogauti 
su vaikais. Antradienį, trečiadienį tinka 
pradėti sveikatinimosi ciklą, dietą.

ŠaULYs. Darbo savaitės pabaigoje 
tinka mokytis, vykti į komandiruotes, 
galima išbandyti laimę loterijose. 
Savaitgalį ir pirmadienį daugiau 
dėmesio skirkite šeimai, venkite 
svaigalų. Antradienis, trečiadienis tinka-
mi meilei, kūrybai, naujoms pažintims.

OŽIaRaGIs. Darbo savaitės pabaigoje 
būkite praktiškesni, neišlaidaukite. 
Savaitgalį ir pirmadienį tinka iškylauti, 
susitikti su draugais, giminėmis. 
Antradienį, trečiadienį daugiau dėmesio 
skirkite šeimai.

VanDenIs. Darbo savaitės pabaiga 
palanki aktyviai veiklai, galima 
išbandyti laimę loterijose. Savaitgalį 
ir pirmadienį būkite praktiškesni, 
venkite svaigalų. Antradienį, 
trečiadienį galima pradėti naujus 
mokslus, susipažinti su naujais 
žmonėmis, vykti į kelionę.

ŽUVYs. Darbo savaitės pabaigoje 
venkite konfliktinių situacijų. Savaitgalis 
ir pirmadienis tinkami aktyviai veikai, 
pasinaudoti palankiomis galimybėmis. 
Antradienį, trečiadienį būkite 
praktiškesni.

B∆r∂ja JURGa
Taro kortos, astrologija
Tel. (8-685) 11-431
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Naktinis pasimatymas” (romantinė
nuotykių komedija, JAV) - 9-15 d. 10.45,
13.15, 16, 18.30, 21.
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 8 d.
10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 21. 9-15 d. 10.15,
12.45, 15.15, 17.30, 20.15.
“Prisimink mane” (romantinė drama, JAV)
- 8 d. 10.15, 13, 16, 18.45, 21.20. 9-15 d.
11.15, 13.45, 16.45, 19.15, 21.45.
“Pasodinsiu savo eks” (romantinė veiksmo
komedija, JAV) - 8 d. 12, 14.30, 17, 19.30,
21.50. 9-15 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 21.40
(12-13, 15 d. 12 val. seansas nevyks).
“Alisa Stebuklų šalyje” (animuotas f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 8 d. 12.15,
14.45, 17.15, 20. 9-15 d. 10.30, 13, 15.30,
18, 20.30.
“Tamsos pakraštys” (trileris, D.Britanija,
JAV) - 8 d. 11.15, 13.45, 16.30, 19, 21.40.
9-15 d. 11.45, 16.30, 21.15 (12-13, 15 d.
11.45 val. seansas nevyks).
“Žalioji zona” (veiksmo trileris, D.Britanija,
Ispanija, JAV, Prancūzija) - 8 d. 12.30, 15, 18,
20.45. 9-15 d. 15.45, 18.45, 21.30.
“Kartą Romoje” (romantinė komedija, JAV)
- 8 d. 14.15, 18.30. 9-15 d. 14.15, 19.
“4-asis lygmuo” (mistinis siaubo trileris,
JAV) - 8 d. 11.45, 16.15, 21.10. 9-15 d. 15,
20.45 (15 d. 15 val. seansas nevyks).
“Kuždesių sala” (mistinė drama, JAV) -
8 d. 17.30. 9-15 d. 12.15, 17.45 (12-13, 15 d.
12.15 val. seansas nevyks).
“Princesė ir Varlius” (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 8 d. 10.30, 12.45,
15.15. 9-11, 14 d. 12.30.
“Meilė Niujorke 2: pratęsimas Bankoke”
(romantinė komedija, Rusija) - 8 d. 20.30.
Vilniaus licėjaus Kino festivalis - 15 d. 15.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Naktinis pasimatymas” (romantinė
nuotykių komedija, JAV) - 9-15 d. 11.30, 14,
16.30, 19, 21.35.
“Le Concert” (muzikinė komedija, Belgija,
Italija, Prancūzija, Rumunija) - 9-15 d. 12.20,
15.45, 18.30, 21.15.

