
Neseniai Lietuvoje vienos žino-
miausių fotografių OKSANOS 
TOČICKAJOS (31) darbų aplan-
ką papildė naujas ambicingas 
projektas - ji tapo “Laisvalaikio” 
rubrikos “Olialia” fotosesija” 
nuotraukų autore. Seksualius ir 
ne vulgarius “Olialia” atvaizdus 
kurianti, Vilniaus senamiestyje 
įsikūrusioje fotostudijoje OKTO 
dirbanti moteris dievina foto-
grafuoti madą, svajoja apie Ita-
liją ir prognozuoja naują - spal-
vingą ir ryškų - būsimų fotogra-
fijų braižą: “Dabar noriu, kad fo-
tografijos sproginėtų bananais 
ir braškėmis!”
Elena NIKONOVAITĖ

- Kaip susidomėjai fotogra-
fija?

- Mano tėtis, turbūt kaip ir visų 
tėčiai, turėjo “zenitą” ir vonios la-
boratoriją su raudonomis lempelė-
mis. Okupuodavo vonią visai dienai. 
(Šypsosi.) Būdama trylikos pradėjau 
lankyti fotografijos būrelį - taip ir 
prasidėjo...

- Ką fotografuoti tau įdo-
miausia?

- Žmones, portretus, mėgstu 
madą. Jei galėčiau, fotografuočiau 
vien madą.

- Kaip apibūdintum savo nuo-
traukų stilių?

- Asistentė neseniai pasakė, kad 
mano nuotraukos tarsi praskiestos 
pienu: švelnios, malonios, ne visai 
realistiškos... Lyg į skaidrų vandenį 
įlašintum pieno. Bet jaučiu, kad šis 
etapas jau baigiasi.

- Koks bus kitas?
- Ryškus, spalvingas. Toks, ko-

kio dar nebuvo. Dabar noriu, kad 
fotografijos sproginėtų bananais ir 
braškėmis!

- Ar, be fotografijos, yra kitų 
tave dominančių sričių?

- Norėčiau turėti itališko maisto 
restoraną arba kokteilių barą. (Šyp-
sosi.) Mėgstu gaminti iš knygų, 
ruošti maistą savo draugams. Nors 
tai būna retai - dievinu ypatingus 
patiekalus ir gražias vakarienes su 
žvakėmis.

- Koks tavo firminis patie-
kalas?

- Kiekvieną dieną galėčiau val-
gyti makaronus. Pakanka makaro-
nų, gero alyvuogių aliejaus, salo-
tos lapo - ir jau skanu. O makaro-
nai ir sūris man apskritai žmonijos 
stebuklas. Manau, turėjau gimti 
itale, kas dieną valgyti makaro-
nus, dirbti Milane ir fotografuoti 
“Vogue”.

- Kas trukdo įgyvendinti pas-
taruosius tris punktus?

- Einu ta linkme. Makaronus jau 
valgau, tik nemanau, kad per vieną 
dieną mane pasamdys “Vogue” ar 
įsigysiu namą Florencijoje. Bet aš 
tikiu, kad jei tikrai labai nori ir sieki, 
tai pildosi. Norėčiau kurti didelius 
dalykus.

- Ar kalbi itališkai?
- Moku tik vieną keiksmažodį. 

Kurį laiką gyvenau Londone, turė-

jau bičiulį italą. Manau, visi kalbos 
mokytis pradeda nuo keiksmažo-
džių. (Juokiasi.)

- Ką veiki laisvalaikiu?
- Mokausi šokti salsą, patinka ta-

pyti, žaidžiu smiginį, važinėju dvira-
čiu, neseniai pradėjau bėgioti... Tie-
sa, kol kas tik nedidelius atstumus. 
(Šypsosi.) Esu nepastovi ir dažnai 
šokinėju nuo vieno dalyko prie kito. 
Mėgstu viską išbandyti. Būna, pra-
dedu, nebaigiu, bet nesijaučiu dėl to 
blogai ar kalta - aš ieškau.

- Ką pieši?
- Bet ką - kon-

tūrus, lieju spalvas. 
Kartais klausausi 
muzikos ir piešiu, 
ką girdžiu. Galiu 
ant to paties lapo tapyti gal 30 kartų. 
Nupiešti ir vėl užtušuoti. Man ne-
gaila piešinio, nes jis nelabai ko ver-
tas. Man patinka pats procesas.

- Ar laisvalaikiu fotografuoji?
- Manęs kartais klausia, kodėl 

kažkur eidama aš nepasiimu foto-
aparato. Bet aš nefotografuoju 
kraštovaizdžio, įvykių. Dirbu stu-
dijoje ir man patinka būti kūrėja, 
įgyvendinti savo viziją, turėti ga-
limybę keisti - daryti savo. Foto-
grafuoti studijoje galiu ir laisvalai-
kiu - aš absoliučiai dievinu savo 
darbą.

- O kai pomėgį paverti pro-
fesija...

- ...gyvenimas būna kaip atosto-
gos. Rytoj gal padirbėsiu, o gal ir ne. 
Gal pamiegosiu ilgiau, o gal ir ne. 
Gal gausiu daugiau pinigų iš užsa-

kymo, o gal ir taip išsiversiu. Tai 
fantastiška.

- Gali dirbti be atlygio?
- Jei matau progą ir galiu kam 

nors padėti, pagelbėti ar dovanoti 
ir turiu tam laiko - kodėl gi ne, fo-
tografuoti man vienas malonu-
mas... Jei projektas įdomus, savai-
tę galiu dirbti už dyką. Jei tik turiu 
tokią galimybę.

