
- “2 minut s šlov s” projekte 
prasid jo pusfinaliai. Iki šiol pa-
mat te netik iausi  dalyvi . Ar 
daug tarp j  buvo tikr  talent ?

- Talent  niekur n ra daug, o tuo 
labiau tokioje mažoje šalyje kaip 
Lietuva. Be abejo, visi labai m gsta
dainuoti ir šokti. Mane išties nuste-
bino gausus b rys ger  šok j .

- Ko dažniausiai pritr kdavo
dalyviams?

- Dažniausiai jie b davo apie sa-
ve per daug geros nuomon s. Kai 
kurie nemoka priimti kritikos. Kita 
vertus, jei žmogus tau yra autorite-
tas, priimsi jo kritik , jei ne - spjau-
si ir eisi toliau.

- Kas, anot j s , apskritai 
yra talentas?

- 80 procent  tai yra Dievo dova-
na, visa kita - darbas. Negali gimti ir 
eiti dainuoti. Turi tur ti muzikin  pag-
rind . Visame pasaulyje, matyt, yra 
tik keli unikumai, kurie netur dami 
jokio muzikinio išsilavinimo gali at-
sistoti, dainuoti ir nepjauti pro šal .

- Kokie pademonstruoti suge-
b jimai jus labiausiai nustebino?

- Nors t  žmog  jau ma iau 
anks iau, negaliu nepamin ti vaiki-
no iš Etiopijos, demonstravusio sa-
vo lankstum . Dar nustebino vyras, 
grojantis nestandartiniais instru-
mentais.

- Ar lietuvai iai - dr s s žmo-
n s?

- Taip. Bet man atrodo, kad tie 
tikrieji talentai yra kuklesni. Jie gal-
b t net ir neina  tokius konkursus. 
O tie, kurie yra dr s s, bet nelabai 
gab s, eina patys pirmi su aukštai 
pakelta galva.

- Kokius dalyvius vertinti bu-
vo sunkiausia?

- Tuos, kurie lyg ir visk  dar  ge-
rai, tvarkingai, dainavo neblogai, bet 
tos kibirkšties ir ne žieb . Gal netiko 
daina, gal prasta choreografija, gal tie-
siog ne ta diena. Be to, studijoje at-
rodo vienaip, per televizori  - visai 
kitaip. Man net buvo toki  moment ,
kai ži r jau per televizori  ir galvo-
jau, o kam aš j  praleidau. Kita vertus, 
bet kok  žmog  sunku vertinti, sunku 
pasakyti, kad tu esi nieko vertas.

- Pusfinaliuose pasikeit  pro-
jekto balsavimo taisykl s. Kas 
ir kaip nuo šiol vertins daly-
vius?

- Kiekvieno pasirodymo metu 
dvi minutes veiks dvi aktyvios te-
lefono linijos: viena - TAIP, kita - 
NE. Jomis gal s skambinti televizi-

jos ži rovai. Jeigu, dviem minut ms 
pasibaigus, NE taškai pavys TAIP ir 
persvers bent vienu skambu iu, da-
lyvis automatiškai paliks projekt .

Jeigu TAIP bals , pasibaigus 
dviem minut ms, bus daugiau negu 
NE, kompiuteris suskai iuos daly-
vio uždirbtus taškus. J  bus tiek, 
kiek TAIP skambu i  bus daugiau 
negu NE. Tarkime, jeigu po dviej
minu i  dalyvio TAIP s skaitoje bus 
500 skambu i , o NE s skaitoje - 
400 skambu i , dalyvis už pasirody-
m  bus uždirb s 100 tašk . Dau-
giausia ži rov  tašk  peln s dalyvis 
pateks  projekto final . Dar vien
iš kiekvieno pusfinalio išrinks ko-
misija, tre i j  - internautai.

- Pa ioje pirmoje laidoje savo 
veto bals  atidav te mažai mer-
gaitei. Ar ia sužaid  emocijos?

- Be abejo. Maža mergait , pats 
pirmas filmavimas, o ji ima ir iškren-
ta. Man vaik  gaila. Apskritai ma-
nau, kad vaikams net nereikia eiti 
tok  konkurs . Jiems yra kit  pro-
jekt . Nebent tai yra vaikas, pasie-
k s suaugusiojo lyg .

- Ar savo vaikams leistum te 
eiti  tok  šou?

- Mano vyresnioji kol kas joki
ypating  talent  lyg ir neturi, ma-
žesnioji - dar irgi. Jei matysiu, kad 
žmogus deda daug darbo ir kad tai 
jam yra svarbu, leisiu. Ta iau neleis-
iau net ant scenos užlipti, jei neb -

t  mokomasi ir dirbama. Manau, kad 
bet kokios profesijos žmogus turi 
gerai išmanyti savo darb .

- Ar savo vaikams link tum -
te daininink  karjeros?

- Jei mano mergait s siekt  tap-
ti daininink mis, labai nor iau, kad 
jos šalia to tur t  ir koki  nors kit
profesij . Tegul dainavimas b na po-
m gis. Nes daininink  karjera yra 
labai nestabili. B na ir pakilim , ir 
nusileidim . Jei apie tave rašo laik-
raš iai, tai dar nereiškia, kad tu iš 
to uždirbi pinigus.

- Daugelis dabar nori b ti dai-
nininkais, išpopuliar ti. 
Kaip manote, kod l
šiuo metu yra toks 
daininink  bumas?

- Jie seka kai ku-
ri  m s  šou verslo 
atstov  pavyzdžiais, 
kai žmon s, atrodo, 
neturintys bals , ge-
b jimo dainuoti, lipa  scen , tampa 
didel mis Lietuvos žvaigžd mis ir už 
tai gauna pinigus. Visiems atrodo, kad 
ia labai paprasta: užlipau ant scenos 

su p stu sijon liu, padainavau l kšt
dainel  ir jau esu žvaigžd . Tai labai 
traukia jaunim .

- Kas sunkiau - išpopuliar ti
ar išlikti populiariam?

- Man atrodo, kad išlikti popu-
liariam. Išpopuliar ti galima labai 

greitai vairiais skandalais, netgi 
nieko nedarant.

- Kitame projekte, “Žvaigž-
dži  duetuose”, buvote dalyv .
Kas sunkiau - b ti dalyve ar ko-
misijos nare?

- Nors darbo ir mažiau, komisi-
jos nare b ti sunkiau. Kartais pagal-
voju, o kas aš tokia, kad spr s iau
kit  žmoni  likimus. Bet visada pa-
br žiu, kad mano vertinimai t ra 
mano nuomon . Tam ir esu toje k -
d je, kad pasaky iau savo nuomon .
Arba j s j  priimate, arba ne. Pati 
esu iš t  žmoni , kurie priima kri-
tik  tik iš autoriteting  asmen .

- K  jums dav  komisijos na-
r s patirtis?

- S d dama net ir komisijos k -
d je, pati tapau vertinama. Niekam 
nepatinka, kai tave vertina blogai, 
tada pradeda komentuoti: o kas ji 
tokia ir panašiai. Ta patirtis yra sa-
votiška.

- Daug laiko dabar pralei-
džiate Vilniuje. Kur ia apsis-
tojate?

- Aš buvau vilniet , turiu ia bu-
t , tad gyvename jame.

- Vilni  ar Klaip d  vadinate 
savo namais?

- Namai yra Klaip doje, o ia 
atvažiuojame d l darbo.

- Niekada nebuvo min i
persikraustyti  Vilni ?

- Ne. Sp jame ir Vilniuje pab ti,
ir namo gr žti. Nors niekada nesa-
kau “niekada”, gali pasi lyti tok
darb , d l kurio kažkuriam laikui 
tekt  persikraustyti. Bet reikia ne-
pamiršti, kad mano vyras klaip die-
tis, tad iš Klaip dos jo nelabai iš-

krapštysi. (Šypsosi.)

- Ko j s pati, 
pabuvusi Vilniuje, 
pasiilgstate Klai-
p doje?

- Nam , ramy-
b s. Tos gatv s ir tos 
vietos, kur einame 

pasivaikš ioti, turi kažk  magiško. 
Klaip da turi savo aur .

- Kuo skiriasi klaip die iai ir 
vilnie iai?

- Klaip doje žmon s yra rames-
ni. Vilniuje visi kažkur b ga lyg už-
sukti. Be to, ia labai daug netikru-
mo. Keista, kai žmon s, atvažiav
iš kit  miest  ir pagyven ia vos 
por  m nesi , jau vadina save vil-
nie iais.

“Talentas - 80 procentų Dievo 
dovana, visa kita - darbas”
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LNK projekte “2 minutės 
šlovės” komisijos narės kėdę 
išbandžiusi dainininkė VIOLETA 
TARASOVIENĖ (35) gali drąsiai 
tvirtinti, kad atsakomybės našta 
sprendžiant kitų žmonių liki-
mus - nelengvas darbas. Juolab 
kad, anot jos, tikrų talentų nėra 
tiek daug. Dainininkė įsitikinusi, 
kad išties talentingi žmonės bus 
pastebėti ir be jokių konkursų. 
Tačiau pridūrė, kad projekte “2 
minutės šlovės” kai kurie daly-
viai ją sugebėjo nustebinti.

Agnė VAITASIŪTĖ

kad spręsčiau kitų žmonių likimus?”

Dainininkė Violeta Tarasovienė 
kritiką priima tik iš 
autoritetingų asmenų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Violeta: “Kas aš tokia,



Jurgis
DIDŽIULIS,
“InCulto”
lyderis

“Pirm  numer  priimame kaip 
išš k ”

Neslepiu, kad pasirodyti pirmiems - ne-
labai gerai, bet mes tai priimame kaip išš k .
Manau, ši  nepalanki  pad t  galime išnau-
doti savo naudai. Tiesiog reikia smarkiau 
padirb ti iki t  trij  minu i  “Eurovizijos” 
konkurse. Esame numat  m s  situacijai 
tinkamiausi  vieš j  ryši  strategij  ir steng-
sim s j  kuo geriau gyvendinti. Kad žmon s
nor t  pamatyti m s  pasirodym  Osle.

Saulius
URBONA-

VI IUS-
SAMAS,
2006 m. 

“Eurovizijos”
dalyvis

“Neieškokime sliek ”

Nelabai smagu pirmam, bet n ra ir labai 
blogai. Jei pasirodymas geras, jis niekados 
neprapuls. O jei jis n ra stiprus, tuomet 
galima sakyti, kad vieta ar dar kas nors tru-
put  padeda. Bet kiek tai padeda, niekas 
nežino. Neaišku, kokie bus kiti pasirody-
mai... Ai, neieškokime sliek  ir kad viskas 
mums blogai, kad mus skriaudžia. Tada ga-
lima sakyti, kad išeinantiesiems po rekla-
mos dar blogiau, nes žmon s dar b na prie 
šaldytuv ... Neieškokime pasiteisinim . Jei 
pasirodymas bus geras, o pakartojimas - 
gerai surežisuotas, d mesio sulauksime.

SASHA
SON(G),
2009 m. 
“Eurovizijos”
dalyvis

“Pirmas numeris n ra geriausias”

Nemanau, kad pirmas numeris yra ge-
riausias pasirodymui - pats tuo sitikinau
pernai. Nes daug ži rov  televizori si-
jungia šiek tiek v liau ir pirmo pasirody-
mo nepamato, o pamat  gali pamiršti, nes 
“InCulto” n ra Europoje žinoma grup .
Manau, geriausia pasirodyti per vidur  ar-
ba ar iau pabaigos.

Martynas
TYLA,

Sasha Son(g) 
“Eurovizijoje”

lyd j s
prodiuseris

“Prarandama iki 30 proc. ži rov ”

Iki 30 procent  ži rov  prarandama 
pasirodant pirmu numeriu. Pusfinal  ži -
rin i j  yra mažiau nei final . O visai 
baisu d l “InCulto” pasidar , kai pama-
t me kitas m s  pusfinalyje pasirodan-
ias šalis.

Jeronimas 
MILIUS,
2008 m. 
“Eurovizijos”
dalyvis

“Reikia užkelti kartel  aukštai”

Pirmiems sunku, bet jei “InCulto” pa-
vyks užkelti kartel  aukštai, tikimyb  ne-
b ti pamirštiems yra didesn . Vis d lto
nemanau, kad pasirodymo numer  reikia 
sureikšminti. Minimalios takos jis gal ir 
turi, bet iš esm s viskas priklauso nuo 
pasirodymo. Džiaugiuosi, kad “InCulto” 
daina linksma ir kad “Eurovizijoje” nepa-
sirodysime kaip sur g liai.

Elena NIKONOVAITĖ

“InCulto” dainos “Eastern European Funk” paskleist  entuziazm  kiek ap-
temd  Lietuvai traukiant burtus tek s pasirodymo numeris. Antrajame “Eurovi-
zijos” pusfinalyje, kuris vyks geguž s 27 d., “InCulto”  scen žengs pirmieji. Tai 
bus jau tre ias kartas, kai m s  šalies atstovai prad s konkurs . Pernai Maskvo-
je pirmu numeriu pasirod  Sasha Son(g) (užimta 23 vieta), 1999-aisiais - Aist
Smilgevi i t  (20 vieta). Ir be “Eurovizijos” statistikos bei prognozi  aišku, kad 
pasirodyti pirmiems ir sunkiau, ir išlikti ži rov  atmintyje, kai iš viso antrajame 
pusfinalyje pasirodys 17 šali , yra sud tingiau. Visa laim , kad charizmatiškasis 
Jurgis Didžiulis bei kiti optimizmo nestokojantys “InCulto” nariai  prisistatym
Europai pirmu numeriu ži ri kaip  papildom  išš k  ir yra pasiruoš  j veikti
darbu bei gerai apgalvota vieš j  ryši  kampanija. O tada ir pasirodymo numeris 
- ne taip svarbu. “Laisvalaikis” pasidom jo, k  apie mums tekus  pirm  pasiro-
dymo numer  mano b simi ir buv  “Eurovizijos” konkurso dalyviai.

Pirmieji “Eurovizijos” scenoje: 
pasiteisinimas avansu ar iššūkis?

 Grupė “InCulto” žada padaryti viską, 
kad europiečiai televizorius per “Eurovizijos” 

konkursą įsijungtų laiku
Stasio Žumbio nuotr.
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Grup je “Yva” t siasi permai-
nos. Prieš por  savai i  grup s na-
r  Gintar  iš blondin s tapo ryškia 
rausvaplauke, o vos prieš kelias die-
nas mergin  kompanija pasipild
nauja nare. Ir tai ne Melagi  dienos 
pokštas. Iš ties , nuo šiol su Nata-
lija, Gintare ir Kristina dainas trauks 
iš žavioji televizijos laid  ved ja, ak-
toriaus Vytauto Šapranausko draug
Ieva Stasiulevi i t .

Jau seniai su grup s “Yva” mer-
ginomis draugaujanti Ieva džiaug si
pasi lymu prisid ti prie kolektyvo. 
Kaip prisipažino mergina, jai n  mo-
tais nei aplinkini  nuomon , nei pa-
did j s žiniasklaidos d mesys. “J
darbas - klausti, mano - atsakyti ar-

ba ne”, - sak  mergina ir netrukus 
pademonstravo, k  tur jo omenyje.

Paklausta, kaip  tok  sprendim
reagavo jos draugas aktorius V.Šapra-
nauskas, Ieva apsimet  nesupratusi 
klausimo. “Kok  Vytaut  j s turite 
omeny? Vytaut  Did j ? Nesuprantu 
j s  klausimo”, - koketiškai akimis 
mirks jo naujai iškepta daininink .

LNK renginyje “Dvira io žvaigž-
d ” “Yva” pasirod  dviem amplua - 
aptemptais triko, aukštakulniais ir 
saul s akiniais bei voniose, pripildy-
tose put . Naujoji grup s nar  Ieva, 
debiutavusi su “Yva” šiame rengi-
nyje, nesl p , kad prieš pasirody-
mus labai jaudinosi. Ta iau po j  bu-
vo apipilta ne vienu komplimentu.