“Hamletas” (opera originalo k.) - 10 d.
19.30 (transliacijos iš Niujorko Metropolitano
operos įrašo kartojimas).
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D)
- 8 d. 11, 14, 17.15, 20.30. 9-15 d. 11, 14.15,
17.30, 20.45.
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 8 d.
11.15, 13.30, 15.45, 18.30. 9-15 d. 11, 13.15,
15.30, 18.20.
“Prisimink mane” (romantinė drama, JAV)
- 8 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 22. 9-15 d. 11.45,
14.15, 16.45, 19.15, 21.50.
“Žalioji zona” (veiksmo trileris, D.Britanija,
Ispanija, JAV, Prancūzija) - 8 d. 11, 13.45,
16.15, 19, 21.30. 9-15 d. 11.15, 13.45, 16.15,
18.40, 21.20.
“Pasodinsiu savo eks” (romantinė veiksmo
komedija, JAV) - 8 d. 16.10, 18.30, 21.15.
9-15 d. 16.15, 18.45, 21.30.
“Tamsos pakraštys” (trileris, D.Britanija,
JAV) - 8 d. 11.25, 14, 16.30, 19.15, 21.45.
9-15 d. 16, 19, 21.45.
“Alisa Stebuklų šalyje” (animuotas 3D fil-
mas, dubliuotas lietuviškai, JAV) - 8 d. 11.40,
14.45, 17.45. 9-15 d. 12.10, 15, 18 (10, 15 d.
18 val. seansas nevyks).
“Alisa Stebuklų šalyje” (animuotas f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - iki 15 d. 11.30, 13.45
(12-13, 15 d. 11.30 val. seansas nevyks).
“Kuždesių sala” (mistinė drama, JAV) - 8 d.
20.40. 9-15 d. 20.30.
“Įsikūnijimas” (fantastinis veiksmo trileris,
JAV, 3D) - 8 d. 21. 9-15 d. 21 (10 d. seansas
nevyks).
“Alvinas ir burundukai 2” (animacinė
komedija, JAV) - 8 d. 11.20. 9-11, 14 d. 11.20.
“Princesė ir Varlius” (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV) - 8 d. 13.30. 9-15 d. 13.30.
“Broliai” (drama, JAV) - 8 d. 12.40, 18. 9-15 d.
13, 17.45 (12-13, 15 d. 13 val. seansas nevyks).
“Meilė Niujorke 2: pratęsimas 
Bankoke” (romantinė komedija, Rusija) -
8 d. 15.30, 20.15. 9-15 d. 15.15, 20.
“Coco prieš Chanel” (biografinė drama,
Prancūzija) - 8 d. 16.45, 19.10. 9-15 d. 13.15,
18 (12-13, 15 d. 13.15 val. seansas nevyks).
“Kartą Romoje” (romantinė komedija, JAV)
- 8 d. 15.50, 18.20, 21. 9-15 d. 15.30, 20.15.
“Alisa Stebuklų šalyje” (animuotas f.,
originalo k., JAV) - 8 d. 12, 14.20.

“Kino pavasaris 2010” - 8 d. (filmų kar-
tojimas).

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Mažylė” (drama, Austrija, Italija) - 8, 11 d.
19. 9, 13, 14 d. 17. 10 d. 16. 12, 15 d. 21.
“Coco prieš Chanel” (biografinė drama,
Prancūzija) - 8 d. 17. 9 d. 20.40. 10 d. 21.
13 d. 20.50. 15 d. 15.50
“Nenugalimas” (biografinė drama, JAV) -
8 d. 21.
“Vienos dienos kronika” (drama, Lietuva)
- 9 d. 19.
“Karsteno ir Gitės išdaigos” (animacija,
Danija) - 10 d. 13.
“Lietuvių šventės ir sakmės” (animacija,
Lietuva) - 10 d. 15.
“7 nuodėmės” (dokumentika, Lietuva) -
10 d. 18. 13 d. 15.50. 15 d. 17.50
“Adomas nori būti žmogumi” (drama,
Lietuva) - 10 d. 19.15.
“Lietuviška palėpė 1” (trumpametražių
animacinių f. programa, Lietuva) - 11 d. 13.
“Azuras ir Asmaras” (animacinis f.,
Prancūzija, Belgija, Ispanija, Italija) - 11 d. 15.
“Niekas nenorėjo mirti” (drama, Lietuva)
- 11 d. 17.
“Monparnasas, 19” (melodrama,
Prancūzija) - 11 d. 21.
“Kelionė per Lietuvą” (dokumentika,
Lietuva) - 12 d. 15.
“Tamsiai mėlyna, beveik juoda” (drama,
Ispanija) 12 d. 17.
“Nepažįstamo žmogaus pasakojimas”
(drama, Rusija) - 12 d. 19.
“Atsiprašau” (drama, Lietuva) - 13 d. 19.
“Su “Kinu” Žalakevičius” (Lietuva) - 14 d. 19.
“Visa teisybė apie Kolumbą” (groteskas,
Lietuva) - 14 d. 21.
“Žvėris, kylantis iš jūros” (drama, Rusija,
Lietuva) - 15 d. 19.