- Koks šiuo metu madingas 
modelio tipažas?

- Nežinau. Bet būna, kad už-
sikrečiu  v ienu 
modeliu ir nebe-
galiu nuo jo atsi-
plėšti keletą mė-
nesių. Randu mū-
zą.  Pavyzdžiui , 
neseniai atrasta 

Ayša Nastič, kitados pozavusi 
Helmutui Niutonui (Helmut New-
ton). Dar turiu silpnybę mode-
liams raudonais plaukais.

- Ar esi kada siūliusi fotogra-
fuotis žmogui iš gatvės?

- Ne. Bet Ayšą susiradau per 
“Facebook”.

- Kas modelį daro ypatingą?
- Didžiausią įspūdį man daro tai, 

kaip mergina dirba. Dovana gauti 
tokią, kuri jaučia, ko tu nori, ir tau 
tai duoda. Kai užtenka pasakyti te-
mą, jausmą ir ji dirba pati.

- Fotografuoji ir vyrus?
- Taip jau susiklostė, kad dau-

giausia dirbu su moteriškais leidi-
niais, todėl dažniau fotografuoju 
moteris.

- Kuo skiriasi fotografuoti 
moteris ir vyrus?

- Moterys labiau džiaugiasi re-
zultatu. O vyrai - padarai du kadrus 
ir girdi: “Ar jau?!” (Juokiasi.) Vyrai 
paprastesni, konkretesni. O mergi-
nos dirba kartu su tavimi - jos nori 
būti gražios, stengiasi. Su mergino-
mis dirbti lengviau.

- Ar fotografija meluoja?
- Na taip. Dažniausiai žmonės 

nori būti gražūs, o fotografija su-
teikia galimybę tai padaryti. Gali-
ma sukurti makiažą, rasti geriausią 
rakursą, pagauti momentą, kai la-
biausiai blizga akys ir padaryti tą 
tobuląją nuotrauką, kuri yra trupu-
tį melas ir truputį tiesa. Bet argi 
tai svarbu?

- Ar tavęs neerzina, kad nuot-
raukose visi nori būti gražūs?

- Man patinka gražios fotografi-
jos, patinka daryti žmones gražius, 
kurti gražius viršelius, gražią madą 
- dar ir cukraus pudros pabarstyti 
ant visko, kad būtų saldu. Ir kad pa-
žvelgęs į nuotrauką pajustum, jog iš 
gražaus paveikslėlio dar spinduliuo-
ja emocija.

- Kokia yra “Olialia” fotose-
sijos koncepcija?

- Noriu, kad būtų gražu, erotiška, 
tačiau nenoriu, kad būtų pigu, vul-
garu... Vis dar esu pusiaukelėje tarp 
daugiau subtilumo ir seksualumo.

- Ko kaip fotografė bijai?
- Būti nuobodi. Dirbti ir būti ne-

įvertinta. Kartotis. Nebeturėti po-
tencijos. Tai blogiausia.

- O ar dėl ko nors nerimau-
ji prieš fotosesiją?

- Ne. Tiesa, vieną kartą bijojau. 
Žurnalo viršeliui turėjau fotogra-
fuoti Valdą Adamkų, tada dvejojau 
net kaip į jį teisingiau kreiptis... 
(Šypsosi.)

- Kaip pati jautiesi priešais 
fotoobjektyvą?

- Gerai. Patogiai.

- Kas tau yra prabanga?
- Neseniai pažiūrėjau filmą 

“The September Issue” apie tai, 
kaip Amerikoje leidžiamas pusme-
tinis “Vogue” - gal 1000 puslapių. 
Nufilmuota, kaip dirba komandos, 
kaip vyksta fotosesijos. Man toks 
darbas būtų prabanga. Apie tai aš 
svajočiau.

- O kas tau yra prabanga 
asmeniniame gyvenime?

- Aiškus žinojimas.

 
“Turėjau gimti itale, kas dieną  

valgyti makaronus, dirbti Milane  
ir fotografuoti “Vogue”

“Laisvalaikis”, 2010 m. balandžio 15 d. “Laisvalaikio” interviu �

O.Točickaja jaučia silpnybę raudonplaukiams

Labiausiai Oksana Točickaja bijo 
būti nuobodi

Nelės Chomičiūtės nuotr. (OKTO.LT)
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Įsitikinti, kad mes mylime garsiausią 
Latvijos grupę “Brainstorm”, galima buvo 
praėjusį šeštadienį Vilniuje jų koncerte. 
Populiarieji latviai į Vilnių atvyko prista-
tyti kovo viduryje išleistos kompaktinės 
plokštelės “Years And Seconds”. “Laikas 
yra vienintelis dalykas, kurį mes turime, 
ir tik nuo mūsų priklauso, kuo mes jį už-
pildome”, - pagrindinę naujausio albumo 
idėją aiškino chrazišmatiškasis grupės ly-
deris RenaRas KaupeRis. Salė šėlo 
skambant grupės hitams, reikalavo pakar-
toti, o koncerto pabaigoje “braliukams” ger-
bėjos nešė geltonas tulpes.

Puslapį parengė Elena NIKONOVAITĖ

Rasti panašių į garsias Ho-
livudo žvaigždes ar popatlikė-
jus nėra labai sudėtinga - pa-
saulis didelis, o būti lygina-
mais su grožio ar stiliaus die-
vaičiais daug kam dar ir malo-
nu. Antrininkų turi ir garsūs 
Lietuvos žmonės, bet kad 
abiem - originalui ir antrinin-
kui - tektų suktis toje pačioje 
pramogų srityje - reta.