Neišsimiegoj s, bet netverian-
tis džiaugsmu - taip jau iasi daini-
ninkas Deividas Norvilas-Deivis, 
kovo 22 d. tap s t vu. Suglumi-
mas, ištik s vaikeliui vos išvydus 
dienos švies , jau veiktas.

“Iš pradži  buvo toks momen-
tas: kas jis? kas aš? ir kaip dabar 
viskas bus?” - s nui gimus užpl -
dusiais jausmais dalijosi Deivis. 
Dabar jauno vyro balse skamba 
netramdomas džiaugsmas. Jis 
stengiasi kuo daugiau laiko skirti 
savo pirmagimiui Emiliui ir jo ma-
mytei Renatai Voitechovskajai.

“T višk  pareig  dar nepasi-
dalijome, bet aš darau visk .
Man n ra problem  Emiliukui ir 
sauskelnes pakeisti, ir j  nu-
prausti, ir perrengti. Žinoma, 
Renatai visa tai daryti sekasi ge-

riau, bet aš labai stengiuosi”, - 
pasakojo Deivis.

Vis d lto dainininkas prisipaži-
no, kad ger  naujien  ir nauj  pa-
tir i  kupinas kovas jam buvo ypa
sunkus: “Nelengvas laikas. Esu la-
bai pavarg s ir d l Emiliuko neiš-
simiegoj s. Ir aš labai laukiu šio 
nelemto kovo pabaigos, nes per j
tur jau kokius 35 renginius. Bet k
darysi. Dabar dainininkas nelabai 
gali sau leisti atsisakyti rengini ”.

Atlik jas sak , kad jo pirmagi-
mis - kol kas ramus vaikas. Bet 
kur  iš t v  - Renat  ar Deiv  - pa-
našus, neaišku. “Dar toks tarako-
niukas. Nebent nosis mano. Rena-
ta sako, kad mano vaikas”, - pasa-
kojo Deivis. S naus gimimo proga 
Renatai  namus jis parvež  milži-
nišk vairiaspalvi  g li  puokšt .

Jungtin se Valstijose sik rusi maneken
Giedr  Rusyt  padar  tai, ko jos gerb jai lauk
ne vienus metus: pri m  pasi lym  nusifoto-
grafuoti “Playboy”. Giedr  žurnalui pozavo 
Niujorke, su kuriuo j  sieja vis daugiau ryši .
“Ši fotosesija - pirmoji tokia atvira mano gy-
venime ir tai buvo puiki patirtis”, - sak  viena 
gražiausi  Lietuvos moter .

- Kažkada min jai, kad nesiryžtum po-
zuoti “Playboy”. Kas pasikeit ?

- Niekada nesifotografavau ir nesifotogra-
fuosiu nuotraukoms, kurios viršija mano nusi-
br žt  rib . Ta iau esu modelis ir k nas yra 
mano darbo rankis. Jei jis gražus ir subtiliai 
apnuogintas, kaip gali nesutikti?

- Bet apsisprendei ne iš karto?
- Atsibudusi vien  ryt  supratau: nusifoto-

grafuosiu lietuviškajam “Playboy”, nes juk 
amerikietišk j  vis tiek niekas nepakvies. Šo-
kin jau iš laim s. Tai - nemažas pasiekimas 
mano karjeroje. Be to, an kams gal siu paro-
dyti, kaip jaunyst je atrodžiau. (Juokiasi.)

- Galb t gyvendama JAV pajutai dau-
giau vidin s laisv s?

- Esu ta pati Giedr , kuri nei per daug su-
lietuv jo, nei suamerikon jo. Ta iau mokausi 
džiaugtis gyvenimu, kur  turiu tik vien . Kol 
galiu, naudojuosi pasaulio platyb mis ir gali-
mybi  laisve. Man norisi visk  patirti, pažinti 
ir pamatyti kuo daugiau. Dar niekada nebuvau 
kupina tokios vidin s energijos ir tiek pozity-
vumo! Ališijos Kys (Alicia Keys) daina “Empi-
re State Of Mind” apie betono džiungles, ku-
riose pildosi svajon s, arba Frenko Sinatros 
“New York, New York” - jos sukurtos ne šiaip 
sau. Tas miestas mane kei ia, o šios dainos 
nuolat skamba ausyse.

Ieva Stasiulevičiūtė debiutavo su “Yva”

Pareng  Elena NIKONOVAIT , Agn  VAITASI T

Giedrė Rusytė 
išsirengė 
“Playboy” viršeliui

Deivis su Renata pareigomis nesidalija

Naujas grupės “Yva” 
įvaizdis sulaukė ne vieno 
komplimento

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Nusiavusi aukštakulnius ir atsigulusi į 
putų pilną vonią nauja “Yva” narė Ieva 

Stasiulevičiūtė galėjo atsipalaiduoti

Dabar didžiausias Deivio ir Renatos 
rūpestis - jųdviejų pirmagimis Emilis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

 Iš Giedrės Rusytės 
fotosesijos 

“Playboy” žurnalui
“Playboy” nuotr.

Praėjusį savaitgalį šurmuliavusi “Mados infekcija” sutraukė minias 
gerbėjų. Atėjusieji į mados festivalio renginius gavo dvigubą dozę 
mados. Akis buvo galima paganyti ne tik ant podiumo, kur šalies ir 
užsienio dizaineriai pristatė savo darbus, bet ir šalia jo - einantieji į 

“Mados infekciją” nepamiršo ir atitinkamo aprangos kodo.
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Mados šventės aprangos kodas

Reklamos veidas Rimantė 
Kulvinskytė-Braškė Agnė Jagelavičiūtė

Dizaineris Giedrius Paulauskas 
su drauge Aiste Krasuckaite

Inga Stumbrienė 
(dešinėje) su drauge

Dizainerė 
Ieva Ševiakovaitė

Verslininkė Jolanta Sadauskienė 
ir dizainerė Audronė Bunikienė

Aktorius Arūnas Sakalauskas 
su paslaptinga palydove

Dizaineris Aleksandras 
Pogrebnojus

Dizaineriai Seržas Gandžumianas 
ir Giedrius Šarkauskas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

 Mados namų 
“Cantas” savininkė 

Jolanta Mikalajūnienė



Dešimtasis kartas. Vilties burbulai 
Gamta, karo tema, azarto jausmas, groteskiškas 
gyvenimo tempas, pozityvi energija, vyriškumo 
pradas. Tokį šiemet Vilnius ir jo svečiai sutiko jau 
dešimtąjį “Mados infekcijos” festivalį, vykusį ko-
vo 25-27 dienomis sostinės Nacionalinėje dailės 
galerijoje.

Pristatytos 24 Lietuvos ir užsienio šali  (Latvijos, 
Rusijos, Vokietijos, Ispanijos, Danijos) kolekcijos. Nuo 
trapi  gamtos element  iki karišk , siurrealistini  ar 
ekscentrišk  eksperiment .

Festivalis, prasid j s 10 met  retrospektyvine si-
mintiniausi  modeli  kolekcija, stebino ne tik žinom
k r j  (Agn s Kuzmickait s, Giedriaus Paulausko, 
Sandros Straukait s, Giedriaus Šarkausko, Ievos Še-
viakovait s, Jolantos Rimkut s ir kit ) darbais, bet ir 
jaun j  talent  konkurse “Injekcija” triumfavusi  di-
zaineri  k ryba.

Energingai mados dienas užbaig s Rusijos atstovas 
Andrejus Bartenevas ži rovus kv p  ne tik vilties 
burbulais, bet ir viltimi sulaukti vienuoliktojo “Mados 
infekcijos” festivalio...

Gabrielės SKRABULYTĖS ir 
Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Giedrius Šarkauskas. “Chaplin”

Agnė Kuzmickaitė. “Untitiled”

Ieva Ševiakovaitė ir 
Jolanta Rimkutė. “Obsceniška”

ir duoklė vyrams...

Giedrius Paulauskas. “noname / be vardo”

Andrejus Bartenevas. “Vilties burbulai”

“Vilsbøl de Arce”. “Anatomy”
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Batai, bateliai...

Japonijos mados savaitė: batai 
pagal japonų dizaineres Tamae 

Hirokavą (Tamae Hirokawa) 
ir Tae Ašidą (Tae Ashida).
Toks kūrinys ant kojų gali 

patikti arba ne - skonio 
reikalas. Bet niekas 

nenuginčys - tokiais batais 
apsiavęs neliksi nepastebėtas.

EPA-Eltos nuotr.

TV laid  ved ja ASTA STAŠAI-
TYT -MASALSKIEN : “Sten-
giuosi rinktis visk , kas tikra - nuo 
jausm  iki daikt . Nesinori remti 
to, kas renka pinigus pasiglemž
svetim  id j ”.

2009 m. konkurso “Misis Visata” 
nugal toja VAIDA RAG NAIT :
“Moterys yra vertos tikros svajo-
n s.  vien  “Trollbeads” karoliuk
sud ta tiek min i , tiek legend  - 
padirbin toj  karoliukai tos ener-
getikos niekada netur s”.

Šok jas SAULIUS SKAMBINAS: 
“Kokia vert  apyrank s, suvertos 
iš panaši  “trolius” stiklini  karo-
liuk ? Nematau prasm s nešioti tik 
stiklinius karoliukus. Juk mes per-
kame ne tik karoliuk , bet ir id j ,
legend , istorij ... sigijus kopij ,
sukurta pasaka netenka prasm s.
Vertinu tik originalius, turin ius sa-
vo istorij  daiktus”.

Grup s “69 danguje” nar
INGRIDA MARTINK NAIT :
“Nuoširdžiai tikiu, kad “troliai” 
turi ypating  gali  ir skleidžia tik 
ger  energij  - kiekvienas, kuris 
palaiko juos rankose, tarsi užsi-
kre ia gera nuotaika, tampa lai-
mingesnis. Tikriausiai taip yra to-
d l, kad j  gamintojai dal  pelno 
skiria labdarai”.

Aktor  ir televizijos laid  ve-
d ja EGL  JACKAIT : “Visada 
vertinau tik tikrus dalykus: tikrus 
jausmus, tikrus brangakmenius, tik-
r  viln  ar šilk ... Tod l net ne si-
vaizduoju, kad gal iau rinktis ne-
tikrus “troli ” karoliukus. Jie pra-
rast  ne tik vert , bet ir magišk
savo gali .

Asmeninio albumo nuotr.

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Genutė ŽALIENĖ
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Kodėl žinomi veidai renkasi tikrą “Trollbeads” karoliukų legendą?

Per pastaruosius kelerius metus 
sparčiai išpopuliarėjo karoliukų 
vėrimo mada, viliojanti įsitrauk-
ti į originalaus dirbinio kūrybinį 
procesą, knygynuose pasirodė 
net enciklopedijos, kaip tai da-
ryti. Kad nepasiklystumėte ka-
roliukų knibždyne, “Stiliaus” ru-
brika pristato karoliukų prekės 
ženklo lyderį “Trollbeads”. Dėl 
nepaprastos gaminių kokybės 
ir novatoriško dizaino sėkmin-
gai įsitvirtinęs aukštos klasės 
segmente, prekės ženklas ko-
pijuojamas kitų gamintojų. Ta-
čiau prisilietus prie originalaus, 
išskirtinio dizaino rankų darbo 
papuošalo, gaminamo iš aukš-
čiausios kokybės medžiagų, var-
gu ar norėsis padirbinio.

TROLLBEADS - originalus “karoliukų apyrankės” prekės ženklas, nuo 1976 m. daugiau nei 50 šalių ir 
6000 parduotuvių vertinamas dėl aukštos kokybės ir originalaus dizaino, laimėjęs keletą tarptau-
tinių prestižinių apdovanojimų ir turintis gerbėjų visame pasaulyje. Aktorės Šeron Stoun (Sharon 
Stone), Dženifer Lav Hjūit (Jennifer Love Hewitt), Dženifer Hadson (Jennifer Hudson), dainininkė 
Kortni Koks (Courtney Cox) - tai tik dalis žymių moterų, besirenkančių išskirtinius papuošalus.

Kurdami karoliukus, “Troll-
beads” dizaineriai kv pimo se-
miasi iš mitologijos, astrologijos, 
magišk  padavim , gamtos, skir-

ting  kult r  ir iš kasdienio gy-
venimo. Karoliukai gaminami iš 
geriausios kokyb s medžiag : si-
dabro, aukso, Murano stiklo, gin-

taro, nat rali  perl  ir branga-
kmeni , be kita ko, naudojant tri-
j  t kstan i  met  senumo tech-
nologij .

“Trollbeads” karoliukai skirti 
apyrank ms ir v riniams. Jie uni-
kal s tuo, kad kiekvienas turi sa-
vo pavadinim , reikšm  ir prasm .
Pavyzdžiui, iš sterlingo sidabro pa-
gamintas batelio formos karoliu-
kas vadinasi “Aukštakulnis bate-
lis”. “Duokl  madai ir moterims, 
m gstan ioms gyventi elegantiš-
kai. Beje, ar žinojote, kad Italijoje 
aukštakulniai bateliai taip pat yra 
s km s simbolis?” - taip rašoma 
apie š  mažyt  dizainerio Tomo Ce-
niuso (Thomas Cenius) k rin . Ar-
ba karoliuko “K dik lis trolis” api-
b dinimas: “Tikras mažas pad -
k lis, s dintis ant savo stebuklin-
go akmens ir vali kiškai kaišio-
jantis liežuv ... Tarp kitko, šis 
akmuo labai retas ir tik patys tro-
liai žino, kur toki  rasti. Rad  vie-
n , saugo j  vis  savo gyvenim ”.

Didžiausias stiling , išskirtinio dizaino originali  “Trollbeads” karoliuk  pasirinkimas Vilniuje - prekybos centre “Panorama” parduotuv je.

Kod l žinomos šalies moterys ir vyrai renkasi tikrus ir kokybiškus “Trollbeads” karoliukus?



Dainininkas Mantas, neseniai pristat s savo album  “...” ir singl  “
kair ”, nusifilmavo naujame “Labas” reklaminiame vaizdo klipe. Per 
nuotaiking  filmavim  gerb jai daininink  nešiojo ant rank , o Mantas 
su grupe scen  iškeit  kavin s bar .

Naujo “Labas” klipo veiksmas vyksta kavin je - padav ja užkalbina 
mobiliuoju telefonu bendraujant  lankytoj  ir nustemba pama iusi šim-
tin  jo bi iuli  b r . Tuomet ant draug  iškelt  rank  nušoka Mantas ir 
ia pat, kavin je, pradeda energing  koncert .

Filmuojant vaizdo klip  iš viso dalyvavo daugiau nei 80 žmoni . Nors 
filmavimas vyko vis  nakt , nuo 8 val. vakaro iki 6 val. ryto, Mantas su 
publika energingai š lo iki filmavimo pabaigos.

“Laisvalaikio” inf.

Naujame “Labas” klipe Mantas 
plaukioja gerbėjų jūroje

Romo Paunksnio nuotr



Pavasariniai drabužiai MAXIMA parduotu-
vi  lentynose pasirodo vasario pabaigoje ir pa-
mažu kolekcij  papildant naujais, vasaros se-
zonui skirtais drabužiais, pirk jams si lomi iki 
pat rudens. Pavasario kolekcijoje pristatoma 
apie 1-1,5 t kst. skirting  drabuži  modeli ,
taip pat prekiaujama ir avalyne, vairiais prie 
drabuži  derinamais aksesuarais. MAXIMA 
prekiauja drabužiais ir avalyne, skirtais vy-
rams, moterims bei vaikams, reikiam  drabu-
ž ia išsirinks visa šeima. “Spalvinga, žaismin-
ga ir nenuobodi”, - taip prekybininkai apib di-
na naujausi  šio pavasario drabuži  kolekcij .