OZO KINO SALĖ
“Prancūzų kino meistrai” (Kino klubo
seansas) - 8 d. 18.
“Aš aptarnavau Anglijos karalių”
(komedija, Čekija, Slovakija) - 9 d. 18.
“Roko legendos. “The Doors”, “T.Rex”
(Kino klubo seansas) - 10 d. 16.
“Veidrodis” (drama, SSRS) - 12 d. 18.
“L.Buniuelio kūrybos vakaras” (Kino
klubo seansas) - 13 d. 18.
“Lankas” (drama, Japonija, Pietų Korėja)
- 14 d. 18.

“G.Panfilovo kūrybos vakaras” (Kino
klubo seansas) - 15 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Naktinis pasimatymas” (romantinė
nuotykių komedija, JAV) - 9-15 d. 11, 13.30,
16, 18.30, 21. 9-10 d. 23.15.
“Le Concert” (muzikinė komedija, Belgija,
Italija, Prancūzija, Rumunija) - 9-15 d. 12.15,
15, 17.30, 20.15. 9-10 d. 22.45.
“Titanų susidūrimas” (fantastinis veiksmo
f., JAV, D.Britanija, 3D) - 14 d. 18.10 (COSMO
VIP seansas). 15 d. 21.30.
“Gyvasis vandenynas” (dokumentinis f.,
Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Monakas)
- 9-10 d. 23.
“Gojos šmėklos” (istorinė drama, Ispanija,
Čekija, D.Britanija) - 13 d. 18.15 (Kitokio kino
klubas).
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) -
8 d. 10.10, 13, 15.45, 18.30, 21.15. 9-15 d.
10.10, 13, 15.45, 18.45 (14 d. 18.45 val.
seansas nevyks).
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 8 d.
10.45, 13.15, 15.30. 9-15 d. 10.45, 13.15, 16.
“Prisimink mane” (romantinė drama, JAV)
- 8 d. 11, 13.45, 16.15, 18.45, 21.30. 9-15 d.
13.45, 16.45, 19.15, 21.45. 9-10 d. 23.59.
“Žalioji zona” (veiksmo trileris, D.Britanija,
Ispanija, JAV, Prancūzija) - 8 d. 11.45, 14.15,
16.45, 19.15, 22. 9-15 d. 12.45, 15.15, 18,
20.30. 9-10 d. 23.45.
“Pasodinsiu savo eks” (romantinė veiksmo
komedija, JAV) - 8 d. 13.30, 16, 18.15, 21.
9-15 d. 16.30, 19, 21.15. 9-10 d. 23.30.
“Alisa Stebuklų šalyje” (animuotas f.,
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 8 d. 12.15,
14.30. 9-15 d. 11.45, 14 (12-13, 15 d. 11.45
val. seansas nevyks).
“Tamsos pakraštys” (trileris, D.Britanija,
JAV) - 8 d. 12.30, 15, 17.30, 20.15. 9-15 d.
18.15, 20.45 (13 d. 18.15 val. seansas nevyks).
“Princesė ir Varlius” (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 8 d. 11.15. 9-11,
14 d. 11.15.
“Įsikūnijimas” (fantastinis veiksmo trileris,
JAV, 3D) - 8 d. 21.45. 9-14 d. 21.30.

“Alvinas ir burundukai 2” (animacinė
komedija, JAV) - 8 d. 10.25. 9-11, 14 d. 10.25.
“Kartą Romoje” (romantinė komedija, JAV)
- 8 d. 17.45, 19.45.
“Kino pavasaris 2010” - 8 d.

CINAMON
“Naktinis pasimatymas” (romantinė
nuotykių komedija, JAV) - 9-15 d. 11.25,
13.20, 15.15, 17.15, 19.15, 21.30.
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) -
iki 15 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45,
20.45.
“Prisimink mane” (romantinė drama, JAV)
- 8 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30, 21. 9-15 d.
11.15, 13.45, 16, 18.30, 21.
“Coco prieš Chanel” (biografinė drama,
Prancūzija) - 8 d. 11, 20. 9-15 d. 18.15.
“Fobos. Baimės klubas” (siaubo trileris,
Estija, Rusija) - 8 d. 16, 22.15. 9-15 d. 22.15.
“Pasodinsiu savo eks” (romantinė veiksmo
komedija, JAV) - 8 d. 15. 17.15, 19.30, 21.45.
9-15 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20.
“Kartą Romoje” (romantinė komedija, JAV)
- 8 d. 11.15, 13, 18. 9-15 d. 16.30.
“Alisa Stebuklų šalyje” (animuotas f.,
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 8 d. 12, 14.15,
16.30, 19. 9-15 d. 12, 14.15.
“Kuždesių sala” (mistinė drama, JAV) - 8 d.
13.15, 21.15. 9-15 d. 20.30.