Viena tokių porų - žurna-
listė Genutė Žalienė ir ketvir-
toji “Yva” narė Ieva Stasiule-
vičiūtė. Abi išpopuliarėjo sa-
vais keliais ir net antrininkė-
mis jas vadinti sunku, abi - ori-
ginalai. Tiesa, abi moterys tu-
ri bendrą aistrą - jaučia silpny-
bę drabužiams. Pavadinta vie-
na stilingiausių Lietuvos gar-
senybių, I.Stasiulevičiūtė itin 
stengiasi puoselėti šį titulą. O 
Vilniaus dailės akademijoje 
studijavusi ir stiliaus tema ra-
šanti G.Žalienė yra ta, kuri ga-
lėtų tokį titulą skirti.

Tiesa, nuotraukose užfik-
suotas panašumas - jau praei-
tis, mat šiuo metu G.Žalienė 
grįžo prie šviesių plaukų.

G.Žalienė ir I.Stasiulevičiūtė: kuri yra kuri?

“BrainStorm” 
duoklė laikui

Vyginto Skaraičio nuotr.

Genutė Žalienė ir Ieva 
Stasiulevičiūtė tam 

tikru rakursu atrodo 
it dvynės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vakarėlis �

Vaidas Baumila tūkstantinę 
minią  tiesiog užhipnotizavo

Tomo Demenio nuotr.

Klube “Pacha” praėjusį šeštadie-
nį šurmuliavęs vakarėlis “OLIALIA 
Party Maestro” vyko dar tik antrą 
kartą, bet nė kiek neperdėdami gali-
me skelbti šį ciklą vienu linksmiau-
sių ir sėkmingiausių vakarėlių ciklu. 
Beveik pusantro tūkstančio žmonių, 
susirinkę į populiarų sostinės klubą, 
per visą naktį nė nebandė sustoti šok-
ti ar užbaigti vakarėlio. O kam, kai 
aplinkui tiek nuostabių žmonių ir 
nuoširdžių šypsenų! O jei dar groja 
tavo mėgstamiausia muzika! Šįkart 
vakarėlis buvo skirtas populiariau-
siems ritmenbliuzo hitams, o vakaro 
kaltininku tapęs Vaidas Baumila per 
savo tikro garso pasirodymą publiką 
tiesiog užhipnotizavo. Ir dar maloni 
staigmena, pasitikusi pirmuosius 
lankytojus, - jie tiesiai iš “Olialia” 
mergaičių rankų gavo net 500 nau-
jųjų “Olialia” žiebtuvėlių.

Vakarėlyje linksminosi ne tik 
gausus būrys žinomiausių šalies 
žvaigždžių, bet ir populiarusis  
Rusijos naujosios kartos humoristų 
ketvertas iš mums puikiai žinomų 
TV projektų “Naša Raša”, “Comedy 
Club” ar “Prožektor Peris Hilton”.

“Laisvalaikio” inf.

Linksmiausias vakarėlių ciklas - 
“OLIALIA Party Maestro”

Dovanos vakarėlio svečiams - 
“Olialia” žiebtuvėliai

Vilniuje vykusio tarptautinio bušido 
turnyro kovotojams taip patiko vakarėlis, 
kad vos nepraleido lėktuvo skrydžio

Vakarėlyje linksminosi ir 
Egidijus Dragūnas, kuris 

gegužės 7 d. klube “Pacha” 
surengs savo koncertą

Linksmybės truko 
iki paryčių

Koks vakarėlis be gaivi- 
nančios “Olialial Cola”?

 “Olialia” vakarėlių išskirtinumas - 
žavių merginų gausa



Erosas Ramadzotis pakerėjo paprastumu
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Neseniai Lietuvoje viešėjęs 
ir koncertavęs italų muzikos 
žvaigždė Erosas Ramadzotis 
(Eros Ramazzotti) gyrė Vilniaus 
senamiestį, po kurį buvo išėjęs 
pasivaikščioti dieną prieš kon-
certą, itališko maisto restoraną 
“Da Antonio” ir... “Laisvalaikį”.

Kaip pasakojo restoranų tinklo 
“Da Antonio” direktorė Alvyda  
Eigminienė, garsusis atlikėjas už-
suko į “Da Antonio” pavakarieniau-
ti po pasivaikščiojimo senamiesčiu. 
Šis itališko maisto restoranas pasi-
rinktas neatsitiktinai - jį garsusis 

atlikėjas pamėgo dar pirmo vizito į 
Lietuvą metu prieš 9 metus. Pasak 
A.Eigminienės, atlikėjas apgailes-
tavo negalėjęs susitikti ir pavaka-
rieniauti su tąkart iš Lietuvos išvy-
kusiu restorano savininku italu Sal-
vatore Antonijumi Mešinu (Salva-
tore Antonio Meschino), su kuriuo 
susidraugavo per pirmąjį vizitą.

“Da Antonio” darbuotojai buvo 
tiesiog pakerėti garsiojo dainininko 
paprastumo - atėjęs ir prisistatęs 
tiesiog Erosu, atlikėjas visiems pa-
spaudė ranką. Nebuvo išrankus ir 
patiekalams bei gėrimams, kuriuos 
dar prieš vakarienę užsakė telefo-
nu. E.Ramadzotis su savo 7 asme-
nų palyda vakarienei pasirinko švie-
žių daržovių salotas be užpilo, an-

trajam patiekalui - spagečius su 
pomidorų padažu ir špinatais, vaka-
rienės pabaigoje mėgavosi klasiki-
niu itališku varškės desertu su 
džiovintais vaisiais. Svečiai gėrė si-
cilietiškus vynus.