Drabužiai - visai šeimai

“Drabužiai, kuriais prekiaujame, skirti be-
maž visiems gyvenimo atvejams: darbui, spor-
tui ar laisvalaikiui. O šio pavasario drabuži
asortimentas išties platus”, - sako MAXIMA 
LT, UAB Drabuži  preki  grup s vadov  Ina 
Gaižauskien . Moterims si lomi marškinukai, 
vairiausi  modeli  ir spalv  palaidin s, sukne-
l s, sarafanai, megztukai, pavasariniai puspal-
iai. Itin didelis trikotažini  palaidini , vairi

spalv  glaustinuki  pasirinkimas. Pasak I.Gai-
žauskien s, vyrai MAXIMA parduotuv se taip 
pat ras k  išsirinkti. Jiems si lomas didelis 
klasikini  marškini  ar kostium , laisvesnio 
stiliaus r b  - džemperi , džins  asortimentas. 
Tarp populiariausi  preki  paaugliams - džinsai 
ir džemperiai, o pavasarin je vaikišk  drabuži
kolekcijoje - striuk s, švarkeliai, sportin  ap-
ranga. Vaik  drabuži  linijoje daugiausia gar-
siais prek s ženklais pažym t  drabuži  - po-
puliariausia tarp j  “Barbie”, “Disney”, Cars”, 
“The Pink Panther” tematika.

“Maxima” r b  kolekcijoje drabuži  gali 
rasti ir nestandartini  form  pirk jos - stam-
besn s moterys ar besilaukian ios mamos. 
B simos mamyt s pas mus suras trikotažini
sukneli , palaidini , tunik , marškin li . Ap-
k nios moterys tikrai išsirinks sau patinkan-
t  ir tinkant  sijon , kelnes, palaidin  ar p d-
kelnes”, - tvirtina MAXIMA atstov .

Labiau atšilus orams, prekybininkai žada 
pasi lyti linini  kelni , sijon , šort , bridž .

Tik tai, kas madinga

Prekybininkai tvirtina, kad MAXIMOS dra-
buži  kolekcijas kuria bendrov s dizaineriai, 
jie domisi drabuži  mada, seka pasaulines ten-
dencijas, tod l ia parduodami drabužiai atitin-
ka paskutines mados tendencijas. “Kuriant 
naujas drabuži  kolekcijas, atsižvelgiama  tai, 
koki  medžiag , spalv , modeli  drabužiai t
sezon  populiar s visame pasaulyje, tuomet 
šios tendencijos bandomos pritaikyti ir Lietu-
vos rinkai”, - pasakoja I.Gaižauskien .

Pasak MAXIMA LT, UAB Drabuži  preki
grup s vadov s, šio pavasario moters garde-
robas ne sivaizduojamas be žaismingo šalik -
lio, prie drabuži  deran ios rankin s, diržo ar 
pirštinai i . Klasikinio stiliaus drabužius 

m gstan ioms moterims rekomenduojama 
sigyti kelias naujas palaidines, kurios b t  š

sezon  mading  spalv , modeli , ir derinti jas 
su jau turimais sijonais ar keln mis. M gs-
tan ioms eksperimentuoti ir žaisti su drabu-
ži  stiliais bei spalvomis der t sigyti nors 
vien  tunik , o prie jos derinti keli  skirting
spalv  timpes. Taip, pasak MAXIMA atstov s, 
kaskart pavyks atrodyti madingai.

Madingi vyrai š  sezon  tur t sigyti languo-
tus šortus ar pagyvinti savo aprang  languotu 
arba vienspalviu medvilniniu ar lininiu šalik liu.

Drabuži  žinov s teigimu, norintiems iš-
siskirti iš minios š  pavasar , patariama atnau-
jinti garderob  ryškiomis spalvomis - tai gali 
b ti sodrios spalvos marškin liai ar šalik lis,
sigyti nors vien  mading  sezono drabuž :

kombinezon , “haremo” kelnes ar tunik .
Madingiausios šio sezono spalvos - koralo 

raudonumo, skaisti žibuokli  m lyna ir pilka. 
“Žaiskite detal mis. sigykite daugiau spalving
marškin li , šalik li , aksesuar  - taip pagyvin-
site jau turimus drabužius ir atrodysite atsinau-
jin ”, - pataria MAXIMA drabuži  žinov .

Kokyb  - gera, kaina - “nesikandžioja”

Vienas svarbiausi  prekybos centruose 
parduodam  drabuži  pranašum  - geras kai-
nos ir kokyb s santykis. Sunkme iu tai itin 
aktualu: pirk jai ir toliau ieško kokyb s, ta iau 
d l suprast jusios finansin s pad ties itin 
daug už drabuž  mok ti nebesiryžta.

“MAXIMA drabuži  kolekcijos siuvamos 
vairiose pasaulio šalyse. Vis daugiau drabuži

mums siuva Lietuvoje esantys fabrikai, ku-
riuose dirbantys profesional s darbuotojai 
drabužius siuva ir garsiems preki  ženklams. 
Tai daug pasako apie drabuži  kokyb ”, - tvir-
tina I.Gaižauskien .

Ne paslaptis, kad drabužiai prekybos cen-
truose žymiai pigesni nei firmin se parduo-
tuv se.

“Pas mus parduodam  drabuži  pranašumas 
- geras drabuži  kainos ir kokyb s santykis. Kur-
dami naujas kolekcijas, mes orientuojam s  tris 
dalykus: kokyb , praktiškum  ir daugeliui priei-
nam  kain . Pirk jams svarbu viskas: kad dra-
bužis b t  madingas, jo kokyb , medžiaga, dalis 
pirk j  pageidauja, kad sigytus drabužius b t
paprasta priži r ti, valyti, skalbti, lyginti. Ne ma-

žiau svarbi jiems ir prieinama drabuži  kaina”, 
- teigia MAXIMA prekybos tinklo atstov .

Pasak jos, ger  prekybos centruose 
MAXIMA si lom  drabuži  ar avalyn s kain
prekybininkai gali pasi lyti d l dideli  užsa-
kom  pasi ti drabuži  kieki , reguliari  už-
sakym , lankstesn s kainodaros. “M s  dra-
buži  nekuria gars s dizaineriai, tad pirk jai
neturi papildomai sumok ti už gars  dizaine-
rio ar prek s ženklo vard . Firminiais preki
ženklais pažym ti drabužiai ar avalyn  papras-
tai yra brangesni, nes  j  kain skai iuojamos 
ženklo populiarumo visuomen je s naudos,
j  reklama, taip pat vertinamas gamintojo 
statusas rinkoje ir pan. Visa tai susideda 
kain ”, - teigia I.Gaižauskien .

MAXIMA parduotuv se pavasario kolek-
cijos drabuži  ir avalyn s kainos svyruoja nuo 
keliolikos iki maždaug pusantro šimto lit .
Madingus džinsus ia sigysite už maždaug 
40, megztuk  - už 60, pavasarin  puspalt  - už 
maždaug 140 lit . MAXIMA parduotuv se 
parduodam  timpi , marškin li  kainos - vie-
nos žemiausi  Lietuvoje, o j  kokyb  nenu-
sileidžia specializuotose drabuži  parduotu-
v se parduodamiems drabužiams.
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MAXIMA drabužių 
lentynose -  pavasario vėjai

Pūstelėjus pavasariniams vėjams, turbūt 
daugeliui rūpi papildyti drabužių spintą 
naujais apdarais. Kai kuriems tai tikras 
galvos skausmas - norisi, kad drabužis 
ne tik būtų madingas, kokybiškas, bet ir 
už prieinamą kainą. “Mada ir patogumas 
- suderinami”, - teigia prekybininkai ir 
kviečia pavasarinių drabužių pasižvalgy-
ti prekybos centruose. MAXIMA parduo-
tuvėse - naujoji pavasario ir vasaros dra-
bužių kolekcija, iš kurios galima išsirinkti 
ir įsigyti nebrangių, pagal šiuolaikines 
mados tendencijas sukurtų drabužių, 
skirtų visai šeimai.

Pagrindin s mados tendencijos 
š  pavasar :

 Sezono spalvos - švelnios pastelinės, 
taip pat ryškios, vadinamosios 
saldaininės (“candy”) spalvos.
 Madingiausios spalvos - koralo rau do-
numo, skaisti žibuoklių mėlyna ir pilka. 
Madingiausias spalvų derinys - juoda-
balta, raudona-balta-mėlyna, dryžiai.
 Siluetų paprastumas, minimalizmas, 
formų proporcingumas.
 Raukiniai.
 Oda ir džinsas.
 Pavasario drabužis - suknelė: ilga, 
trumpa, trikotažinė, medvilninė.
 Klasikinio stiliaus drabužiai - vyriško 
kirpimo švarkai, “pieštuko” formos 
sijonai, siauros kelnės.
 Vis dar madingi marškinėliai su 
ekologiją propaguojančiais užrašais, 
pagaminti iš ekologiškos medvilnės.
 Natūralūs pluoštai - medvilnė, 
trikotažas, linas.
 Sezono akcentai - kombinezonas, 
“haremo” kelnes, ryškių spalvų 
marškinėliai, timpės, tunikos.

 MAXIMA parduotuvėse - ne tik naujausios 
mados tendencijos, bet ir geras drabužių bei kokybės santykis

“Maxima” nuotr.

Pareng  Vaida ANDRIKONYT



Penki renginiai, kuriuos 
Egidijus Janušis aplankys 
baland  (pavadinimas, 
data, vieta ir biliet  kainos 
“nuo”). Kod l b tent juos?

1. “Prožektor Peris Hilton”.
2010 04 10 19 val., “Pramog� arena”, 
Vilnius. Biliet� kainos: nuo 75 Lt.

Man asmeniškai šis renginys 
- balandžio m nesio topas. Tai pui-
ki galimyb  išvysti ir pasijuokti 
kartu su naujosios rus  komik
kartos atstovais. Garkas Martiro-
sianas, Sergejus Svetlakovas - ma-
no vieni iš m gstamiausi  komik ,
jie visada sugeba pateikti siurpri-
z , pakreipti dialog  taip, kad juok-
t si iki ašar  visi - ir ži rovai, ir 
patys dalyviai.

2. Premjera! 
“Nuod mi  miestas”.
2010 04 04 19 val., “Domino” teatras, 
Vilnius. Biliet� kainos: nuo 50 Lt

Seniai lauktas, sulauktas intri-
guojantis spektaklis. Puikus aktori
rinkinys, patirsite puiki  akimirk .
Manau, šiame spektaklyje b tina
apsilankyti visiems, kas m gsta gar-
džiai pasijuokti, “pasikrapštyti” sa-
vo bei kit  žmoni  smegen l se
(juk spektaklio režisierius - diplo-
muotas psichoanalitikas).

3. B.Grebenš ikovo ir 
“Akvarium” koncertas.
2010 04 15 19 val., “Forum Palace”, 
“Balsas.lt”, Vilnius. Biliet� kainos: nuo 79 Lt

Pagaliau! V l sulauk me legen-
dos p.Grebenš ikovo. Daug sakyti 
n ra ko - muzika, žodžiai, santykis 
su klausytoju - viskas susilieja 
vien  puik  regin . 3 valandos gy-
vos muzikos leis pajusti grup s
“Akvarium” dvasi .

4. Tommy Emmanuel.
2010 04 23 20 val., Kongres� r�m� sal�, 
Vilnius. Biliet� kainos: nuo 60 Lt

Vis labiau pavasar ja, greitai 
sulauksime meto, kai senamiestyje 
v l skamb s gyva muzika. Labai 
smagu klausytis akustin s gitaros, 
ypa  kai groja talentas. Tommy Em-
manuel - Australijos gitaros legen-
da. Nuostabu steb ti vaizdo me-
džiag , o gyvai bus tikrai ne tik ti-
na. (susipažinti su atlik ju galite 
m s  puslapyje - www.bilietai.lt)

5. “Kitas kampas”.
2010 04 27 18 val., Vilniaus ma�asis teatras, 
Vilnius. Biliet� kainos: nuo 20 Lt

Improvizacija - teatro meistro 
rankis. Na, o šiame spektaklyje 

daug meistr , kurie valdo š rank
puikiai. Kiekvienas “Kito kampo” 
spektaklis - unikalus, nepakarto-
jamas. Labai domu steb ti, kaip 
aktoriai išsisukin ja iš vairiausi
situacij , s kmingai išlaikydami 
siužet  ir juokindami ži rovus.

Išsamesn  informacija apie 
renginius visoje Lietuvoje 
www.bilietai.lt

Dosj

Vardas, pavard , parei-
gos
Egidijus Janušis, IT vadybinin-
kas

Gyv nas, kuris gal t  at-
spind ti tavo pareigas 
BILIETAI LT
Beždžion  - gyv nas simboli-
zuoja diplomatiškum , gudru-
m , žini  troškim . Mano par-
eigos reikalauja b ti smalsiam, 
vis ieškoti/išmokti nauj  žini .

Tavo atrasta naujausia gy-
venimo tiesa
Sena, ta iau naujai atrasta tiesa 
- n ra to blogo, kas neišeit
gera.

Renginys, kurio nepamir-
ši. Kod l?
DDT - nuo seno jau iu šiai gru-
pei nostalgij .

BILIETAI LT rekomenduoja 
balandžio renginius
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Nacionalinis bilietų platintojas BILIETAI LT ieškantiems idėjų pra-
mogoms ir turiningam laisvalaikiui turi ką pasiūlyti. Dėmesio ver-
tus renginius pristato BILIETAI LT vadybininkas Egidijus JANUŠIS.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr,

Pirmasis “Famous” serijos 
renginys  “The Famous Party” - 
balandžio 16 dieną (penkta-
dienį) sostinės “Forum Palace” 
rūmuose, restorane “Terrazza”. 
Stilingas ir ypatingas vakarė-
lis, siūlantis daugybę pramogų, 
staigmenų ir netikėtumų.

Pirmajame vakar lyje gros vi-
siems puikiai paž stamas Rimas Ša-
pauskas, “Groovy Faction” grup
atliks klubinius hitus gyvai, taip pat 
išvysite diskžok j -prodiuseri  ko-
mand  “Flaxen Beats” bei DJ Mik ,
kuriam talkins smuikas ir saksofo-
nas. Ak  džiugins šoki  grup  “Sha-
dow Dancers”, kuri parodys savit ,
išskirtin  šokio stili , kuris yra vi-
siška naujiena Lietuvoje. Drabuži
tinklas “Vero Moda” pristatys nau-
jausias mados tendencijas. Fotogra-
fas Nerijus Paluckis kurs fotostudi-
j , kurioje gyvai gal site išvysti, 
kaip atliekamos profesionalios foto-
sesijos, bei tur site unikali  galimy-
b siamžinti šiame sp dingame 
vakar lyje ir iš karto gauti padarytas 
nuotraukas. Norintiesiems kv pti
gryno oro lauko terasoje bus reng-
ta šildoma “lounge” zona po atviru 
dangumi.

Geras garsas, apšvietimas, ne-
standartiniai vaizdo sprendimai, sti-
linga muzika - “mes jus tikrai nu-
stebinsime” - tikina renginio orga-
nizatoriai. “Famous” vakar liai - ra-
finuotai publikai, tod l j s  laukia 
nepamirštamas vakaras tik su iš-
skirtiniais žmon mis, unikalia, do-
mia programa.  rengin  pateks ne 
visi norintieji, bus vykdoma griežta 
“face control”, amžiaus cenzas - 
N21. Saugum  užtikrins apsaugos 
“Komanda”.

“The Famous Party” renginio 
g rimas - populiariausias viskis 
Škotijoje “The Famous Grouse”.

“Laisvalaikio” inf.

“Famous” - nauja, išskirtinė 
stilingų vakarėlių serija Vilniuje

Su “Maestro Olialia” kortele

20%
nuolaida dviem bilietams

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida dviem bilietams

Bilietus jau dabar galite įsigyti 
visose “Bilietai LT” kasose. 
Išankstiniai bilietai - 30 Lt, su 
skrajute - 25 Lt.

“Famous” nuotr.