KLAIPĖDA

CINAMON
“Sveiki atvykę” (drama, Prancūzija) - 9 d.
17.30 (nemokamas seansas).
“Švytinti žvaigždė” (biografinė drama,
Australija, D.Britanija, Prancūzija) - 9 d. 19.45.
“Įlanka” (dokumentinis f., JAV) - 9 d. 22.
“Naktinis pasimatymas” (romantinė
nuotykių komedija, JAV) - 9-15 d. 12, 14.15,
16.15, 18.15, 20.15, 22.15.
“Kaip prisijaukinti slibiną” (animacinis
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - iki
15 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45.
“Prisimink mane” (romantinė drama, JAV)
- 8 d. 13.45, 16.05, 18.30, 21. 9-15 d. 16.30,
19, 21.30.
“Tamsos pakraštys” (trileris, D.Britanija,
JAV) - 8 d. 11.15, 17.15, 19.50, 22.15. 9 d. 16,
21. 10-11 d. 16, 18.30, 21. 12-15 d. 18.30, 21.
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Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
8 d. 18.30 val. - G.Donicečio “Meilės elik-
syras”. 2 v. opera italų k. Dir. M.Pitrėnas.
9 d. 18.30 val. - S.Prokofjevo “Romeo ir 
Džuljeta”. 3 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
10 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio “Traviata”. 2 d. 
opera italų k. Dir. M.Staškus.
11 d. 12 val. - I.Morozovo “Daktaras 
Aiskauda”. 3 v. baletas vaikams. Dir. A.Šulčys.
14, 15 d. 18.30 val. - Ž.Bizė “Karmen”. 2 d. 
opera prancūzų k. Dir. R.Šervenikas.

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė

8 d. 18 val. - A.Schnitzlerio “10 dialogų apie 
meilę”. Rež. J.Ros.
9 d. 18 val. - B.Dauguviečio “Žaldokynė”. 
Rež. K.Kymantaitė.
10 d. 18 val. - D.Vasermano, J.Dariono, 
M.Leigo miuziklas “Žmogus iš La Mančos”. 
Rež. A.Večerskis.
11 d. 12 val. - A.Lindgren “Pepė Ilgakojinė”. 
Rež. E.Jaras.
11 d. 18 val. - Dž.Ortono “Grobis”. 
Rež. A.Večerskis (rodomas paskutinį kartą).
13 d. 18 val. - R.V.Fasbinderio “Juodoji našlė 
(“Laisvės kaina”)”. Rež. J.Ros.
14 d. 18 val. - F.Dostojevskio “Stepančikovo 
dvaras”. Rež. J.Vaitkus.
15 d. 18 val. - T.Dorsto, U.Ehler “Aš, 
Fojerbachas”. Rež. V.Masalskis (rodomas 
paskutinį kartą).

Mažoji salė
8 d. 18 val. - A.Bariko “Šilkas” (pagal A.Bariko 
romaną). Rež. B.Marcinkevičiūtė (Mar).
11 d. 16 val. - E.Ešli “Gaidukas”. 
Rež. J.Smoriginas.
15 d. 18 val. - I.Vilkvisto “Helverio naktis”. 
Rež. J.Vaitkus.

Vilniaus mažasis 
teatras

9 d. 18.30 val. - Larisos Kalpokaitės romansų 
vakaras “Taip norisi mylėti”.
10 d. 18.30 val. - A.Čechovo “Žuvėdra”. 
Rež. R.Tuminas.
11 d. 18.30 val. - T.Lets “Vestonai”. 
Rež. V.Malinauskas.
14 d. 18.30 val. - S.Beketo “Belaukiant 
Godo”. Rež. R.Tuminas.
15 d. 18.30 val. - E.Olbio “Trys aukštos 
moterys”. Rež. R.Kudzmanaitė.

Valstybinis jaunimo teatras
Didžioji salė

9 d. 18 val. - E.Scarpetos “Vargšai. 
Aristokratai”. Rež. P.E.Landi.
10, 11 d. 18 val. - P.Vaičiūno “Patriotai”. 
Rež. J.Vaitkus.
13 d. 18 val. - V.Gombrovičiaus “Ivona, 
Burgundo kunigaikštytė” (N-14). 
Rež. J.Vaitkus.