Už patikusią vakarienę E.Ra-
madzotis visiems padėkojo ir pa-
kvietė į savo koncertą padovanoda-
mas kvietimus. Pabendravęs su 
restorano kolektyvu ir su susido-
mėjimu pavartęs “Laisvalaikį”, 
mielai jame paliko autografą.

Erosas Ramadzotis mielai sutiko 
nusifotografuoti su pamėgto 
restorano “Da Antonio” kolektyvu

“Da Antonio” nuotr.

“Laisvalaikio” projektų vadovė 
Jurgita Griciūtė sakė, jog 
“Laisvalaikiui” paliktas Eroso 
Ramadzočio autografas puikuosis 
ant “Laisvalaikio” garsenybių sienos

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Nuo šiol pasaulyje pripažinimą pelniu-
sio “Tuborg” alaus galima įsigyti ir Lie-
tuvoje. Vilniuje, kultūros centre “Loftas”, 
vykusiame vakarėlyje kosmoso tema 
buvo pristatyta “Tuborg Green” alaus 
rūšis, kuri jau pasiekė prekybos vietas.

“Tuborg” prekės ženklas siejamas su mu-
zika ir klubine kultūra. Jis remia garsius mu-
zikos festivalius, šventes, žymių atlikėjų pa-
sirodymus visame pasaulyje. Lietuvoje “Tu-
borg” siūlys dalyvauti įdomiausiuose sezono 
koncertuose bei klubiniuose renginiuose. 
Taip pat “Tuborg” mėgėjams bus suteikta 
galimybė dalyvauti “Green Pass” lojalumo 
programoje, kuri atvers duris į pasaulinius 
muzikos renginius.

“Tuborg” prekės ženklas priklauso 
tarptautinei “Carlsberg” grupei. “Tuborg” 
Baltijos šalims gamina UAB “Švyturys-
Utenos alus”.
 
Elenos NIKONOVAITĖS  ir  
Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas alus - jau Lietuvoje

“Tuborg” 
Faktai apie “Tuborg”

n “Tuborg Green” - populiariausias 
alus Danijoje. Ne veltui danai 
turi posakį - “Apart from Queen 
Margaret we also have the King - 
“Tuborg” (“Turime ne tik karalienę 
Margaret, bet ir karalių - “Tuborg”);
n Šiemet “Tuborg” švenčia 137-ąjį 
gimtadienį (1873 m. įmonę įkūrė 
Karlas Frederikas Titgenas (Carl 
Frederik Tietgen);
n Yra įvairių “Tuborg” alaus rūšių: 
“Tuborg Green”, “Tuborg Lite”, 
“Tuborg Super Light”, “Tuborg Red”, 
“Tuborg Lemon”, “Fine Festival”, 
“Tuborg Black”;
n “Tuborg” alaus galima įsigyti 
daugiau kaip 70 pasaulio šalių;
n Daugiau kaip prieš šimtą metų 
Kopenhagoje buvo pastatytas 
paminklas “Tuborg”. 26 metrų 
dydžio butelį sudarė vienas 
milijonas šimtas mažų buteliukų;
n “Tuborg” remia garsiausius 
muzikos festivalius Europoje ir 
visame pasaulyje - Roskildės Danijoje 
ir Glastonberio Anglijoje festivalius, 
taip pat tokias muzikos šventes kaip 
“Download”, “Escape”, “Wireless”, 
“Exit”, “Global Gathering” ir kitas.

Vakarėlio svečius pasitiko 
“Lofto” šeimininkai Viktoras 
Diavara su žmona Živile

Vakarėlyje 
dalyvavo ir 

vėliau dainavo 
Erika Dženings 

(Erica Jennings)

“Tuborg” ragavo dainininkas 
Linas Zareckas-Choras ir 
aktorius Audrius Bružas

“Tuborg” humanoidai  
mėgino užmegzti ryšį su 

Vincu Alesiumi

“Tuborg” prekės ženklas kvies į 
įdomius sezono koncertus bei 

klubinius renginius



- Ar klientai pagaliau pamė-
go jūsų daugiaaukštę 2500 vietų 
automobilių aikštelę?

- Lankytojai įprato ja naudotis. 
Tie, kurie nuolat lankosi “Oze”, pui-
kiai orientuojasi ir žiemą spėjo įver-
tinti pranašumus - automobiliai liko 
neapsnigti, su pirkiniais nereikia to-
li eiti. Lankytojų patogumui auto-
mobilius galima palikti ir aikštelėje 
šalia centro.

- Ar po “Ozo” stogu į 160 
įvairių parduotuvių draugiją pri-
imtumėte sekso reikmenų ar 
ginklų parduotuves?

- “Ozas” yra jaukus prekybos ir 
pramogų centras, siūlantis madą ir 
dovanas visų pirma šeimoms. Todėl 
tokios parduotuvės nedera su pre-
kybos centro puoselėjamomis ver-
tybėmis.

- Nuolat pabrėžiama, kad 
“Ozo” išskirtinumas - nuolat 
vykstantys įvairūs renginiai. Bet 
renginiais lankytojus vilioti pra-

dėjo ir kiti prekybos ir pramogų 
centrai - kuo išskirtiniai jūsų 
renginiai?