Šeima

n Dainininkas ypa  kruopš iai 
slepia asmenin  gyvenim . Erosas 
Ramazotis draugavo su aktore ir 
televizijos laid  ved ja Manuela 
Arkuri (Manuela Arcuri), mane-
ken mis Moran Atias, Natalia An-
gelini, taip pat iš buvusios 
Jugoslavijos kilusia gražuole Nina 
Senicar, ital  aktore Roše Gart 
(Roger Garth).
n 1998 m. susituok  su Švei-

carijos aktore ir manekene Mišele 
Hunciger (Michelle Hunziker).
n 1996 m. gim  Eroso Rama-

zo io dukt  Aurora.
n Pora išsiskyr  2002-aisiais, 

dukrel s globa atiteko t vui.
n Šiuo metu dainininkas drau-

gauja su 21-eri  met  manekene 
Marsia Palegrineli (Marica Pelle-
grinelli). Teigiama, kad pernai ru-
den  pora slapta susituok .

dom s faktai

n Erosas Ramazotis užaugo 
vargingoje muzikanto šeimoje.
n Per 8- j  gimtadien  Erosui 

t vas padovanojo pirm j  gitar .
n 1973 m. atliko epizodin

vaidmen  Federiko Felinio filme 
„Amarcord“.
n M gstamiausios sporto ša-

kos: futbolas ir “Formul –1”.
n Eroso Ramazo io idealai: 

kompozitorius Polas Niumanas 
(Paul Newman) ir aktorius Džeim-
sas Dynas (James Dean).
n Paauglyst je E. Ramazotis 

nebuvo priimtas  muzikos mokykl
kaip nepakankamai talentingas.

n Studijavo buhalterij , bet d l
nepažangaus elgesio buvo išmes-
tas iš mokyklos.
n Prieš prad damas dainininko 

karjer  kur  laik  su t vu dirbo da-
žytoju.
n 2006 m. išleido autobiografin

knyg , kuri  sudaro net 320 p.

Koncertas Vilniuje

n Koncertas vyks balandžio 
6 d. „Siemens“ arenoje, Vilniuje.
n Lietuvoje dainininkas kon-

certuos gastroli  „Ali e Radici“ 
metu,  kurias traukta daugiau 
nei 60 koncert  visame pasau-
lyje.
n  m s  šal  Erosas Ramazo-

tis atvyks su savo personalu, kur
sudaro daugiau nei 80 žmoni .
n Specialiai atlik jo pasirody-

mui Vilniuje bus atgabenta net 
12 vilkik  su koncertine apara-
t ra.
n Vieninteliam žvaigžd s pasi-

rodymui „Siemens“ arenoje bus 
pastatyta 16 metr  aukš io ir 26 
metr  plo io scena.
n Dekoracij , ekran , šviesos 

ir garso aparat ros montavimo dar-
bai vyks net 9 valandas.
n Specialiai Eroso Ramazo io

gastrol ms Italijos mados namai 
„Dolce & Gabanna” suk r  visiš-
kai nauj  drabuži  kolekcij .
n Koncert  Vilniuje prad s nau-

juoju lotyn  muzikos atradimu lai-
komas Angolos dainininkas Yuri da 
Cunha.
n Paskutin  kart  Lietuvoje 

Erosas Ramazotis lank si 2001-ai-
siais.

Bilietus į vienintelį Eroso Ramazočio pasirodymą Vilniuje, 
„Siemens” arenoje, dar galima įsigyti visose „Tiketa“ kasose ir internetu. 
Daugiau informacijos www.tiketa.lt.

Jau antradienį, balandžio 6 dieną, Vilniuje koncertuos italų muzikos su-
peržvaigždė Erosas Ramazotis. Grandioziniame šou „Siemens” arenoje atli-
kėjas pristatys milžiniškos sėkmės visame pasaulyje sulaukusį albumą „Ali 
E Radici“, taip pat atliks garsiausius savo hitus. Erosas Ramazotis nekan-
triai laukia susitikimo su gerbėjais Lietuvoje. Romantiškasis italų daininin-
kas mūsų šalyje lankysis po 9 metų pertraukos.

Simonas KUPRYS

Eroso Ramazočio koncertas Vilnių sudrebins antradienį

Dosj

n Vardas – Eros Luciano Walter 
Ramazzotti Molina.
n Gim  1963 m. spalio 28 d. 

Romoje, Italijoje.
n Garsus atlik jas ir dain  au-

torius.
n Muzikos stilius – rokas, popmu-

zika.
n Koncertuoti prad jo 1981 m.

Karjera

n Pirmasis pasirodymas didžio-
joje scenoje vyko 1981 m. festiva-
lyje „Voci Nuove Di Castrocaro“. 
Jame Erosas atliko savos k rybos 

dain  „Rock 80“. Konkurs  laim jo
Zucchero.
n 1986 m. E. Ramazotis laim -

jo Sanremo festival  su daina „Ades-
so Tu“.
n Išleido 34 singlus, 15 album

ir dain  rinkini .
n Visame pasaulyje pardav

daugiau nei 50 mln. raš .
n Vienintelis italas, kuriam su-

teikta garb  koncertuoti prestižin -
je Niujorko „Radio City“ muzikos 
arenoje.
n Bendradarbiavo su Šer (Cher), 

Tina Turner, Andre Bo eliu (Andrea 
Bocelli), Anastacia, Džo Kokeriu 
(Joe Cocker), Lu iano Pavaro iu 
(Luciano Pavarotti), Laura Pausini, 

Rikiu Martinu (Ricky Martin) ir ki-
tais žymiais atlik jais.
n Erosas Ramazotis ypa  popu-

liarus Vokietijoje, Šveicarijoje, Aus-
trijoje, Pranc zijoje, il je, 
Bolivijoje, Peru, Argentinoje, Vene-
sueloje ir daugumoje kit  ispaniškai 
kalban i  šali .
n Pernai geguž  pristat  nau-

jausi  album  „Ali e Radici“ (liet. 
„Šaknys ir sparnai“) 
n Italijoje albumas „Ali E Radi-

ci“ pripažintas triskart „platininiu“ 
(iš anksto užsakyta daugiau nei 210 
t kst. kopij ).
n Album  pristatantis singlas 

„Parla Con Me“ parduotas  didesniu 
nei 700 t kst. tiražu.
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Vieno garsiausių Italijos dainininkų 
Eroso Ramazočio mūsų šalyje reikėjo 
laukti net devynerius metus

Organizatorių nuotr.

Grandioziniame šou Lietuvos sostinėje 
E. Ramazotis žiūrovus džiugins savo 

dainomis, įspūdingomis vizualizacijomis 
bei specialiaisiais efektais
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Didži j  dal  biliet  išpirko 
per kelias dienas

Nors iki vienos garsiausi  Pran-
c zijos atlik j  Mirej Matje koncer-
to Lietuvos sostin je liko dar 
nemažai laiko – ži rovai nelaukia. 
Vienintel  daininink s pasirodym
„Pramog  arenoje“ Vilniuje gal s
steb ti tik 3 t kst. ži rov , ta iau
jau per kelias dienas gerb jai išpirko 
didži j  dal  biliet .

Pirmieji bilietai  pasaulin s mu-
zikos žvaigžd s Mirej Matje pasiro-
dym  Vilniuje kainavo nuo 100 lit .

Koncertuos su savo orkestru

Ruden  prasid sian i  gastroli
metu legendin  Mirej Matje dainuos 
garsiausiose Europos scenose. 
Pranc z  estrados žvaigžd  koncer-
tuos Paryžiuje, surengs tur  po di-
džiausius Vokietijos miestus, 
pasirodys Lenkijoje, Rusijoje ir ki-
tose šalyse. Lapkri io 26 d. Mirej 
Matje pirm  kart  dainuos Lietuvos 
ži rovams.

M s  šalyje garsi daininink
pristatys išskirtin  program  „Mi-
reille Mathieu En Concert“.  Lie-
tuvos sostin  estrados legenda 
atvyks kartu su savo orkestru. 
„Pramog  arenoje“ Vilniuje Mirej 
Matje pranc z  kalba atliks garsiau-
sias savo dainas.

Mirej Matje yra viena ryškiau-
si  estrados žvaigždži , kurios 
koncertai visada vyksta pilnut l -
se sal se. Daininink s pasirody-
mai yra suplanuoti keleriems 
metams  priek , o d l galimyb s
rengti Mirej Matje koncertus var-
žosi daugelis Europos ir Azijos 
koncertini  agent r .

Ryškiausia pranc z
muzikos žvaigžd

Mirej Matje per savo karjer  su-
k r  daugiau nei 1200 dain  9 skir-
tingomis kalbomis. Išleidusi per 70 
album , atlik ja pardav  daugiau nei 
150 mln. raš .

Mirej Matje laikoma viena ge-
riausi  ši  laik  Pranc zijos daini-
ninki  ir stilingiausi  pasaulio 
moter . Specialiai atlik jai r bus 
k r  garsiausi pasaulio dizaineriai. 
Daininink  savo kv p ja yra pava-
din s legendinis mados guru Pjeras 
Kardenas (Pierre Cardin). Kartu su 
Mirej Matje dainavo ryškiausios 
muzikos žvaigžd s: Pla idas Domin-
go (Placido Domingo), Tomas 
Džounsas (Tom Jones), Frenkas Si-
natra ir daugelis kit .

Milžiniško populiarumo visame 
pasaulyje sulaukusi Mirej Matje ta-
po pirm ja Vakar  atlik ja, kuri gavo 
leidim  koncertuoti komunistin je
Kinijoje. Ištikimais jos gerb jais bu-
vo popiežius Jonas Paulius II, JAV 
prezidentas Ronaldas Reiganas ir 
net SSRS vadovas Leonidas Brež-
nevas. Daininink s koncertuose 
Londone lank si Didžiosios Britani-
jos karalien  Elžbieta II. 

Lapkri io 26 d. „Pramog  areno-
je“ Vilniuje vyksiant  vienintel  Mirej 
Matje koncert  organizuoja didžiausia 
Vidurio ir Ryt  Europoje koncertin
agent ra „Makroconcert“. Daugiau 
informacijos www.makroconcert.lt.

Išpirkta didžioji dalis bilietų į Mirej Matje koncertą Vilniuje
Lapkričio 26 d. į Lietuvą pirmą kartą atvyks legendinė prancūzų 
dainininkė Mirej Matje. Išskirtinis koncertas sulaukė milžiniško lie-
tuvių dėmesio. Didžioji dalis visų bilietų į “Pramogų arenoje” Vilniu-
je vyksiantį žvaigždės pasirodymą buvo išpirkta per keletą dienų.

Bilietus į koncertą galima 
įsigyti visose BILIETAI LT 
kasose ir internetu. Su 
„Laisvalaikio“ kortele taikoma 
10% nuolaida vienam 
bilietui. Daugiau informacijos 
svetainėje www.bilietai.lt.

Mirej Matje laikoma viena 
geriausių šių laikų Prancūzijos 

dainininkių ir stilingiausių 
pasaulio moterų

Organizatorių nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida bilietui
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Pinigai už dain  – labdarai

Autoritetingi žurnalo „Billbo-
ard“ kritikai seksualiausi  k rini
s raš  sudar  atsižvelg  dain  po-
puliarum , turin  ir pardavimus. 1- j
viet  jie skyr  Olivijos Niuton-Džon 
(Olivia Newton-John) 1981 m. iš-
leistam singlui „Physical“. Atitin-
kamai 2- j  ir 10- j  aukš iausio 
dešimtuko vietas už m  Rodo 
Stiuarto hitai „Tonight‘s The 
Night“ ir „Do Ya Think I‘m Sexy“. 
Rodas Stiuartas yra vienintelis at-
lik jas, kurio net du k riniai pate-
ko  š  s raš .

1978 m. išleistas hitas „Do Ya 
Thint I‘m Sexy“ yra vienas s kmin-
giausi  ir skandalingiausi  Rodo 
Stiuarto k rini . Disko stiliaus dai-
na sulauk  nemažai kritikos tiek 
d l Rodui Stiuartui ne prasto mu-
zikinio žanro, tiek d l tiems lai-
kams b dingo ypa  atviro teksto. 
Kiekviename interviu dainininkas 
buvo priverstas aiškinti, jog hito 
žodžiai n ra apie jo paties gyveni-
m . Netrukus dar vien  sm g  su-
dav  brazil  muzikantas Chorch
Benas Joras (Jorge Ben Jor), kuris 

Rod  Stiuart  apkaltino nuplagija-
vus jo dainos „Taj Mahal“ priedain .
Brit  roko žvaigžd  nesibylin jo 
teisme, o visus už „Do Ya Think 
I‘m Sexy“ gautus pinigus paaukojo 
labdaros fondui UNICEF. Ši  dain
Rodas Stiuartas atliko ir 1979-ai-
siais Jungtini  Taut  asambl joje 
vykusiame grandioziniame koncer-
te „Muzika už UNICEF“.

Nepaisant daugyb s skandal ,
„Do Ya Think I‘m Sexy“ sulauk
milžiniškos s km s. Vos pasiro-
džiusi daina akimirksniu tapo dau-
gelio Vakar  radijo sto i  ir šoki
aikšteli  favoritu. Albumas „Blon-
des Have More Fun... Or Do 
They?“, kur  pristat  min ta daina, 
visame pasaulyje buvo parduotas 
didesniu nei 4 mln. tiražu. takin-
gas brit  muzikinis žurnalas „Rol-
ling Stone“ Rodo Stiuarto singl
„Do Ya Think I‘m Sexy“ trauk
geriausi  vis  laik  popmuzikos 
k rini  s raš .

Vienas populiariausi
pasaulyje

Rodas Stiuartas yra vienas gar-
siausi  daininink  ir dain  autori
pasaulio istorijoje. Iš 62 atlik jo sin-

gl  net 24 pasiek  populiariausi
dešimtuk  Didžiojoje Britanijoje ir 
net 16 hit  – JAV.  perkamiausi
brit  salose album  s rašo virš n
užkop  net 6 Rodo Stiuarto dain
rinkiniai iš eil s.

Šlov  atlik jui peln  milžiniško 
populiarumo sulaukusios dainos: 
„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“, 
„Downtown Train“, „Have I Told 
You Lately“ ir daugelis kit .

Rodas Stiuartas turi vardin
„žvaigžd “ Holivudo šlov s take, 
taip pat jis yra trauktas  rokenro-
lo šlov s muziej  „Rock‘n‘roll Hall 
Of Fame“ ir  Jungtin s Karalyst s
muzikos muziej  „UK Music Hall 
Of Fame“. Už nuopelnus muzikai 
ir gimtinei karalien  Elžbieta Rod
Stiuart  apdovanojo Didžiosios 
Britanijos kavalieriaus 2-ojo laips-
nio ordinu. 

Biržel  – pirm kart Vilniuje

Birželio m nes , gastroli  po 
Europos festivalius ir stadionus me-
tu, Rodas Stiuartas pirm  kart  ap-
lankys Lietuv . Grandioziniame 
koncerte Vilniaus Vingio parke bri-
t  roko žvaigžd  pristatys savo nau-
jausi  album  „Soulbook“, taip pat 
atliks garsiausias savo dainas.

 m s  šal  legendinis daininin-
kas atvyks su savo muzikant  gru-
pe ir aptarnaujan io personalo 
komanda, kurioje bus beveik 70 

žmoni . Roko atlik jas atsigabens 
vis sp dingam koncertui reikalin-
g  šviesos ir garso aparat r . Bir-
želio 10 d. vyksiantis koncertas 
pretenduoja tapti didžiausiu Lietu-
voje šiais metais.

Rodo Stiuarto hitai – seksualiausių pasaulio dainų dešimtuke
Įtakingiausias pasaulyje muzikos žurnalas „Billboard“ sudarė 
50-ies visų laikų seksualiausių dainų sąrašą. Į pirmąjį dešimtuką 
pateko net du britų roko atlikėjo Rodo Stiuarto  kūriniai. Tai popu-
liari baladė „Tonight‘s The Night“ ir skandalingas 1978-ųjų atlikėjo 
hitas „Do Ya Think I‘m Sexy“.

Bilietai į koncertą platinami 
visose BILIETAI LT kasose 
ir internetu. Daugiau 
informacijos ieškokite 
svetainėje www.bilietai.lt.
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Birželio 10 d. Rodas 
Stiuartas surengs 

grandiozinį koncertą 
Vilniaus Vingio parke, kur 

pristatys naujausią albumą 
„Soulbook“, o taip pat 

garsiausias savo dainas

Šią vasarą roko 
žvaigždė pirmą kartą 

lankysis Lietuvoje

Organizatorių nuotr.