Salė 99
10 d. 12 val. - J.Erlicko “Bilietas iš dangaus”. 
Rež. D.Jokubauskaitė.
11 d. 12 val. - V.V.Landsbergio “Arklio 
Dominyko meilė”. Rež. A.Vidžiūnas.

Rusų dramos teatras
9 d. 18 val. - L.Adomaitienės “Bėganti su 
vilkais”. Scenarijaus autorė ir 
rež. L.Adomaitienė.
10 d. 12 val. - J.Ščiuckio “Raudonkepuraitė”. 
Rež. J.Ščiuckis.
10 d. 18 val. - D.Haroverio “Juodasis straz-
das”. Rež. J.Vaitkus.
11 d. 12 val. - S.Aksakovo “Raudonoji 
gėlelė”. Rež. ir dail. J.Popovas.
11 d. 18 val. - Premjera! M.Macevičiaus 
“Prakeikta meilė”. Rež. A.Jankevičius.
12 d. 14 ir 18 val. - Kelmės Mažojo teatro 
gastrolės. “Kražių skerdynės”. 
Rež. A.Armonas.
14 d. 18 val. - Premjera! M.Macevičiaus 
“Prakeikta meilė”. Rež. A.Jankevičius.
15 d. 18 val. - Premjera! F.Veberio “Kvailių 
vakarienė”. Rež. M.Poliščiuk.

Vilniaus teatras “Lėlė”� 
Didžioji salė

10 d. 12 val. - S.Maršako “Katės namai”. 
Rež. A.Mikutis.
11 d. 12 val. - “Juodoji višta” (pagal 
A.Pogorelskio apysaką). Rež. R.Driežis.

Mažoji salė
10 d. 14 val. - N.Indriūnaitės “Snieguolė 
ir septyni nykštukai” (pagal brolių Grimų 
pasaką). Rež. N.Indriūnaitė.
10 d. 19 val. - A.Strazdo 250-ųjų 
gimimo metinių proga! “Pasvydo”. 
A.Strazdo eilėraščių pamatymai 
suaugusiems.
Rež. ir dail. A.Bagočiūnaitė-Paukštienė.
11 d. 14 val. - N.Indriūnaitės “Coliukė” 
(H.K.Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. R.Driežis.

Keistuolių teatras
8 d. 19 val. - M.Šisgalo “Mašininkai”. 
Rež. A.Giniotis.

9 d. 19 val. - “Juokdario mirtis, arba Kas 
nužudė Šekspyrą. Rež. A.Giniotis.
10 d. 12 val. Mažojoje scenoje - “Mano sene-
lis buvo vyšnia”. Rež. A.Gluskinas.
10 d. 19 val. - M.Makdonago juodojo humoro 
komedija “Luošys iš Ainišmano salos”. 
Rež. V.Bagdonas.
11 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams 
“Dūkstantmečio Kurmis”.
15 d. 19 val. - “Penktas veiksmas” (pagal 
A.Stroganovo komediją “Aktas”). 
Rež. A.Kaniava.

“Domino”� teatras
10 d. 19 val. - “DNR kodas”. Rež. K.Smoriginas.
11 d. 15 val. - “Briedis Eugenijus”. 
Rež. V.V.Landsbergis.
13 d. 19 val. - “Bučiuoju, Oskaras”. 
Rež. C.Graužinis.

Menų spaustuvė
8 d. 19 val. - M.Duras “Muzika 2”. Rež. A.Liuga.
9 d. 19 val. Kišeninėje salėje - J.Urnikytės 
monospektaklis “Išlaisvinti Žaną”. Rež. 
I.Stundžytė (Teatro laboratorija “Atviras ratas”).
10 d. 12 val. Kišeninėje salėje - “Peliukas 
gitaroje” (A.Holl kūrinio “Peliukas muzikan-
tas” motyvais). Rež. S.Degutytė.
13 d. 19 val. Juodojoje salėje - J.Tertelio 
“Sudie, idiotai!” Rež. A.Giniotis (Teatro labo-
ratorija “Atviras ratas”).
15 d. 19 val. Kišeninėje salėje - J.Tertelio 
“PRA vieno aktoriaus vienos dalies 
prasidėjimas”. Rež. A.Giniotis (Teatro labora-
torija “Atviras ratas”).

OKT/Vilniaus miesto 
teatras

9 d. 19 val. Teatro arenoje - M.Bulgakovo 
“Meistras ir Margarita”. Rež. O.Koršunovas.
15 d. 19 val. Teatro arenoje - V.Šekspyro 
“Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos 
istorija”. Rež. O.Koršunovas.