- Organizuodami renginius pre-
kybos ir pramogų centre orientuo-
jamės į įvairaus amžiaus ir skirtin-
gų pomėgių lankytojus. Visų pirma 
išsiskiriame tuo, kad žmonėms do-
vanojame ne tik pramogą už dyką, 
bet ir suteikiame vertingų žinių ar 
patarimų. Kita vertus, organizuo-
jame turiningus renginius, skirtus 
ne tik tradicinėms šventėms ar te-
moms, pavyzdžiui, Velykų progra-
ma, sveikatos savaitė, bet ir atve-
žame į Lietuvą dar nematytas pra-
mogas. Pavyzdžiui, neseniai pre-
kybos centre stovėjo realaus dy-
džio dinozaurai, o greitai atvešime 
tikrų “Formulės-1” bolidų. Tokio 
pobūdžio renginiai vyksta visuose 
tarptautinei kompanijai ECE pri-
klausančiuose centruose, tarp jų 
ir “Oze”. Tad džiaugiamės, kad ir 
mūsų prekybos centro lankytojai 

pamato tuos pačius renginius kaip 
ir kiti Europos gyventojai.

- Ar atsiperka ši investicija?
- Rezultatai tikrai geri. Ne tik 

Vilniaus, bet ir kitų miestų gyven-
tojai atkreipia dėmesį į renginių 
gausą ir jų turinį, aktyviai dalyvau-
ja. Tačiau ir toliau dirbame daug ir 
intensyviai. Tai yra ilgalaikė inves-
ticija į pirkėjų lojalumą.

- Kiek “Ozui” kainuoja geras 
renginys?

- Labai priklauso nuo paties 
renginio. Mes daug dėmesio ski-
riame detalėms, geros kokybės de-
koracijoms. Tačiau visų svarbiau-
sia yra gera idėja ir geras jos įgy-
vendinimas. O kaina gali svyruoti 
nuo keliasdešimt iki kelių šimtų 
tūkstančių.

- Ar tiesa, kad didžiausio Eu-
ropos parfumerijos ir kosmeti-
kos prekybos tinklo “Douglas 
Holding” pažintis su Lietuva 
2007 metais įvyko jūsų dėka? 
Kaip manote, kuo jiems buvo 
patraukli Lietuvoje valdoma 
“Sarma”?

- Tiesa. Per nuomą į Lietuvą at-
vedėme ne vieną naują parduotuvių 
tinklą ar prekių ženklą. O užsienio 
kompanijų žingsnis, kai jos perima 
jau sukurtą verslą ar įdirbį, yra daž-
na plėtros strategija.

- Kokį “Ozą” regite po pen-
kerių metų?

- Kaip mėgstamiausią vilniečių 
ir miesto svečių prekybos ir pramo-
gų centrą, kuriame lankytojai sude-
rina apsipirkimą su turiningomis 
pramogomis.

- Į 62 000 kv. m ploto centrą 
investuota apie 586 mln. litų. Ar 
skaičiavote, per kiek laiko atsi-
pirks investicijos?

- Žinoma, skaičiavome. Tai ilga-
laikė investicija.
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“Ozo” vadovė Inga Navickaitė neleistų 
ginklų ir sekso reikmenų pardavimų

Kavinių tinklo “Vero Cafe” direktorė LaiMa 
VėŽELiENė: “Vyrus lankytojus tai, be abejonės, 
pritrauktų. Moterų nuomonė apie kitas moteris 
dažnai būna dvilypė, lydima ir pavydo”.

Verslininkas MaRKas ŠMuiLOVičius: 
“aišku, kad simpatiškos merginos traukia dėme-
sį. Tik tokius renginius reiktų daryti ketvirtadie-
nį, penktadienį, bet ne šeštadienį, todėl, kad dau-

guma žmonių išvažiuoja 
savaitgalį ir tarp lanky-
tojų liktų tik vaikai”.

“united Colors of Benetton” parduotuvės 
vadovė asTa MEsChiNO: “iš savo patirties 
galiu pasakyti, kad bent jau “Laisvalaikio” kor-
telės turėtojams organizuojami renginiai yra 
labai efektyvūs. Ne visiems vartotojams skirtas 
renginys labai intriguo-
ja. Renginys su gražio-
mis merginomis, mano 
manymu, turėtų pri-

traukti lankytojų. Tik reiktų geros organizacijos. 
Manau, puiki mintis taip reklamuoti kavines ir 
parduotuves”.

Televizijos laidų vedėja RūTa MiKELKE-
VičiūTė : “Jeigu pus-
nuogės ir keturiomis 
klūpančios merginos 
sugeba parduoti šaldy-
tuvus, dešras ir net sunkvežimių variklius, tai 
prikviesti žmonių minias į prekybos centrą 
joms juokų darbas”.

Lietuvos sunkiaatletis, Europos ir pasaulio 
čempionatų prizininkas 
RaMūNas VyŠ -
NiausKas: “Tai aišku! 
Kaip galėtų nepritrauk-

ti, jeigu aplinkui viskas pilka, niūru, visi pikti. Tai 
vienintelis belikęs džiaugsmas! Žmonės ateitų 
bent jau į grožį pasižiūrėti”.