Vaiva PRANCULYTĖ

Gy io Padegimo režisuojamas 
kultinis miuziklas „Ugnies medžio-
kl  su varovais“ tapo didžiausia 
2008–2009 „Domino“ teatro sezo-
no premjera. Tai sp dingas regi-
nys su visiškai naujais režis riniais
sprendimais, ta iau su tomis pa io-
mis, vis  gerai žinomomis, jau 
32-ejus metus populiariomis, susi-

žav jim  žadinan iomis arijomis 
„Kregždut “ ir „Kaip mažas paukš-
tukas“. Garsioji daina „Kregždu-
t s“ legendiniam miuziklui dabar 
teis tai gali užkabinti dar vien
laur  vainik  – j  Lietuvos radijo 
(LR) klausytojai neseniai išrinko 
vis  laik  skambiausia! Lietuvos 
radijo klausytojai nuo spalio m ne-
sio iki Kal d  laidoje „Muzikinis 
vidudienis“ rinko vis  laik  skam-
biausi  LR dain  dvidešimtuk .
Tradicinis konkursas šiais jubilie-
jiniais metais išsipl t . Klausyto-
jams buvo pasi lyta per 150 dain
– nuo tarpukario Lietuvos estrados 
žvaigžd s Antano Šabaniausko iki 
ši  dien  charizmatiškos ir savitos 
atlik jos Jurgos. 

„Met  moters“ rinkimuose – 
„Met  atradimas“ Ona 
Kolobovait

Legendin s dainos triumfas Lie-
tuvos radijuje n ra vienintel  nauja 
pergal  miuziklo padang je. Pagrin-
din  „Ugnies medžiokl  su varo-
vais“ solist  Ona Kolobovait ,
miuzikle vaidinanti pagrindin  he-
roj  Monik , buvo nominuota ne tik 
„Auksiniam scenos kryžiui 2009“, 
bet ir peln  „Met  atradimo“ titul
garbinguose „Met  moters 2009“ 
rinkimuose. O. Kolobovait  taip 
vertinta už pergal  auksinio balso 

konkurse „Triumfo arka“.

Ir pavasariais b na gražiai 
sudainuot  li dn  meil s
istorij ...

Pagrindin  miuziklo „Ugnies 
medžiokl  su varovais“ veik ja yra 
anuomet labiau gerbtos profesijos 
atstov  – mokytoja Monika (Ona 
Kolobovait ). Meil s trikampio is-
torij ,  kuri  patenka Monikos my-
limasis studentas Rolandas 
(Egidijus Bavikinas) ir tarnyb  bai-
g s kareivis Julius (Mindaugas 
Zimkus), vainikavo ne g ris, o tra-
gedija. Ji taip ir neatsak , kur  vyr
myli iš tikr j . Tokios meil s isto-
rijos, matyt, bus aktualios visais 
laikais... ia bandoma spr sti jauno 
žmogaus gyvenimo kelio pasirinki-
mo dilem , taip pat atskleidžiami 
itin stipriai išgyvenami taur s, ta-
iau trap s jausmai.

1976 m. vasario 28 dien  Jauni-
mo teatro scenoje debiutav s reži-
sier s Dalios Tamulevi i t s
pastatytas Giedriaus Kuprevi iaus
miuziklas „Ugnies medžiokl  su va-
rovais“ tapo pirmuoju Lietuvos miu-
ziklu. Per septynerius spektaklio 
gyvavimo metus (1976–1983) miu-
ziklas buvo parodytas net 185 kar-
tus ir aplank  16 Lietuvos miest
bei miesteli , taip pat Maskv ,
Sankt Peterburg , Talin  ir Tartu. 

Naujausioje Gy io Padegimo 
miuziklo „Ugnies medžiokl  su va-
rovais“ versijoje, kuri  pastat  „Do-
mino“ teatras, dainuoja vieni 
geriausi  Lietuvos vokalist : Ona 
Kolobovait , Indr  Valantinait , Min-
daugas Zimkus, Vaidas Baumila, Egi-
dijus Bavikinas, Raimondas 
Baranauskas, Simas Buziliauskas, 
Tomas Icikzonas, Tautrimas Rupule-
vi ius (Onsa) ir choras „Aidija“.

„Ugnies medžioklėje su varovais“ – skambiausia daina ir „Metų atradimas“

Ar pavyks sumedžioti ugnį dviem 
aistringoms širdims?

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

„Tikrumo ir ugnies, kuri apvalo, siekimas – aktualus visoms kar-
toms. Aplinka žlugdo tikrus jausmus, todėl už tikrą meilę reikia pa-
kovoti“, – teigia režisierius Gytis Padegimas.
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Sostinės senamiestyje esantis restoranas “Kineret” 
(Raugyklos g.4A) tęsia žuvies mėnesį! Visą mėnesį res-
torano lankytojai galės mėgautis įvairiais žuvies patie-
kalais už ypatingą kainą.

Netradicine virtuve gars jantis restoranas išties turi k
pasi lyti. “Kineret” didžiuojasi ne vieno sve io pam gtu “J -
r  velniu” ir populiariuoju “Žuvies kapitonu”. Išbandyti tikrai 
verta. Vyriausiasis restorano virtuv s vir jas Viktoras Galu-
bievskis paruoš ir kit  gardži  žuvies patiekal  - up tak ,
troškint  grietin l je su daržov mis, darytus kalmarus, laši-
š  ir karp ... Vis  žuvies patiekal  kaina “laiming j  m -
nes ” - 29 litai. “J ros velnio”, kainavusio 39 litus, taip pat 
lašišos bei kit  skan st  dabar gal site ragauti tik už 29 litus. 
darytas karpis - 18 lit . Restorano valgiaraš io naujiena - 

“Dorada” garuose (37 litai).
Restorano savininkai Tatjana Saranda ir Igoris Libmanas 

neabejoja - restorano valgiaraš iui neliks abejingi net išran-
kiausi lankytojai. “Kineret” valgiaraštyje rasite ir vairi  sriu-
b , šalt j  užkandži , neragaut  salot , karšt j  patiekal
bei saldumyn . Tiesa, besilaukian iosioms - 50 proc. nuolaida 
visiems patiekalams!

Sot s ir nebrang s dienos piet s

ia užsukus jums pasi lys nebrangi  ir gardži  patiekal .
“Visavert  mityba užtikrina žmogaus darbo produktyvum .

Svarbu, kad maistas b t  skanus, maistingas ir, be abejon s, 
puikios kokyb s”, - teigia restorano “Kineret” virtuv s šefas 
Viktoras Galubievskis ir pabr žia, kad jo virtuvei produktai 
tiekiami ne šaldyti, bet aukš iausios kokyb s švieži tiesiai iš 
Pranc zijos. M s  tikslas - gera sve i  nuotaika ir savijauta. 
Restorano išskirtinumas - “salads for free” - tikrai pakels nuo-
taik . Pasirinkus vien  iš restorane si lom  piet  komplekt ,
nemokamai bus patiektos salotos su šviežiomis bandel mis, 
iškeptomis restorano kepykl l je. Beje, taupantieji kiekvien
minut , kad nelikt  alkani, maisto gal s užsisakyti išsinešti.

Vieta švent ms

Ieškantiems vietos šeimos, asmeninei ar mon s šventei 
restorano vadovai pasi lys dvi sales. ia telpa iki 200 žmoni .
Organizuojantys švent  tikrai ras k  išsirinkti iš gausaus pa-
tiekal  asortimento ir liks patenkinti. Per pob vius prie kiek-
vieno patiekalo padav jas išrinks puik  vyn . Tiesa, malonus 
restorano personalas gali atvykti  sutart  viet , atvežti gar-
dži  patiekal , g rim  bei surengti nepamirštam  švent .

Pareng  Raminta SKRIPKAIT
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Daugiau informacijos:
info@meniu.lt Tel. pasiteirauti (8-5) 273-59-19

Restoranas “Kineret” 
tęsia žuvies mėnesį

Daugiau informacijos:
Tel. (8-605) 404-22

Gegužės, birželio mėnesiais 
švenčiantiesiems vestuves, 
rengiantiems pobūvius, 
banketus taikome 20 proc. 
nuolaidą.

 Keptas upėtakis patiekiamas 
su granatų padažu

A.Zeigio nuotr.



Eilės nusifotografuoti su Madona

Pristatyta JAV daininink s Madonos (Madonna) vaškin  fig ra, ku-
ri bus eksponuojama Madam Tiuso vaškini  fig r  muziejuje Amster-
dame (Olandija). Susidar  eil s norin i j  nusifotografuoti su garsia 
dainininke.
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Kopenhagą palieka undinėlė

Parengta pagal Eltos inf.

Kopenhaga iki žiemos liks be garsiojo sa-
vo simbolio Mažosios undin l s. Stebint šim-
tams smalsuoli , bronzin  statula pra jus
ketvirtadien  buvo nukelta nuo uolos uosto 
pakraštyje. Ji nuo geguž s iki spalio puoš Da-
nijos paviljon  pasaulin je parodoje “Expo 
2010” Šanchajuje. EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.

Elena NIKONOVAITĖ

“Atvir  valgiaraš io pristatymo va-
kar  rengiame tam, kad išgirstume 
mums svarbias lankytoj  nuomones”, 
- apie pirm  kart  organizuojam  ak-
cij  sak  “Neringos” vadybinink
Agn  Baradinskait . Restoranui itin 
reikšmingas balandžio 9-osios, penk-
tadienio, vakaras lankytojams bus 
prastas ir jaukus, tik ant baltomis stal-
ties mis dengt  stal  šalia nauj  pa-
tiekal  valgiaraš io dar rasite ir anke-
tas. Jose, jei tik pageidausite, gal site 

pasakyti savo nuomon  apie ragautus 
patiekalus, taip pat prid ti savo pagei-
davimus ar pasi lymus, kaip patieka-
l  pagerinti. Galb t net atrasite savy-
je tikr  maisto vertintoj  ar kritik ...

V liau restorano virtuv je anketos 
bus išanalizuotos, o galutinis pavasario 
ir vasaros valgiaraštis patobulintas pa-
gal pagrindines, dažniausiai išd stytas, 
lankytoj  pastabas.  galutin  valgia-
rašt  bus traukti didžiausio lankytoj
susidom jimo sulauk  patiekalai. Ži-
noma, kol Gedimino prospekte stov s
“Neringa”, joje visuomet gal site už-

sisakyti jos populiariausi  patiekal ,
tarp kuri  - legendinis “Neringos” 
kepsnys, dar vadinamas Kijevo kotle-
tu. Kasmet “Neringos” kepsnio suval-
goma apie 30 t kstan i .

Tok  lankytoj  prisirišim  prie 
“Neringos” kepsnio A.Baradinskait
aiškina ir nekintan ia maisto kokybe 
bei jo nat ralumu: “Virtuv je nenau-
dojame joki  sintetini  pried . M -
s  maistas nat ralus ir skanus, o 
kainas išlaikome palyginti žemas”.

Ypa  geros kainos bus pasi ly-
tos ir naujojo valgiaraš io pristaty-

mo proga - kad gal tum te paragau-
ti kuo daugiau patiekal .

T  vakar  sve ius linksmins 
bliuzo ir rokenrolo meistrai grup
“The Road Band”. Prisid kite prie 
“Neringos” valgiaraš io suk rimo 
ir m gaukit s jums patinkan iais 
patiekalais iki rudens!
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Išsaugantis savo autentišką dvasią ir šiuolaikiškas Vilniaus 
restoranas “Neringa” kviečia lankytojus į naujo valgiaraščio 
pristatymo vakarą. Balandžio 9 dieną, penktadienį, “Neringoje” 
galėsite ne tik paragauti virtuvės šefo Dariaus Dobrovolsko 
sukurtų naujų patiekalų, bet ir pakoreguoti jų skonį bei 
prisidėti prie galutinio valgiaraščio suformavimo, kad visą 
pavasarį ir vasarą mėgautumėtės tik jums labiausiai 
patinkančiais patiekalais.

...naminis varškės ir persikų 
pyragas su uogų padažu

Restoranas “Neringa” 
kviečia įsijausti į maisto vertintojo vaidmenį

Staliukų rezervavimas 
tel. (8 5) 261 40 58 
Daugiau informacijos 
www.restoranasneringa.lt

Su “Laisvalaikio” kortele

13%
nuolaida sąskaitai 

(iki 10 žmonių)

“Neringos” virtuvės šefas 
Darius Dobrovolskas 

kviečia paragauti patiekalų 
iš naujojo meniu
Stasio Žumbio nuotr.

Tarp “Neringos” valgiaraščio 
naujienų - grybų risotas...

...vištienos krūtinėlių kepsnys, patie -
kiamas su risini makaronais, karštomis 
daržovėmis, pagardintas raudonuoju 
pesto ir peletrūnų padažu...
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“Daugiau nei metus mes pl to-
jome ši  alaus rinkim  id j . Metus 
k r me ir degustavome, vykd me
vartotoj  tyrimus, kol pagaliau, iš-
band  daugyb  skirting  alaus r ši ,
atrinkome geriausias. Vis  išrinkt -
j  ypatingos savyb s atsiskleidžia 
per tris pagrindinius poj ius: alaus 
aromat , spalvos sodrum  ir svar-
biausia - skirting  ir tik kiekvienai 

r šiai b ding  skon . Tok , kokio šiuo 
metu Lietuvos rinkoje neturi 
joks kitas alaus gamintojas”, - 
sak  Marijus Kirstukas, “Kal-
napilio-Tauro grup s” genera-
linis direktorius.

Pirmasis kandidatas  “Kal-
napilio” met  alaus titul  neti-
k tas. Tai tradicinio “elio” (an-
gl. “ale”) tipo, išskirtinio sko-
nio, lengvas “Kašton ” alus, 
pasižymintis rusva lyg prino-
kusi  kašton  spalva, skru-
dinto salyklo bei švelniu 
karamel s aromatu. 
“Elio” tipo alus fermen-
tuojamas 15-24 laipsni
temperat roje, aukš-
tesn je nei gaminant 
tradicin  “lager” tipo 
al . Tokioje temperat -
roje miel s gamina dau-
giau esteri  ir kit  aro-
matini  jungini , kurie 
primena obuoli , kriau-
ši , ananas , banan  ar 
džiovint  slyv  skon
bei aromat . Gaminant 
“Kašton ” al  buvo 
naudojamas specialus 
salyklas, o viršutin s
fermentacijos miel s
suteik  tik “elio” sti-
liaus alui b ding  aro-
mat  bei ypating  ka-
ramel s skon .

“Lietuvoje retai naudojamos vir-
šutin s fermentacijos miel s, 

kurios suteikia alui išskirtini
skonio savybi , tod l “Kašto-
n ” alus pasižymi turtingu, ta-
iau lengvu skoniu. Džiaugia-

m s gal dami pasi lyti alaus 
m g jams tok  ypating  al .
Mums labai svarbi kiekvieno 
nuomon , tod l kvie iu tru-
put l  pab ti m s  bendro-
v s aludariais dalyvaujant 

met  alaus rinkimuose bei 
išrinkti “Kalnapilio” me-

t  alaus naujien ”, - sa-
k  M.Kirstukas.

Sužinoti daugiau 
apie “Kalnapilio” me-
t  alaus rinkimus bei 
išvysti pirmojo kandi-
dato pristatym  bus 
galima specialioje 
“Kalnapilio” alaus 
rinkim  skiltyje in-
terneto svetain je 
www.kalnapilis.lt. Ten 
pat bus paskelbta 
vaizdo medžiaga, ku-
rioje “Kalnapilio” alu-
daris Ri ardas Bara-
k nas atskleis paslap-
tis, kaip buvo kuria-
mas ir gaminamas 
kiekvienas kandida-
tas  nugal tojus.

“Laisvalaikio” inf.