VGTU teatras-studija “Palėpė”� 
8, 9 d. 19 val., 10 d. 16.30 ir 19 val.  
“Kuboaa”. Spektaklis pagal K.Hamsuno 
romaną “Badas”. Rež. D.Bražiūnas.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
8 d. 19 val. Mažojoje scenoje - E.E.Šmito 
“Smulkūs vedybiniai nusikaltimai”. 
Rež. R.Banionis.
8 d. 18 val. Ilgojoje salėje - A.Čechovo 
“Palata”. Rež. R.Kazlas.
9 d. 18 val. Tavernos salėje - T.Gueros 
“Ketvirtoji kėdė”. Rež. R.Atkočiūnas.

10 d. 15 val. Penktojoje salėje - A.Milerio 
“Visi mano sūnūs”. Rež. J.Vaitkus.
10 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Sbrljanovič 
“Skėriai”. Rež. R.Atkočiūnas.
11 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytės 
“Liūdnas Dievas”. Rež. I.Paliulytė.
11 d. 18 val. Penktojoje salėje - F.Šilerio 
“Laimingi”. Rež. A.Areima.
13 d. 18 val. Tavernos salėje - Š.Aleichem 
“Mendelio milijonai”. Rež. A.Pociūnas.
14 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Sbrljanovič 
“Skėriai”. Rež. R.Atkočiūnas.
14 d. 19 val. Mažojoje scenoje - D.Lipskerovo 
“Jelena ir šturmanas”. Rež. S.Paciukas.
15 d. 18 val. Ilgojoje salėje - A.Čechovo 
“Palata”. Rež. R.Kazlas.
15 d. 18 val. Penktojoje salėje - F.Šilerio 
“Laimingi”. Rež. A.Areima.

Kauno muzikinis 
teatras

9, 10, 11, 14 d. 18 val. - Premjera! L.Falio 
“Madam Pompadur”. 2 d. operetė. Dir. 
J.Janulevičius.
15 d. 17 val. - G.Gladkovo “Brėmeno 
muzikantai”. 2 v. miuziklas vaikams ir 
tėveliams. Dir. J.Vilnonis.

Kauno kamerinis 
teatras

9 d. 18 val. - L.Š.Kaningam “Mergvakaris”. 
Rež. A.Rubinovas.
10 d. 18 val. - A.Strindbergo, 
A.Sverlingo “Karštas šokoladas”. 
Rež. S.Rubinovas.
11 d. 18 val. - F.Rablė “Gargantiua ir 
Pantagriuelis”. Rež. S.Rubinovas.
15 d. 18 val. - P.Lagerkvisto “Neūžauga”. 
Rež. S.Rubinovas.

Kauno mažasis teatras
10 d. 18 val. - V.Balsio “Žmogus medyje”. 
Rež. V.Balsys.
11 d. 15 val. - “Katytė “P”. Pagal E.Ensler 
pjesę “Vaginos monologai”. 
Rež. V.Balsys.

KLAIPĖDA

Klaipėdos muzikinis 
teatras

9 d. 18.30 val. - Virginijus Pupšys. 
“Alsuoti”. 2 dalių trumpos muzikinės 
istorijos.
10 d. 18.30 val. - R.Paulo “Sesuo Kerė”. 2 d. 
miuziklas.
11 d. 15 val. - J.Gaižausko “Buratinas”. 
2 dalių 10 paveikslų opera vaikams.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