“L’Oreal” prabangos prekių pardavimo ir rin-
kodaros koordinatorė 
MONiKa LauRiNai-
TyTė: “Patirtis rodo, 
kad renginiai, susiję su 
mada, grožiu, naujausių kolekcijų pristatymais, 
padeda pritraukti žmonių srautus į prekybos 
centrus. Kita vertus, lankytojų gausa ne visada 
garantuoja gerus pardavimus. Manau, renginys 
“savaitgalis su “Olia-
lia” galėtų pritraukti 
daug jaunų žmonių, tik 
reikėtų labai gerai pasi-

rinkti prekių ženklus, kuriuos reklamuotų  
“Olialia” merginos”.

Prekybos tinklo “Douglas” vadovė Lietuvai 
ViLūNė sPaičė: “Jeigu prieš tai skambės, kad 

bus toks renginys, be 
abejo, vyrus tai jau tik-
rai pritrauks, bet ir mo-
teris. Malonu iš gražios 
moters rankų ką nors pirkti”.

Restorano “steakhouse hazienda” bendra-
turtė Rasa MaRTENs: “Man rodos, prekybos 
centras yra daugiau skirtas šeimoms, o ypač tai 
išryškėja savaitgaliais. 
Tai ne tik apsipirkimo, 
bet ir laisvalaikio pra-
leidimo vieta. “savait-

galis su “Olialia” nelabai padėtų pritraukti šito 
segmento klientus. Jaunimo susirinktų pažiū-
rėti gal ir nemažai, tačiau ar jie daro pagrindines 
centrų apyvartas?”

Tinklalapio “frype.lt” vadovas aRas VėBERis 
neabejoja, kad renginys turėtų pasisekimą tarp 
lankytojų: “gražios, seksualios ir įspūdingos mer-
ginos visada labiau atkreipia dėmesį”.

Apie renginius

“Balandžio 17 d. vilniečius 

kviečiame į visuotinę švarinimo 

akciją “Darom”. “Ozas” taps 

vienu iš susitikimo taškų. Nuo 

21 val. lankytojų laukiame aikš-

tėje prie prekybos centro, kur 

vyks šventinis koncertas su di-

džiausiomis Lietuvos muzikos 

ir televizijos žvaigždėmis. Kon-

certą tiesiogiai transliuos TV3 

televizija. Balandžio pabaigoje į 

prekybos ir pramogų centrą 

“Ozas” atkeliaus tikri “Formu-

lės-1” bolidai. Bus galima išban-

dyti “F-1” simuliatorius, palenk-

tyniauti nuotoliniu būdu valdo-

mais automobiliukais ir daug 

kitų įdomių renginių bei pramo-

gų, patrauklių ne tik vyrams”.

Asmeninio albumo nuotr.

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Kaip manote, ar renginys “Savaitgalis su “Olialia”,  
padėtų pritraukti į prekybos centrą daugiau lankytojų?  

(Tai būtų išskirtinių pasiūlymų gausa iš  
įspūdingų merginų lūpų ir rankų.)

Nuoga akcija, nuolaida išlepusio 
vartotojo į prekyvietę neprivi-
liosi. Šiandien visa tai įvelkama 
į specialią programą ar patei-
kiama renginyje. Dabar formulė 
“pigu - perku” keičiama formule 
“smagu - ateinu”. Prekybos ir 
pramogų centras “Ozas” tai žino 
- nuolatiniai renginiai lankyto-
jus džiugina ne tik smagiomis 
pramogomis, bet ir suteikia 
vertingų žinių ar patarimų ne-
mokamai. Stiliaus rubrikos vieš-
nia nekilnojamojo turto plėtros 
specialistė, prekybos ir pramo-
gų centro “Ozas” vadovė INga 
NavIckaItė - apie investicijas, 
renginių kainas ir nuomininkų 
atranką pagal aksiologiją.

Genutė ŽALIENĖ

Laima Vėželienė

Markas Šmuilovičius

Asta Meschino

Rūta Mikelkevičiūtė

Ramūnas Vyšniauskas

Monika Laurinaitytė

Vilūnė Spaičė

Rasa Martens

Aras Vėberis

Tikroms moterims 
visada reikia 

pagalbos

Inga Navickaitė



Tėvo ir sūnaus Zaicevų šou

Maskvoje, Rusijos mados savaitėje, naujausią kolekciją pristatė 
garsusis dizaineris Viačeslavas Zaicevas. Dizainerio, kuriam jau 
per 70 metų, gebėjimas kurti skoningą ir tuo pačiu prabanga 

dvelkiantį įvaizdį žavi daugelį žymiausių Rusijos ponių. Tame pa-
čiame renginyje savą kolekciją pristatė ir garsiojo Rusijos mados 

guru sūnus Jegoras Zaicevas.

Prabangi Viačeslavo 
Zaicevo kolekcija

EPA-Eltos nuotr.

Įvairių 
vertinimų 
sulaukusi 
Jegoro 
Zaicevo 
kolekcija
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“BIOK laboratorija” remia Lietuvos regbį
UAB “BIOK laboratorija”, atstovau-
dama pirmam lietuviškos vyriškos 
kosmetikos prekės ženklui “Aras”, 
2009-ųjų pabaigoje pasirašė ben-
dradarbiavimo memorandumą su 
Lietuvos regbio federacija. Memo-
randumo esmė - remti Lietuvos 
regbį skleidžiant informaciją apie 
šią sporto šaką ir sportininkų pa-
siekimus.

Šiam tikslui įgyvendinti ARAS 
reklamos kampanijos veidais buvo 
pasirinkti trys Lietuvos regbio 
rinktinės nariai: Darius Nosys, To-
mas Astrauskas ir Justinas Vasi-
liauskas. Visi trys žaidėjai treni-
ruojasi Šiauliuose. “Aras” prekės 
ženklo veidus atrinko ir fotografa-
vo garsus fotomenininkas Tomas 
Kauneckas.