“Kalnapilio” metų alaus rinkimai

Alaus darykla “Kalnapilis” pir-
mą kartą Lietuvoje organizuo-
ja “Kalnapilio” metų (2010 m.) 
alaus rinkimus. Artimiausiu 
metu bus pristatyti iš daugiau 
kaip 10 skirtingų alaus rūšių 
kruopščiai atrinkti kandidatai 
į nugalėtojus - naujos “Kalna-
pilio” alaus rūšys. Alus, už kurį 
balsuos daugiausia gerbėjų, va-
saros pabaigoje bus paskelbtas 
“Kalnapilio” metų alumi.
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Už nuopelnus - “Auksiniai scenos kryžiai”

n Režisierius Eimuntas Nekrošius 
apdovanotas už spektak l   Idiotas” (Meno 
fortas).

n Geriausia sezono dramos aktore 
paskelbta Toma Vaškevi i t - už Lui-
z s vaidmen  spektaklyje  “Laimingi” 
(Kauno valstybinis dramos teatras).

n Dramos aktoriaus kategorijoje 
vertintas Valentinas Kirejevas - už 

Balakirevo vaidmen  spektaklyje 
“Juokdarys Balakirevas” (Lietuvos 
rus  dramos teatras).

n Scenografo/kostium  dailininko no-
minacijoje išrinkta Medil  Šiaulytyt
- už scenografij  ir kostiumus spektakliui 
“Vargas d l proto” (Lietuvos rus  dramos 
teatras).

n Geriausios choreograf s apdova-
nojim  peln Ina Petrakova - už spek-

takli   “B ganti su vilkais” ir  “Vargas 
d l proto” choreografij  (Lietuvos rus
dramos teatras).

n Dramos/muzikinio spektaklio 
kompozitoriaus apdovanojim  atsi m
Antanas Jasenka - už muzik  spekta-
kliams “Vien  vasaros dien ” (Šiauli
dramos teatras) ir “Vienos kr ties is-
torija” (Vilniaus teatras  L l ”).

n Geriausia antraplanio vaidmens 
atlik ja pripažinta Egl  Gabr nait  - 
už Moters vaidmen  spektaklyje “Pa-
saulio gerintojas” (Lietuvos nacionali-
nis dramos teatras).

n Antraplanio vaidmens atlik jas 
Sergejus Ivanovas apdovanotas už 
Ri ardo II vaidmen  spektaklyje 
“Šekspyriada” (Valstybinis jaunimo 
teatras).

n Operos meno apdovanojim  atsi-
m  dainininkas Ar nas Malik nas - 

už Dankairo vaidmen  operoje  “Kar-
men” (Lietuvos nacionalinis operos ir 
baleto teatras).

n Operet s/miuziklo meno katego-
rijoje apdovanota daininink Asmik 
Grigorian - už Misis Lovet vaidmen
miuzikle “Svynis Todas” (Lietuvos me-
no k r j  asociacija).

n Baleto/šokio meno nominacijoje 
geriausiu pripažintas baleto šok jas 
Eligijus Butkus - už Džeimso vaidme-
n  balete “Silfid ” (Lietuvos nacionali-
nis operos ir baleto teatras).

n Debiuto/jaunojo menininko apdo-
vanojimas atiteko Daumantui Ciuniui
- už Myškino vaidmen  spektaklyje 
“Idiotas” (Meno fortas).

Ši  met  Pad kos premija atiteko 
Kauno l li  teatro k r jui Stasiui Rat-
kevi iui. 93 met  S.Ratkevi ius premi-
j  peln  už Kauno valstybinio l li  te-
atro suk rim , ugdym  ir puosel jim .
Special  apdovanojim  - Boriso Daugu-

vie io auskar  legendinio režisieriaus 
dukra Galina Dauguvietyt teik  akto-
riui ir režisieriui Valentinui Masalskiui 
“už nuosekliai gyvendinam  savo tea-
tro vizij ”.

Kult ros ministerijos ekspert  ko-

misija, vadovaujama teatrologo Hel-
muto Šabasevi iaus, paskelb  ir apdo-
vanojo  “Auksini  scenos kryži ” lau-
reatus 12-oje nominacij .

“Auksiniai scenos kryžiai” ir daugiau 
kaip 7 t kst. Lt dydžio premijos prad ti
teikti 2004-aisiais ir pakeit  nuo 1995 
met  teikt  “Kristoforo” apdovanojim .
Tarptautin  teatro diena kovo 27- j  mi-
nima nuo 1962 met .

Geriausia sezono 
dramos aktore 
paskelbta Toma 
Vaškevičiūtė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“Auksini  scenos kryži ” laureatai

Tarptautinę teatro dieną apdovanoti geriausi 2009 metų teatro meninin-
kai - Kultūros ministerijoje iškilmingai įteikti  “Auksiniai scenos kryžiai”.
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Taip jau susiklost , kad net labiau-
siai patyr  Ryt  kovos men  specia-
listai nedr sta tvirtai prognozuoti, kas 
iš ši  narsi  ir viskam pasiryžusi  aš-
tuoni  vyr  taps vakaro nugal toju. 
Aštuoni kovotojai bus padalinti  du 
ketvertukus, abiej  ketvertuk  nuga-
l tojai ir susikaus finalin je kovoje.

Pirmajame ketvertuke startuos 
lietuvis Mindaugas Sakalauskas prieš 
Rusijos sunkiasvor  Ve islav  Vasilje-
v . Sirgali  laukia ypa domi kova, 
nes abu kovotojai yra perprat  abso-
liu iai skirtingas kovos taktikas. Rus
kovotojas pasižymi agresyviu, veržliu 
stiliumi, o Mindaugas yra puikus tak-
tikas, pirmiausiai atliekantis žvalgyb
ir tik tuomet imantis jaut  už rag .
Antroje ketvertuko poroje susikaus 
Veslavas Kvasnevskis (Wieslaw 
Kwasnewski) iš Lenkijos prieš Bul-
garijos kovotoj  Todor  Todorov .

Antrame ketvertuke startuos 
lietuvis Sergejus Maslabojevas prieš 
Fatich  Ulusoj  (Fatih Ulusoy) iš 
Turkijos. Abu kovotojai nusiteik  tik 
nokautui.

Antroje antro ketvertuko kovoje 
susikaus 2009 met  Pasaulio Tailando 
bokso empionas estas Andrejus Bo-
kanas prieš oland  juodaod  kovotoj
Utl  Merian  (Utley Meriana). Olando 
juodajame s raše - net 20 pergali  no-
kautais. Nors kai kas prognozuoja, 
kad kažkuris iš ši  dviej  kovotoj
gali pasiekti empionato final , kaip 
bus iš tikr j  - niekuomet nežinai. 
Olandas nusiteik s ypa  ryžtingai, 
nes jo palaikyti atvyksta visa sirgali
komanda. 

Be ši  “Gran Prix” aštuntuko ko-

v , vyks dar trys ypa  kvap  gniau-
žian ios superkovos. Vienoje iš j
susikaus po ilgos pertraukos  ring
gr ž s Remigijus Morkevi ius. ia
jis stos prieš Europos profesional
Tailando bokso empion  Džoel
Knoch  (Joel Knoch) iš Vokietijos.

Remigijus Morkevi ius apie ar-
t jan i  kov : “Aš niekuomet neb -
nu nusiteik s kitaip, tik pergalei. Jei 
nors sekund  mintimis susvyruoji, 
vadinasi, jau pralaim jai”.

Džoelis Knochas: “Žvaigžd s
kyla ir leidžiasi. Manau, dabar mano 
laikas kilti.”

Antroji kova vyks pagal MMA 
BUSHIDO FC taisykles. Petras Mar-
kevi ius kovos prieš Rusijos MMA 
superžvaigžd  Aleksej  Prokofjev .
Petras šiai kovai nusiteik s ryžtingai, 

nors jo laukia labai sunki kova su ypa
patyrusiu ir tituluotu priešininku.

Tre ioje vakaro superkovoje 
Egidijus Valavi ius susikaus d l
MMA BUSHIDO FC Pasaulio em-
piono titulo ir diržo! D l titulo su 
Egidijumi susikaus ypa  gr smingas 
varžovas, buv s Ukrainos bokso 
sunkaus svorio empionas, broli
Kli ko sparingo partneris Denis 
“HUNTER” Bogdanovas. Be joki
abejoni , jau dabar ši  kov  galima 
vadinti istorine MMA bušido kova.

Daugiau informacijos apie tur-
nyr  www.bushido.lt.
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Pirmą kartą Lietuvoje - galimybė išvysti sunkaus svorio K-1 kovotojų kovas!
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 kurio 
liks vienintelis Europos čempi-
onas, kuris keliaus į finalinį eta-
pą, vyksiantį gegužės mėnesį.

Įspūdingos kovos  
“Siemens” arenoje 

balandžio  10 d.
Organizatorių nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida bilietams
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“Draugi  ir sutuoktinio paragin-
ta k riau “LD Style - Made With 
Cristallized Swarovski Elements” 
mon , kurioje teikiame puošybos 

paslaugas! Dekoruojame automobi-
lius (išor , vid ), motociklus, tele-
fonus, “iPod”, vaizdo ir kompiute-
rin  technik , ausines, vizitini
korteli  d klus, portsigarus, žieb-
tuv lius, tušinukus, biuro reikme-
nis, kepures, diržus, avalyn , apa-
tin  trikotaž , maudymosi kostiu-
m lius, švarkelius, rankinukus, tau-
res, puokštes, sukneles, nuotrauk
r melius... visk , k  tik jums nor -
t si išskirti iš pilkos kasdienyb s”,
- vardija Laura Kišenien .

Taip pat salone dizainer  gali 
sukurti vienintel , tik jums skirt
papuošal  iš “Swarovski” kristal ,
kuris pabr š j s  individualum .
Apsilankiusiuosius salone nuste-
bina, net pribloškia atsiverian ios
galimyb s kiekvienai (ir, be abejo, 
kiekvienam) sublizg ti per švent
ar eilin  dien . Visko išvardyti ne-
manoma, o ir neverta - geriau pa-

tiems nuvykti  salon  ir sitikinti,
kad norint brangiam asmeniui 
teikti originali  dovan  ar sau k

nors nematyto pasidovanoti, ia 
bus iš ko rinktis. Pareng  Vaida ANDRIKONYT

“Swarovski” kristalais puošta suknia ar rankinė šiandien jau nieko nestebina. O dviratis ar ant kūno 
išklijuotos žėrinčios gėlės? Būtent taip prieš šešetą metų Laura Kišenienė pradėjo savo verslą - nuo 
smulkių daiktų puošimo draugėms iki išpuošto asmeninio automobilio!

Puošybos subtilybės pagal “LD Style”

UAB “LD Style”
Savanorių pr.237-1, Kaunas.
www.ldstyle.lt

“LD Style” nuotr.

Laura Kišenienė 
pagražino ir savo dviratį

“Olialia pupyčių” suknias 
“Swarovski” kristalais puošė 
“LD Style”



Dievai, monstrai, herojai. Laiv
dydžio skorpionai, beak s raganos, 
med za, kurios plaukai pavirto gy-
vat mis, o nuo jos žvilgsnio visi 
suakmen ja. Herojai, siekiantys 
išgyventi, ir žmon s, kovojantys 

su dievais. Skraidantys arkliai ir 
gigantiško dydžio mitin  j r  pa-
baisa krakenas...

Netrukus Lietuvos kino teatrus 
pasieks sp dingas trima io vaizdo 
reginys “Titan  susid rimas”. Re-
žisierius Lui Leterj  (Louis Leter-
rier) atgaivina 1981- j  met  ori-
ginal  ir kvie ia pasinerti  graik
mitologij . Fantastinis nuotyki
epas ži rovus priblokš sp dingais 
vaizdais, didingomis kov  sceno-
mis ir gigantiškomis mitin mis b -
tyb mis.

Speciali j  efekt  meistras Ni-
kas Deivis (Nick Davis) džiaugiasi, 

kad pavyko sukurti nepamiršta-
mus personažus, tikim  vaidyb
ir milžiniškus padarus: “Vien k
reiškia filme med za. Jos pritren-
kian io vaizdo niekada neužmirši-
te”. Filmo k r jas sitikin s, kad 
nieko panašaus ekrane dar neteko 
matyti.

“Titan  susid rime” diev  val-
dovo Dzeuso s nus - pusdievis 
Pers jas - keliauja  požemi  pasau-
l , kad užkirst  keli  jo valdovo Ha-
do k slams perimti valdži  iš Dzeu-
so ir paskandinti žem  bei dang
chaose.

“Gars  pasaulio raš ” inf.

“Titanų susidūrimas” žavės mitinėmis būtybėmis
“Titan  susid rimas” - 
kino teatruose nuo 
balandžio 16 d.

Fantastinis nuotyki  epas
Režisierius: Louis Leterrier
Vaidina: Sam Worthington, 

Ralph Fiennes, Gema Arterton 
ir kt.

Su “Laisvalaikio” kortele darbo dienomis į 
“Forum Cinemas Akropolis”,  “Forum Cinemas 

Vingis” ir “Forum Cinemas Kaunas” kino teatrus 
bilieto su nuolaida (taikoma 1 bilietui) kaina  

15Lt

Su “Laisvalaikio” kortele savaitgaliais ir švenčių 
dienomis į “Forum Cinemas Akropolis”,  “Forum 

Cinemas Vingis” ir “Forum Cinemas Kaunas”  kino 
teatrus bilieto su nuolaida (taikoma 1 bilietui) kaina

17Lt

Su “Laisvalaikio” kortele į kino 
centrus “Cinamon” bilieto su 

nuolaida (taikoma 2 bilietams) kaina

14Lt

Teigiama, jog pritrenkiančio 
medūzos vaizdo neįmanoma pamiršti
“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.
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Indija ir Bangladešas daugiau 
kaip 30 met  gin ijosi, kam pri-
klauso uol ta salel  Bengalijos 
lankoje. Problema išsisprend

pati - vis labiau kylant vandens 
lygiui lankoje, ji visa dingo po 
vandeniu, neseniai praneš  nau-
jien  agent ra “The Associated 
Press”.

Tiek Indija, tiek Bangladešas 
reišk  pretenzijas  3,5 kilometro 
ilgio ir 3 kilometr  plo io negy-
venam  sal . Bangladešas j  va-
dino Piet  Talpa iu, o Indija - 
Naujuoju M ru. Saloje nebuvo 
nuolatini  statini . 1981 metais 
Indija nusiunt  j  savo kareivi ,
kurie ten išk l  šalies v liav .
“Problem , kurios dvi šalys ne -
steng  išspr sti per daug met
trukusias derybas, sureguliavo 
visuotinis atšilimas”, - pareišk
okeanografas Sugata Hazra (Su-
gata Hazra) iš Džadavp ro uni-
versiteto Kalkutoje. Anot jo, uni-
versiteto mokslinink  tyrim
duomenimis, iki 2000 met  van-
dens lygis Bengalijos lankoje pa-
kildavo apie 3 milimetrus per 
metus, o pastar j  dešimtmet  - 5 
milimetrus kasmet.

Dingo ginčų 
objektas - sala



www.tinyurl.com/favsmart

Kas?

Automobili  gamintojas 
“Smart”.

K  daro? 

Kaip “Smart” automobiliai be-
veik neužima vietos stov jimo aikš-
tel je, taip ir j  reklaminis žaidimas 
yra mažesnis už piršto nag . Rekla-
min s kampanijos metu trys žaidi-
mai - tenisas, lenktyn s ir kosminiai 
karai - buvo sutalpinti  16x16 pik-

seli  kvadrat l , kuris matomas nar-
šykl je prie puslapio adreso (kitaip 
tariant - “Favicon” piktograma).

Kod l veikia? 

“Smart”  maž  plotel  sutalpi-
no dideles pramogas ir taip trauk
vartotoj , kuris galb t prasto žai-
dimo reklaminiame skydelyje n
neb t  išband s. Be to, reklamin
žinut  aiškesn  nei aiški.

Rezultatai?

“Smart” pateko  final  Londo-

no tarptautiniuose apdovanojimuo-
se, o internete nuskamb jo kaip 
mažiausio arkadinio žaidimo k r -
jai. Kalbos apie netradicin  rekla-
mos sprendim  pasklido per rekla-
mos tinklaraš ius, žaidimas trauk-
tas domiausi  “Favicon” žaidim
galerij , o programuotojai m  suk-
ti galvas, kaip dar išnaudoti minia-
ti rin  paveiksl l .