“Žalioji zona”� (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Prancūzija) - 8 d. 11.45, 14.30, 
17, 19.30, 22. 9 d. 12.15, 14.40, 18.30. 
10-15 d. 12.15, 14.40, 17.20, 22.
“Pasodinsiu savo eks”� (romantinė veiksmo 
komedija, JAV) - 8 d. 14.15, 16.30, 19, 21.15. 
9-15 d. 12.30, 15, 17.15, 19.30, 21.45 
(12-15 d. 12.30 val. seansas nevyks).
“Kartą Romoje”� (romantinė komedija, JAV) 
- 8 d. 12.15, 20. 9-15 d. 11.15, 19.50 (9 d. 
19.50 val. seansas nevyks).
“Alisa Stebuklų šalyje”� (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 8 d. 11, 13.15, 
15.30, 17.45. 9-15 d. 11.30, 13.45.
“Įsikūnijimas”� (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 8 d. 14.05. 9-15 d. 13.15.
“Admirolas”� (drama, Rusija) - 12-15 d. 16 
(nemokamas seansas).
“Auksinė žuvelė”� (animacinis f., Rusija) 
- 12-15 d. 12.30 (nemokamas seansas).
“4-asis lygmuo”� (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 8 d. 12.
“Meilė Niujorke 2: pratęsimas Bankoke”�
(romantinė komedija, Rusija) - 8 d. 21.50.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Titanų susidūrimas”� (fantastinis 
veiksmo f., JAV, D.Britanija) - 15 d. 21.45.
“Kaip prisijaukinti slibiną”� (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) - 
iki 15 d. 10.10, 12.45, 15.30, 18.40, 21.45 
(15 d. 21.45 val. seansas nevyks).
“Kaip prisijaukinti slibiną”� (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 8 d. 
10.45, 13, 15.45. 9-15 d. 10.45, 13.15, 15.45.
“Pasodinsiu savo eks”� (romantinė veiksmo 
komedija, JAV) - 8 d. 18.20, 21. 9-15 d. 11, 
13.30, 16, 18.30, 21 (12-13, 15 d. 11 val. 
seansas nevyks).
“Kartą Romoje”� (romantinė komedija, JAV) 
- 8 d. 11.10, 13.30, 16, 18, 20.30. 9-15 d. 18, 
20, 22.
“Broliai”� (drama, JAV) - 8 d. 16.50, 19.15, 
21.30. 9-15 d. 16.50, 19.15, 21.30 (10 d. 
seansai nevyks).
“Alisa Stebuklų šalyje”� (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 8 d. 11.20, 
13.50, 16.20. 9-15 d. 11.20, 13.50, 16.20.
“Princesė ir Varlius”� (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 8 d. 11.35, 14.10. 
9-15 d. 11.35, 14.10 (12-13, 15 d. 11.35 val. 
seansas nevyks).
“4-asis lygmuo”� (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - iki 15 d. 19, 21.15.
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Balandžio 10 d. “Siemens” are-
noje pirmą kartą Lietuvos is-
torijoje bušido sirgaliai turės 
galimybę stebėti stipriausių Eu-
ropos sunkaus svorio kovotojų 
aštuntuko GP. Visi aštuoni kovo-
tojai kausis iki finalo, po jo liks 
vienintelis Europos čempionas, 
kuris keliaus į finalinį etapą, 
vyksiantį gegužę.

Turnyre Lietuvos garbę gins 
“Fighting Network K-1 EUROPE 
GP 2007 in RIGA” vicečempionas, 
“Bushido World GP 2008” vicečem-
pionas Mindaugas Sakalauskas bei 
pasaulio kikbokso sunkaus svorio 
čempionas (W.K.A.), Europos kovų 
be taisyklių čempionas (W.W.U.F.C) 
Sergejus Maslabojevas.

Abiem lietuviams teks ypač sun-
kios ir įtemptos kovos su stipriau-
siais Europos kovotojais. Aštuoni 
turnyre dalyvaujantys kovotojai bu-
vo padalyti į du ketvertukus, abiejų 
ketvertukų nugalėtojai ir susikaus 
finalinėje kovoje.

Pirmoje GP kovoje M.Sakalaus-
kas stos prieš Rusijos sunkiasvorių 
kikbokso čempioną Vasiljevą Večis-
lavą. Jei Mindaugą lydės sėkmė, 
tuomet antroje kovoje jis susitiks 
su antros to paties ketvertuko ko-
vos nugalėtoju. Tai bus arba įspū-
dingai atrodantis Europos kikbokso 
IKBF čempionas iš Lenkijos Vesla-
vas Kvasnevskis (Wieslaw Kwas-
newski), arba Balkanų WAKO čem-
pionas iš Bulgarijos Todoras Todo-
rovas. Kadangi abu sportininkai yra 
tikrąja to žodžio prasme sunkiasvo-
riai (sveria apie 130 kg), nesvarbu, 
kuris iš jų patektų į pusfinalį, Min-
daugui vis tiek būtų ypač pavojingas 
priešininkas.

M.Sakalauskas: “Kad pasiruoš-
čiau šiam turnyrui, atidaviau visas 
savo jėgas, todėl žinau, jog esu pa-
siruošęs visu 100 procentų. Kovo-
damas niekuomet nepaisiau ir ne-
paisau jokių autoritetų, todėl visiš-
kai nesijaudinu, priešingai - esu nu-
siteikęs ryžtingai ir agresyviai. Šis 
čempiono titulas yra mano išsvajo-
tas tikslas ir jį esu nusiteikęs pa-
siekti”.