“Siekiame, kad prekės ženklas 
“Aras” atspindėtų vyriškas verty-
bes. Negana to, nuoširdžiai norime 

paremti Lietuvos regbio žaidėjus, 
nes šiai sporto šakai yra skiriama 
nepelnytai mažai dėmesio. Vyrai 
skina pergales tarptautiniu mastu, 
o regbiu dažniausiai užsiima tik 
kaip laisvalaikio praleidimo forma”, 
- apsisprendimą bendradarbiauti su 
Lietuvos regbio rinktine komenta-
vo “BIOK laboratorijos” direkto-
rius Linas Čereška. Anot jo, žvel-
giant į ilgalaikę perspektyvą, svar-
bu ne tik įdomi prekės ženklo ko-
munikacija, bet ir socialinis komu-

nikacijos aspektas. Regbis juk 
2009-aisiais buvo pripažintas olim-
pine sporto šaka, o Lietuvos regbio 
rinktinei tetrūksta dviejų pergalių 
iki nenutrūkstamos pergalių serijos 
pasaulio rekordo.

“Tikime, kad mūsų vyrai, ba-
landį išvykoje kovodami prieš Švei-
carijos ir Serbijos rinktines, pa-
sieks ilgai lauktą rekordą. O gegu-
žės 8 dieną Šiauliuose mūsų rink-
tinės lauks itin grėsmingas varžo-
vas - Ukrainos rinktinė. Tai bus 

bekompromisė dvikova, kurios nu-
galėtojas prasibraus į tolesnį pasau-
lio čempionato atrankos etapą, to-
dėl vyrams bus labai reikalingas 
stiprus tautiečių palaikymas stadio-
ne ir už jo ribų”, - nuoširdų susido-
mėjimą Lietuvos regbiu rodė 
“BIOK laboratorijos” direktorius.

Užs.284

Daugiau informacijos  
www.menasbutivyru.lt

Sostinės Katedros aikštėje bu-
vusi “Stebuklo” plytelė antradienį 
išimta, ji bus restauruota ir po po-
ros dienų iškeliaus į Šanchajų, kur 
gegužės 1 d. prasidės pasaulinė 
paroda “Expo 2010”. Visą pusmetį, 
iki spalio 31 dienos, ją galės pama-
tyti Lietuvos paviljono lankytojai. 

Kinijoje, kur yra daugybė stebuk-
lingais laikomų akmenų, Lietuva į 
Šanchajų veža savo “Stebuklo” ply-
telę, taip demonstruodama pagarbą 
parodos rengėjams kinams. Iki šiol 
Katedros aikštėje buvusi plytelė su 

užrašu “Stebuklas” bus eksponuo-
jama pačiame Lietuvos paviljono vi-
duryje. Gidai parodos lankytojams 
pasakos apie tikėjimą, kad atsistojus 
ant “Stebuklo” ir apsisukus aplink 
savo ašį sugalvotas noras būtinai iš-
sipildo, mat plytelė atkeliavo iš ten, 
kur kažkada buvo pagrindinė ir vie-
na seniausių Europoje išlikusi pago-
nių žynių apeigų vieta. Tikima, jog 
ši vieta iki šiol turi magiškų galių. 
Šalia “Stebuklo” plytelės bus įreng-
ta dėžutė, į kurią žmonės galės mes-
ti ant lapelių užrašytus norus.

Lietuva, pasaulinėje “Expo” 
parodoje dalyvaujanti jau dešimtą 
kartą, šiemet savo paviljono sim-
boliu pasirinko oro balioną. Pavil-
jone bus eksponuojama menininko 
V.Karčiausko dinaminė skulptūra 
“Aš galiu”, paviljono svečiai čia ga-
lės išbandyti savo rankos taiklumą 
krepšinio aikštelėje, susipažinti su 
kitąmet Lietuvoje vyksiančiu Eu-
ropos krepšinio čempionatu.

Parodoje “Expo 2010” savo 
miestų įžymybes eksponuos ir kitos 
šalys. Danija savo paviljone pristatys 

šalies simbolį - undinėlę, Čekija de-
monstruos garsaus Prahoje Karolio 
tilto šv. Jono Nepomuko bareljefą, 
Liuksemburgas į parodą veža atmi-
nimo paminklą “Auksinė ponia”.

“Stebuklo” plytelė iš Vilniaus iškeliaus į “Expo 2010”
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- Kada ir kaip sužinojote apie 
“Dr.Alkaitis” kosmetiką?

- Sužinojau prieš porą metų, 
kai perskaičiau vieną straipsnį 
spaudoje - jis labai suintrigavo, 
pradėjau domėtis šia kosmetika. 
Laikui bėgant sužinojau, kad “Dr.
Alkaitis” produktai bene kas mė-
nesį atsiranda žymiausių žurnalų 
grožio skyreliuose, garsenybių 
lentynose. Tikriausiai ne be rei-
kalo.

- Kada pirmą kartą teko pa-
čiai išbandyti šią kosmetiką?

- Prieš pusę metų, kai susiti-
kau su šios kosmetikos atstovu 
Europai. Buvo įdomu plačiau iš-
girsti apie kosmetikos gamybos 
procesą. Pats Saulius Alkaitis 
kruopščiai prižiūri visus ingredi-
entus, iš kurių gaminama kosme-
tika. Ir jei viena sudedamoji dalis 
jam neįtinka, produkto jis nega-
mins ir lauks, kol atsiras tinkama. 
Taigi kartais “Dr.Alkaitis” kosme-
tika gali būti “deficitinė”, tačiau 
visada esi tikras, kad gausi tikrai 
šviežią ir kokybišką produktą.