El. reklama: 3 karšti interneto žaidimai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Darius Bagdži nas,
“Gaumina”, verslo pl tros vadovas

Kas jei ne žaidimai gali traukti  interneto platybes ištisoms valandoms. 
Trys dom s žaidimai, kurie internautams suteik  smagi  vakar , o prek s
ženklams atneš  ger  rezultat .

Prisiminkite, kaip patys d liojote “Solitaire” per nuobodžius susitikimus, ir suprasite, kad interneto vartotojams tikrai reikia duonos ir žaidim .
Be to, smagus žaidimas asocijuosis su j s  produktu, o geros emocijos šiandien - tikrai  naud !

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad
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www.killzonewebgame.com

Kas?

“Playstation 3” žaidimas “Kill-
zone 2”.

K  padar ?

Suk r  pirm  pasaulyje šaudykl ,
kuri veikia visame internete. Užteko 
sirašyti savo interneto naršykl s

pried  ir užsiregistruoti žaidimo 
puslapyje. Ir iškart virtual s priešai 
kompiuterio ekrane gal jo pasirody-
ti pa iu nelauk iausiu momentu, kad 

ir skaitant savo elektroninius laiš-
kus, naršant “Facebook.com” ar 
“Google”. Už nušautus virtualius 
karius vartotojai gal jo gauti ne tik 
tašk , bet ir pamatyti nuorodas 
slaptus puslapius bei virtualius ap-
dovanojimus. Ne mažiau smagi dalis 
ta, jog šaudant buvo naikinami ir lan-
komi interneto puslapiai.

Kod l veikia? 

4 metus laukto žaidimo t sinio
fanatikai graibst  bet koki  infor-
macij  apie greit pasirodysiant  žai-
dim , tod l galimyb  pyškinti visa-

me internete leido sivaizduoti, ko-
kios galimyb s laukia žaid j  na-
muose prie kompiuteri . Be to, 
šaudykl  neužstrigo n  viename 
puslapyje ir keliavo kartu su žaid -
ju po vis  internet , tod l karas vir-
te vir  visame internete: nuo juo-
king  ka i  puslapi  iki “Google”.

Rezultatai?

Per 3 savaites žaidimo prista-
tym  pamat  daugiau kaip 250 
t kst. internaut , iš j  120 t kst.
aplank  žaidimo puslap  ir 14 t kst. 
tapo registruotais žaid jais.

Pats sau dizaineris 
www.tinyurl.com/nikeidcontest

Kas?

“Nike” futbolo bateliai.

K  daro? 

“Nike” pasi l  sukurti sportinink
batelius lemiamoms “Manchester Uni-
ted” ir “Arsenal” futbolo varžyboms. 
Su š kiu “J  žaidimas - tavo lemiamas 
prisilietimas” kompanija pakviet  vi-
sus norin ius paprastomis priemon -
mis sukurti savo bat  dizain . V liau 
puslapio lankytojai ir futbolo sirgaliai 
balsavo, kokiais batais apsiaus sporti-
ninkai “Premiere” lygos varžybose.

Kod l veikia? 

Kas nenor t  tapti svarbiausi  se-
zono varžyb  dalimi ir kad jo batus 
nešiot  tokios futbolo žvaigžd s kaip 
Veinas R nis (Wayne Rooney). Be to, 
sukurti batus, kurie patikt  ir tau, - 
malonus procesas. Vartotoj  komen-
tarai “Facebook” tinkle ir raginimai 
draugams balsuoti už savus batus kaip 

mat paskleid  žini  - vartotojai džiau-
g si, kad “prie savo komandos s km s
pagaliau gavo prog  prisid ti patys”.

Rezultatai?

Sidabras tarptautiniuose Londono 
apdovanojimuose, geriausia skaitmeni-
n  reklama Londono sporto industrijos 
apdovanojimuose, beveik 15 t kst. bat
dizainas, vienetiniais batais apsiavusios 
futbolo komandos ir 20 proc. išaug s
“Nike” futbolo bateli  pardavimas.

Pasaulinis 
karas 
internete 

Mažiausias žaidimas pasaulyje 
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SAVAITĖS NAUJIENA

Puslap  pareng  Aušra PRASAUSKAIT

Šią savaitę “Olialia” pristato 
tiesiogine žodžio prasme karš-
čiausią savo naujieną - “Olialia” 
žiebtuvėlius. Net dvidešimties 
žaviausių ir gražiausių merginų, 
pastaraisiais metais papuošusių 
“Vakaro žinių” kalendorius, nuo-
traukos atsidurs ant spalvingų 
žiebtuvėlių.

“ žengti  ši  rink  - dar vienas 
dr sus m s  žingsnis, kuriam ryžo-
m s atsižvelg  “Olialia” projekto 
gerb j  pasi lymus. Tikime, kad 
daug kam bus malonu tur ti savo 
asmenin  žiebtuv l , ant kurio pui-
kuosis b tent jo išsirinkta gražuol .
Be to, menka paslaptis, kad dauge-
lio vyr  svajon  - tur ti “Olialia” 
mergait  savo delne. Mus paskatino 
ir tai, kad Lietuvoje dar n ra buv

toki  graži  ir geros kokyb s žieb-
tuv li , kuriuos patogiai visose Lie-
tuvos prekybos vietose gal t si-
gyti kiekvienas to panor j s. Jei ir 
pasirodydavo koki  gražesni  ar 
domesni  žiebtuv li , tai tik išskir-

tiniuose prekybos taškuose, o šie 
bus prieinami kiekvienam”, - pasa-
kojo “Olialia” prek s ženklo vadov
Giedr  Pukien .

Naujoji “Olialia” produkcija iš-
skirtin  ir tuo, kad seksuali j  “Olia-
lia” mergai i  iškilumus bus galima 
pajusti lie iant žiebtuv lius - jie yra 
ne lygaus paviršiaus, o reljefinio. Tai 
naujov  Lietuvoje. Šiuos žiebtuv -
lius “Olialia” pristato kartu su po-
puliaraus prek s ženklo “Pako” at-
stovu Ryt  ir Vidurio Europos šaly-
se UAB “Monada LT”.

“Olialia” žiebtuv lius, kainuo-
jan ius 1,99 Lt, jau galima sigyti 
“Maxima”, “Norfos”, “Šilo”, “Ai-
b s” prekybos tinkluose, “Lukoil” 
degalin se, taip pat mažesn se par-

duotuv se. Artimiausiomis savait -
mis žiebtuv liai atsiras ir kituose 
didžiuosiuose prekybos centruose.

Tarp dvidešimties mergin , ku-
rias išvysite ant žiebtuv li , puikuo-
sis ir ne viena Lietuvos žvaigžd : dai-
ninink s Sonia, Goda Alijeva, Natali-
ja Zvonk , grup s “Olialia pupyt s” 
nar s Oksana Pikul ir Marina Daš-
enka, modeliai Indr  Burlinskait ,

Vaida Kisieli t , Gintar  Gurevi i t .
Kol kas sigyti galima tik žiebtuv lius 
su 2010 m. “Vakaro žini ” kalendo-
riaus mergait mis, kiti prekyboje pa-
sirodys šiek tiek v liau.

Karštoji “Olialia” naujov  bus 
sp dingai pristatyta balandžio 10 

dien  sostin s klube “Pacha” vyk-
sian iame “Olialia Party Maestro”.

“Didžiausius “Olialia” gerb jus
raginu nesnausti ir jau dabar prad -
ti rinkti vis  “Olialia” žiebtuv li
kolekcij , nes jos tur tojus apdova-
nosime vertingais prizais”, - sak
G.Pukien .

Karščiausia naujiena - “Olialia” žiebtuvėliai

SAVAITĖS MODELIS
Nori tapti modeliu? 
Tau 14-24 metai? 
Esi aukštesn  nei 1,70 m? 

Užsuk  www.olialiamodels.lt pildyk registracijos anket
ir galb t tau bus suteikta galimyb silieti  išsvajot  modeli  pasaul

“Olialia Models” pristato - Gintarė Navikaitė

gis 180 cm
Kr tin  88
Liemuo 63
Klubai 91
Batai 41
Plaukai švies s
Akys žalios

Visvaldo Morkevičiaus nuotr.



Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti dvi knygas
Atsakym� � kry�ia�od� iki baland�io 6 d. si�skite SMS �inute, numeriu 1390. 

Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina - 1 Lt.
Praeito kry�ia�od�io laim�toja - Aist� �iobyt� i� Vilniaus. 

Jai bus �teiktos knygos.
D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 

Prizai laikomi tik dvi savaites.

Kry Ωia Ωo dΩio, iß spaus din to pra ∂ju sia me nu me ry je, at sa ky mai:
Vertikaliai: I�eiviai. “Mi�ke”. Kriketas. Ilas. Turtai. Gal. Organin�. 
AAK. Jusin�. Petrin�s. Iena. S�smauka. Aidai. Mit. NTV. Regresas.

Horizontaliai: Diskutuoti. Pasekm�. Rugpj�tis. Imkit. Rema. Viela. 
Seinai. I�taigiai. Naudmenos. Akas. Anank�. Kai. Ries. �l�k�. Skaitovas.

Pa�ym�tuose langeliuose: KODEKSAS.

Prog no z∂ sa vai tei
2010 04 01-07

AVINAS. Ketvirtadien�, penktadien� 
ne rizikuokite pinigais, ma�iau bendraukite. 
�e�tadienis, sekmadienis - harmoningos 
dienos, tinkamos i�kylauti, susitikti su 
�domiais �mon�mis, �gyti naujos patir-
ties. Pirmadien�, antradien� prireiks 
susikaupimo, tvirto �inojimo, ko siekiate. 
Tre�iadienio vakaras palankus i�bandyti 
fort�n� loterijose, b�ti vie�umoje.

JAUTIS. Ketvirtadien�, penktadien� ven-
kite konflikt� su partneriu. �e�tadien�, 
sekmadien� nerizikuokite pinigais. 
Pirmadienis, antradienis tinka mokytis, 
vykti � kelion�, bendrauti. Tre�iadienio 
vakar� prireiks diplomati�kumo.

DVYNIAI. Ketvirtadien�, penktadien� 
tausokite sveikat�. �e�tadien�, sekmadien� 
venkite konflikt� su partneriu, gimin�mis. 
Pirmadien�, antradien� nerizikuokite pini-
gais. Tre�iadienio vakare galima i�bandyti 
laim� loterijose, susitikti su draugais.

V��YS. Ketvirtadienis, penktadienis tinka 
pasimatymams skirti - nevar�ykite savo 
jausm�. �e�tadien�, sekmadien� daugiau 
d�mesio skirkite sveikatai. Pirmadien�, 
antradien� nespr�skite juridini� problem�, 
b�kite diplomati�kesni tiek tarnyboje, tiek 
�eimoje. Tre�iadien� venkite avanti�r�.

LI�TAS. Ketvirtadien�, penktadien� dau-
giau d�mesio skirkite �eimai. �e�tadienis, 
sekmadienis tinka meilei, k�rybai, akty-
viai pramogauti su vaikais. Pirmadien�, 
antradien� patausokite sveikat�. 
Tre�iadienio vakaras nepalankus ai�kintis 
santykius su partneriu.

MERGEL�. Ketvirtadienis, penktadienis 
- palankus metas mokytis, vykti � tarnybines 
keliones, tvarkyti dokumentus. �e�tadien�, 
sekmadien� daugiau d�mesio skirkite �eimai. 
Pirmadienis, antradienis tinka meilei, susi-
tikti su svarbiais �mon�mis. Tre�iadienio 
vakaras gali sukelti nervin�s �tampos.

SVARSTYKL�S. Ketvirtadien�, 
penktadien� nei�laidaukite. �e�tadienis, 
sekmadienis tinka i�kylauti, bendrauti, 
siekti �ini�. Pirmadien�, antradien� b�kite 
itin korekti�ki tiek su partneriu, tiek ir 
tarnyboje bei �eimoje. Tre�iadienio vaka-
ras tinka meilei, galima i�bandyti laim� 
loterijose.

SKORPIONAS. Ketvirtadienis, penk-
tadienis - aktyvios dienos. �e�tadien�, 
sekmadien� b�kite prakti�kesni, taupesni. 
Pirmadienis, antradienis tinka mokytis, 
vykti � komandiruotes, tvarkyti dokumen-
tus. Tre�iadienio vakar� skirkite �eimai.

�AULYS. Ketvirtadien�, penktadien� 
venkite konfliktini� situacij�. �e�tadienis, 
sekmadienis - j�s� s�km�s dienos, 
b�kite aktyvesni. Pirmadien�, antradien� 
nei�laidaukite. Tre�iadienio vakaras 
pa lankus bendrauti, galima i�bandyti 
laim� loterijose.

O�IARAGIS. Ketvirtadienis, penktadienis 
palankus b�ti vie�umoje, reklamuotis. 
�e�tadien�, sekmadien� venkite konflikt�, 
ypa� ideologiniu pagrindu. Pirmadienis, 
antradienis - aktyvios dienos. Tre�iadien� 
b�kite prakti�kesni, nepasiduokite azartui.

VANDENIS. Ketvirtadien�, penktadien� 
b�kite diplomati�kesni, nepasiduokite 
provokacijoms. �e�tadienis, sekmadienis 
tinka i�kylauti, aktyviai pramogauti. 
Pirmadien�, antradien� venkite konflikt�, 
ypa� su vyresniais �mon�mis. 
Tre�iadienio vakaras tinka aktyviai 
linksmintis, galima i�bandyti laim� 
loterijose.

�UVYS. Ketvirtadienis, penktadienis 
tinka mokytis, vykti � kelion�. �e�tadien�, 
sekmadien� b�kite diplomati�kesni, ma�iau 
bendraukite. Pirmadienis, antradienis tinka 
aktyviai veikti, b�ti vie�umoje. Tre�iadienio 
vakaras nepalankus bendrauti.

BΔ r∂ ja JUR GA 
Taro kortos, astrologija
Tel. (8-685) 11-431
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Kaip prisijaukinti slibin�”  (animacinis 
nuotyki� f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 
2-8 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 21.
“Prisimink mane”  (romantin� drama, JAV) - 
2-8 d. 10.15, 13, 16, 18.45, 21.20 (4 d. 21.20 
val. seansas nevyks).
“Tamsos pakra�tys”  (trileris, D.Britanija, 
JAV) - 2-8 d. 11.15, 13.45, 16.30, 19, 21.40 
(4 d. 21.40 val. seansas nevyks).
“Naktinis pasimatymas”  (romantin� 
nuotyki� komedija, JAV) - 7 d. 22.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 1 d. 10.45, 13.30, 16, 18.40, 
21.30. 2-8 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 21.50 (4 d. 
21.50 val. seansas nevyks).
“�alioji zona”  (veiksmo trileris, 
D.Britanija, Ispanija, JAV, Pranc�zija) - 1 d. 
10.30, 13, 15.45, 18.15, 21. 2-8 d. 12.30, 
15, 18, 20.45.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 10.10, 
12.30, 15, 17.30, 20. 2-8 d. 12.15, 14.45, 
17.15, 20.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 11, 13.15, 
15.30. 2-8 d. 10.30, 12.45, 15.15.
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 1 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.50, 21.15. 
2-8 d. 11.45, 16.15, 21.10 (4 d. 21.10 val. 
seansas nevyks).
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 1 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.10. 2-8 d. 
14.15, 18.30.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 1 d. 
17.45, 20.45. 2-8 d. 17.30.
“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
1 d. 12.45, 15.15, 18, 20.30. 2-8 d. 20.30 
(7 d. seansas nevyks).
“Broliai”  (drama, JAV) - 1 d. 12, 17, 21.40.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 1 d. 14.15, 19.30.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Kaip prisijaukinti slibin�”  (animacinis 
nuotyki� f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D) 
- 2-8 d. 11, 14, 17.15, 20.30.