Antrame ketvertuke startuo-
siantis lietuvis S.Maslabojevas pir-
moje kovoje stos prieš Turkijos kik-
bokso čempioną bei nokautų meistrą 
Fatichą Ulusojų (Fatih Ulusoy) iš 
Turkijos. Sergejui įveikus turkų ko-

votoją, kelias į pergalę vis tiek būtų 
ypač sunkus, nes jam tektų pusfina-
lyje susikauti su antros savo ketver-
tuko poros nugalėtoju. Tai galėtų 
būti 2009 metų pasaulio Tailando 
bokso čempionas estas Andrejus Bo-
kanas arba olandų juodaodis kovoto-
jas Utlėjus Merijana (Utley Meria-
na). Sunku pasakyti, kuris iš šių no-
kautais garsėjančių kovotojų pasieks 
pusfinalį, tačiau jau dabar galima drą-
siai teigti, kad nei vienas, nei kitas 
nebūtų “dovanėlė” lietuviui.

S.Maslabojevas apie artėjantį 
turnyrą: “Labai rimtai žiūriu į šią 
galimybę išplaukti į tarptautinius 
vandenis. Puikiai žinau, kad visi ma-
no priešininkai nusiteikę kautis ligi 
paskutinio kaip ir aš, bet tikiuosi, 
jog fortūna bus mano pusėje. Be to, 
labai tikiuosi savo draugų ir visų sir-
galių palaikymo, tai kovojant sutei-
kia dar daugiau jėgų”.

Kova yra ne taip lengvai progno-
zuojamas dalykas. Kad ir kaip ten 
kristų kortos, visi turnyro dalyviai 
nusiteikę ypač ryžtingai. Čempiono 
titulas kiekvienam GP dalyviui taps 
kelialapiu į kovotojų išsvajotą olim-
pą. Kam šį vakarą fortūna bus pa-
lanki, o nuo ko nusisuks? Ar lydės 
sėkmė lietuvius? Bet kokiu atveju 
jau dabar, matant būsimų GP dalyvių 
užsidegimą ir ryžtą, aišku, kad šios 
kovos garantuotai suteiks bušido 
sirgaliams gerą reginį, adrenaliną 
bei kupiną įtampos vakarą.

Be šių “Gran Prix” aštuntuko 
kovų, įvyks dar trys ypač kvapą 
gniaužiančios superkovos. Vienoje 
iš jų susikaus po ilgos pertraukos į 
ringą grįžęs Remigijus Morkevičius. 
Čia jis stos prieš Europos profesio-
nalų Tailando bokso čempioną Džo-
elį Knochą (Joel Knoch) iš Vokieti-
jos. Antroji kova įvyks pagal MMA 
BUSHIDO FC taisykles, joje Petras 
Markevičius kovos prieš Rusijos su-
per MMA žvaigždę Aleksejų Pro-
kofjevą. Trečioje vakaro superkovo-
je Egidijus Valavičius susikaus dėl 
MMA BUSHIDO FC pasaulio čem-
piono titulo ir diržo! Dėl titulo su 
Egidijumi susikaus ypač grėsmingas 
varžovas - buvęs Ukrainos bokso 
sunkaus svorio čempionas ir brolių 
Kličko sparingo partneris Denisas 
Bogdanovas-Hunter.

Sunkaus svorio K-1 kovotojų 
kovos “Siemens” arenoje

Daugiau informacijos 
www.bushido.lt.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida bilietams

Po ilgos pertraukos į ringą grįžta 
Remigijus Morkevičius

Organizatorių nuotr.
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PAKAITALAS. Garsiąją Kopenhagos Undinėlę išgabenus į Šanchajuje rengiamą 
parodą “Expo 2010”, jos vieta neliko tuščia.

SMALIŽIAMS. Kaire 
“Salon Du Chocolate” 
surengė mugę ir pristatė 
drabužių kolekciją, kurią 
kuriant panaudotas 
šokoladas.

PROTOTIPAS. Tarptautinėje žaislų mugėje 
Vokietijoje galima buvo išvysti “Hario Po-
terio” autorę Dž.K.Rouling (J. K. Rowling) 
vaizduojančią lėlę.

EPA-Eltos nuotr.
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NEPAGAILĖTA. Kijeve iš velykinių margučių sudėliotas didelis 
rutulys - tam nepagailėta trijų tūkstančių kiaušinių.

NEPAGAILĖTA II. Šveicarijos Lozanos mieste sudėliota didžiausia pasaulyje 
mozaika iš kiaušinių. Ją sudaro 66 tūkst. kiaušinių.