“Kaip prisijaukinti slibin�”  (animacinis 
nuotyki� f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 
2-8 d. 11.15, 13.30, 15.45, 18.30.
“Prisimink mane”  (romantin� drama, JAV) 
- 2-8 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 22.
“�alioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Pranc�zija) - 2-8 d. 11, 13.45, 
16.15, 19, 21.30 (2 d. 11, 13.45 val. seansai 
nevyks).
“Tamsos pakra�tys”  (trileris, 
D.Britanija, JAV) - 2-8 d. 11.25, 14, 16.30, 
19.15, 21.45.
“Naktinis pasimatymas”  (romantin� 
nuotyki� komedija, JAV) - 7 d. 22.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 1 d. 11.15, 13.45, 16.15, 
18.40, 21.30. 2-8 d. 16.10, 18.30, 21.15.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 11, 
14. 3-8 d. 11.40, 14.45, 17.45 (7 d. 17.45 val. 
seansas nevyks).
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 12.30, 
15.10. 2-8 d. 11.30, 13.45.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
originalo k., JAV) - 1 d. 12, 15. 2-8 d. 12, 
14.20.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 1 d. 17.45, 20.15. 2-8 d. 16.45, 19.10, 21.45 
(21.45 val. seansas vyks 7 d.).
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, 
JAV) - 1 d. 16.30, 18.30, 21.10. 2-8 d. 15.50, 
18.20, 21.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 1 d. 
18. 2-8 d. 20.40.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 1 d. 12. 3-8 d. 21.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 1 d. 11.30. 2-8 d. 11.20.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 14. 2-8 d. 
13.30.
“Broliai”  (drama, JAV) - 1 d. 13.30, 18.15 
2-8 d. 12.40, 18.
“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
1 d. 11, 20.30. 2-8 d. 15.30, 20.15.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 1 d. 20.50.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 1 d. 16.

“Kino pavasaris 2010” - 1-8 d. (film� 
kartojimas).

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Jau puiku, tik dar �iek tiek”/
”Bergenas”/”Kry�ia�odis”/”Laisvas 
kritimas”  (trumpametra�iai f., Lietuva) - 
1 d. 17.
“Rimtas vyrukas”  (komedija, JAV) - 1 d. 19.
“Didysis upi� �mogus”  (dokumentika, 
D.Britanija, JAV) - 1 d. 21.
“Ma�yl�”  (drama, Austrija, Italija) - 2 d. 
18.30. 3 d. 16.50. 4 d. 19. 5 d. 18. 6 d. 17. 
7 d. 21.
“Lietuvi� �vent�s ir sakm�s”  (animacija, 
Lietuva) - 3 d. 13.
“Nepaprastas pauk��i� pasaulis”  (doku-
mentinis f., Lietuva) - 3 d. 15.
“7 nuod�m�s”  (dokumentika, Lietuva) - 4 d. 
17.40. 5, 6 d. 17.
“Meil�s verg�”  (komi�ka drama, Rusija) 
- 4 d. 21.
“Modernistai”  (drama, JAV) - 5 d. 14.30.

OZO KINO SAL�
“Ital� kino meistrai”  (Kino klubo seansas) 
- 1 d. 18.
“JAV kino meistrai”  (Kino klubo seansas) 
- 2 d. 18.
“Roko legendos. J.Joplin”  (Kino klubo 
seansas) - 3 d. 16.
“Visi kalba, kad a� tave myliu”  
(muzikin� komedija, JAV) - 5 d. 18.
“I.Bergmano k�rybos vakaras”  (Kino 
klubo seansas) - 6 d. 18.
“N.Gorkio ekranizacijos”  (Kino klubo 
seansas, originalo k.) - 7 d. 18.
“Pranc�z� kino meistrai”  (Kino klubo 
seansas) - 8 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Kaip prisijaukinti slibin�”  (animacinis 
nuotyki� f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D) 
- 2-8 d. 10.10, 13, 15.45, 18.30, 21.15 (4 d. 
21.15 val. seansas nevyks). 2-3 d. 23.59.
“Kaip prisijaukinti slibin�”  (animacinis 
nuotyki� f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 
2-8 d. 10.45, 13.15, 15.30.
“Prisimink mane”  (romantin� drama, JAV) 
- 2-8 d. 11, 13.45, 16.15, 18.45, 21.30 (4 d. 
21.30 val. seansas nevyks). 2-3 d. 23.50.

“Tamsos pakra�tys”  (trileris, D.Britanija, 
JAV) - 2-8 d. 12.30, 15, 17.30, 20.15. 
2-3 d. 23.
“Naktinis pasimatymas”  (romantin� 
nuotyki� komedija, JAV) - 7 d. 22.
“Admirolas”  (drama, Rusija) - 6 d. 17.25 
(Kitokio kino klubas).
“�alioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Pranc�zija) - 1 d. 10.45, 
13.15, 15.45, 18.15, 20.45. 2-8 d. 11.45, 
14.15, 16.45, 19.15, 22 (4 d. 22 val. seansas 
nevyks).
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 1 d. 11.15, 13.45, 16.15, 
18.45, 21.15. 2-8 d. 13.30, 16, 18.15, 21. 
2-3 d. 23.30.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 10.30, 
12.45, 15.15. 2-8 d. 12.15, 14.30.
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 1 d. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.45. 
2-8 d. 17.45, 19.45 (6 d. 17.45 val. seansas 
nevyks).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 1 d. 17.45. 2-8 d. 21.45 (7 d. seansas 
nevyks).
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 11.30. 2-8 d. 
11.15.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 1 d. 11. 2-8 d. 10.25.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D fil-
mas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 10.10, 
13, 16, 19.
“Broliai”  (drama, JAV) - 1 d. 14, 19.15.
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 1 d. 16.30, 21.30.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 1 d. 12.30, 18.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
1 d. 15, 20.30.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 1 d. 22.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 1 d. 21.
“Kino pavasaris 2010” - 2-8 d.

CINAMON
“Kaip prisijaukinti slibin�”  (animacinis 
nuotyki� f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 
2-8 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 
20.45 (4 d. 10.45 val. seansas nevyks).

“Prisimink mane”  (romantin� drama, JAV) 
- 2-8 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30, 21.
“Coco prie� Chanel”  (drama, 
Pranc�zija) - 2-8 d. 11, 20 (4 d. 11 val. 
seansas nevyks).
“Fobos. Baim�s klubas”  (siaubo trileris, 
Estija, Rusija) - 1 d. 14, 16, 18.05, 20.05, 22. 
2-8 d. 16, 22.15.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 1 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19, 
21.15. 2-8 d. 15. 17.15, 19.30, 21.45.
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, 
JAV) - 1 d. 12, 14.15, 16.15, 18.30, 20.45. 
2-8 d. 11.15, 13, 18 (4 d. 11.15 val. seansas 
nevyks).
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 11, 13.15, 
15.30, 17.45, 20. 2-8 d. 12, 14.15, 16.30, 19.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 1 d. 
17, 21.50. 2-8 d. 13.15, 21.15.
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 1 d. 
19.45.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 1 d. 11.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 1 d. 14.55.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 11.45.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 1 d. 13.10, 22.15.

KLAIP�DA

CINAMON
“Kaip prisijaukinti slibin�”  (animacinis 
nuotyki� f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 
2-8 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 
20.45 (4 d. 10.45 val. seansas nevyks).
“Prisimink mane”  (romantin� drama, JAV) 
- 2-8 d. 13.45, 16.05, 18.30, 21.
“Tamsos pakra�tys”  (trileris, D.Britanija, 
JAV) - 2-8 d. 11.15, 17.15, 19.50, 22.15 (4 d. 
11.15 val. seansas nevyks).
“�alioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Pranc�zija) - 1 d. 11.30, 14, 
16.30, 19, 21.45. 2-8 d. 11.45, 14.30, 17, 
19.30, 22.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� 
veiksmo komedija, JAV) - 1 d. 12.30, 14.45, 
17, 19.15, 21.30. 2-8 d. 14.15, 16.30, 19, 
21.15.

 Afiša 37“Laisvalaikis”, 2010 m. balandžio 1 d.

“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 1 d. 11.45, 13.45, 16, 18, 20, 21.55. 2-8 d. 
12.15, 20.
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 1 d. 18.30, 22. 2-8 d. 12.
“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
1 d. 15, 17.15, 19.20. 2-8 d. 21.50.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 10.45, 13, 
15.15, 17.30, 19.45. 2-8 d. 11, 13.15, 15.30, 
17.45 (4 d. 11 val. seansas nevyks).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 1 d. 12, 21.15. 2-8 d. 14.05.
“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo 
drama, JAV) - 1 d. 20.45.

“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 1 d. 
13.30.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
1 d. 15.45.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 11.15.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
“Kaip prisijaukinti slibin�”  (animacinis 
nuotyki� f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D) - 
2-8 d. 10.10, 12.45, 15.30, 18.40, 21.45 
(4 d. 21.45 val. seansas nevyks).
“Kaip prisijaukinti slibin�”  (animacinis 
nuotyki� f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 
2-8 d. 10.45, 13, 15.45.

“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 2-8 d. 11.10, 13.30, 16, 18, 20.30.
“Broliai”  (drama, JAV) - 2-8 d. 16.50, 19.15, 
21.30 (4 d. 21.30 val. seansas nevyks).
“Naktinis pasimatymas”  (romantin� 
nuotyki� komedija, JAV) - 7 d. 22.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 2-8 d. 11.20, 
13.50, 16.20.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 1 d. 13, 15.30, 18.15, 20.50. 
2-8 d. 18.20, 21.
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo 
trileris, JAV) - 1 d. 13.45, 16, 18.30, 20.45. 
2-8 d. 19, 21.15 (4 ir 7 d. 21.15 val. seansas 
nevyks).

“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 11.30. 2-8 d. 
11.35, 14.10.
“�alioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Pranc�zija) - 1 d. 11.15, 14, 
16.30, 19.05, 21.45.
“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
1 d. 11.50, 16.45, 21.25.
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 1 d. 
14.15, 18.50.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 1 d. 22.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D fil-
mas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 10.10, 
13.15, 16.15, 19.15.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal�

“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 11, 
13, 15, 17, 19.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 1 d. 21.

I sal�
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 1 d. 11.10.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 1 d. 13.10, 20.20.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 1 d. 15.10.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) - 
1 d. 17.45.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako



Jeigu šiandien ryte per pusry-
čius prieš darbą valgėte kiau-
šinienę, jūs neapsirikote, sako 
Jungtinių Valstijų mokslininkai, 
ištyrę vištų kiaušinių maistin-
gumą ir jų poveikį žmogaus or-
ganizmui. Apie tyrimo rezulta-
tus pranešė Londono laikraštis 
“The Daily Mail”.

Kaip paaišk jo, “reguliariai 
vartojant kiaušinius palaikoma ge-
ra sveikata, tinkama fizin  forma, 
aukštas intelektualinis lygis”. D l
kasdien valgom  kiaušini , moks-
linink  teigimu, svoris nedid ja.

Maistingumo poži riu, kiauši-
niai gal t  b ti priskiriami prie 
“supermaisto” -  juos eina didžio-
ji dalis vitamin  ir mikroelement ,
kuriuos šiuolaikin  medicina pata-
ria vartoti žmogui kasdien. Kiau-
šiniuose daug baltym , svarbiau-
si  vitamin  D ir B12, seleno ir 
cholino. Juose taip pat daug vairi
žmogui b tin  aminor gš i  ir an-
tioksidant .

Taigi žmogus, prad j s dien
nuo prastos, iš pirmo žvilgsnio, 
kiaušinien s, gauna itin svarb
darbo dienai biologin  impuls ,
leidžiant  jam s kmingai atlikti 
darbus, sitikin  amerikie i
mokslininkai.

Kiaušinius valgyti kasdien - sveika
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Veikimo principas: SPA CLEANSE su neigiamais jonais 
sudaro elektros energijos grandin  - ji atsargiai aktyvina 
m s  l steles ir priver ia jas pašalinti toksinus, kurie yra 
susikaup  m s  k ne kaip teigiami jonai. Naudojant š
prietais  toksinai pašalinami ne tik iš vieno ar kito 
organo, bet ir iš kiekvienos m s  k no l stel s.

Procedūros 
pradžia

Po 10 min. valosi druskos nuo 
sąnarių (oranžinė spalva)

Po 20 min. intensyviai valosi 
kepenys (tamsiai ruda spalva)

Po 30 min. valosi tulžis (tamsiai 
žalia spalva)

Tęsiama tradicija EUROVAISTINĖS lankytojams prista-
tyti naujus sveikatinimo būdus. Nuo balandžio 7 d. iki 
gegužės 1 d. didžiuosiuose Lietuvos miestuose, preky-
bos centruose “Akropolis” įsikūrusiose “Eurovaistinėse”, 
klientai bus supažindinami su nauju organizmo valy-
mo būdu, kurio veiksmingumu galėsite įsitikinti atli-
kus NEMOKAMĄ cukraus kiekio kraujyje nustatymą.

Prezentacijos metu gal site susipažinti ir išbandyti ja-
pon  gamybos “SPA Cleanse” aparat , kuris vos per 30 
min. efektyviai ir saugiai šalina organizme susikaupusius 
toksinus, mažina cholesterolio bei cukraus kiek  kraujyje.

“SPA Cleanse” rekomenduojama:

Sergantiesiems širdies ir kraujagysli  ligomis - 
gali sumažinti cholesterolio kiek
Esant aukštam kraujosp džiui
Esant varikozei - gali sumažinti skausmus
Turintiems antsvorio - gali pagerinti medžiag  apy-
kait , paskatinti liekn jim
Sergantiesiems diabetu - šalina organizme susi-
kaupus  gliukoz s kiek
Sergantiesiems mažakraujyste - skatina organizmo 
apr pinim  geležimi
Esant s nari , stuburo skausmams - šalina  druskas

Sergantiesiems onkologin mis ligomis - gali su-
mažinti skausmus
Per menopauz  - skatina geresn  savijaut
Besiskundžiantiems viduri  p timu - padeda at-
kurti žarnyno pH 
Kai sutrikusi skydliauk s veikla
Po sunkios ligos, traumos - greitina reabilitacijos 
procesus
Blogai miegantiems
Dažnai sergantiems - padeda stiprinti imunitet
Besiskundžiantiems galvos skausmais
Turintiems kosmetologini  problem  - oda  tampa 
skaistesn , grei iau regeneruojasi
Patiriantiems stres

Jau iantiems chronišk  nuovarg  ir energijos stygi

Išsamesn s informacijos apie pristatym  ir proce-
d ras teiraukit s telefonu 273-27-99

Išbandyti “SPA Cleanse” aparatą galėsite 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 
esančiuose “Akropoliuose”, “Eurovaistinėse”, 
trečiadieniais-šeštadieniais, 11-19 val. bei 
Panevėžyje, p.c. “Maxima” “Eurovaistinėje” 
(Ukmergės g.23), pirmadieniais-trečiadieniais ir 
šeštadieniais, 11-19 val.

                 ir                             rūpinasi klientais 
ir kviečia sutikti pavasarį sveikesniems
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ŠILUMA. Trys vėžliukai šildosi saulėje.

VELYKOS. Vokietijoje pas vaikus 
jau skuba Velykų kiškiai.

Parengta pagal Eltos inf.
EPA-Eltos nuotr.

VARDAS. Vienas iš Ganos į Italiją 
atvykęs imigrantas savo sūnų 
pavadino Silvijumi Berluskoniu 
(Silvio Berlusconi).

IŠSKIRTINĖ. Panamoje gyvenančių auksinių 
varlių atstovė.

POILSIS. Goriloms Kabarseno zoologijos 
sode (Ispanija) parūpinti net hamakai.

Oksanos Točickajos nuotr. (OKTO.LT). 
Fotografuota: vyninėje “La Boheme”.

Vizažas ir plaukai: Gintarė Pliuškutė 
“International Make Up Center”.

Drabužiai “Lindex”, 
aksesuarai - “Accessorize”

Šios savaitės “Olialia” pretendentė Aistė šokdama jau praleido daugiau nei 10 metų. “Esu išbandžiusi daug ką - nuo hiphopo iki klasikinio baleto 
ir šiuolaikinio stiliaus šokių. Taip pat dainuoju, šiuo metu labai noriu išmokti džiazo improvizacijos”, - apie save pasakojo mergina.