- Kodėl nusprendėte, kad ši 
kosmetika bus paklausi ir per-
kama?

- “Dr.Alkaitis” kosmetiką Lietu-
vos moterys (ir vyrai) atrado prieš 
kelerius metus, tačiau iki šiol ji Lie-
tuvoje nebuvo parduodama. Egzistuo-
ja grupelės entuziastų, kurie foru-
muose ar per skelbimus organizuoja 
didesnių kiekių savarankišką atsive-
žimą iš JAV ar Didžiosios Britanijos. 
Pamaniau, kodėl nepadarius papras-
čiau? Dabar šios kosmetikos galima 
įsigyti mūsų salone bei interneto par-
duotuvėje. Kasdien sulaukiame skam-
bučių: moterys domisi, perka ir išban-
do šiuos produktus. Apie šia kosme-
tiką tikrai žinoma. Įsigyti šios kosme-
tikos moterys atvyksta ir iš kito Lie-
tuvos krašto.

- Kas jus labiausiai žavi kalbant 
apie šią organinę kosmetiką?

- Labiausiai žavi stiprus poveikis. 
Egzistuoja toks mitas, kad ekologiška 
kosmetika yra neefektyvi, silpna. Ta-
čiau kaip gali būti neapdorotas augalų 
veikliųjų medžiagų koncentratas silp-
nas? Atvirkščiai - rekomenduojama 

pirmąkart naudojant šią kosmetiką iš 
pradžių įsitikinti, ar ji nėra pernelyg 
intensyvi chemikalų nuvargintai odai. 
Pasitepus kremu ar serumu oda gali 
šiek tiek parausti, tačiau tai visiškai 
normalu. “Dr.Alkaitis” produktai su-
intensyvina kraujotaką ir tokiu būdu 
paskirsto veikliąsias medžiagas daug 
efektyviau. Šiai kosmetikai būdingas 
intensyvus natūralus augalų kvapas, 
man asmeniškai jis nepaprastai patin-
ka - tarsi samanų ar miško. Tačiau 
mes visada siūlome iš pradžių kosme-
tiką pauostyti, išbandyti, kad pirkėjas 
būtų tikras, jog jam produktas tiks.

- Kas jums pačiai labiausiai 
patinka iš “Dr.Alkaitis” asorti-
mento?

- Dieninis ir naktinis kremas, bent 
jau man jie daro tikrus stebuklus. Ir 
organinis aliejus. Jis universalus - gy-
do išsausėjusią veido odą, puoselėja 
plaukus, padeda gyti žaizdoms, nude-
gimams, vabzdžių įkandimams. Ir gar-
džiai kvepia. S.Alkaitis sako: “Jei kos-
metikos priemonės negali valgyti, 
netepk jos ir ant savo odos”. Tad visų 
šios kosmetikos linijos produktų ga-

lite drąsiai paragauti - kas tai bandė, 
sako, jog skonis išties malonus!

- Ką dar ekologiškos kosmeti-
kos mėgėjai atras natūralios tera-
pijos namuose “Mezzanine”?

- Ekologiški masažai - stiprioji 
“Mezzanine” pusė. Esame vienintelė 
vieta Vilniuje ir Lietuvoje, siūlanti tik 
ekologiškas procedūras naudojant na-
tūralias priemones, atliekamas ne tik 
pagal užsienio šalių, bet ir pagal se-
novines lietuvių tradicijas. “Mezzani-
ne” - tai kompromisas tarp gamtos ir 
mokslo. Ir šis kompromisas naudin-
gas visiems - gamtai, kurią tausojame, 
žmogui, kurį pagražiname, ir mokslui, 
dėl kurio natūralūs ingredientai mus 
pasiekia itin veiksmingų organinių 
junginių pavidalu.

Mes naudojame tik ekologiškas ir 
natūralias priemones, kurios ne tik 
tausoja gamtą, bet ir daro realų, ap-
čiuopiamą poveikį savijautai, odos būk-
lei ir išvaizdai. Tad besirūpinantieji ne 
tik savo, bet ir gamtos, aplinkos svei-
kata, ką nors sau čia tikrai atras.

Parengė  
Eglė ALEKSANDRAVIČIŪTĖ
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Legendinė “Dr.Alkaitis” kosmetika - jau ir Lietuvoje

Už Atlanto gyvenančio lietuvio 
chemiko Sauliaus Alkaičio var-
das gerai žinomas pasaulinėje 
grožio imperijoje. Jo kuriama 
kosmetika - tai biologiškai ak-
tyvios, “gyvos” (nekaitintos 
aukščiau nei žmogaus kūno 
temperatūra) grožio priemonės, 
kurioms naudojamos tik natū-
ralios, chemiškai neapdorotos 
medžiagos. Kosmetikoje nėra 
cheminių ar sintetinių priedų, 
perdirbtų riebalų, genetiškai 
modifikuotų organizmų. Ga-
mintojas teigia, kad jo partne-
riams visame pasaulyje siunčia-
ma produkcija niekuomet nebū-
na senesnė nei dvi savaitės - tai 
šviežias maistas jūsų odai.

Ilgą laiką “Dr.Alkaitis” kosmeti-
kos tiesiogiai Lietuvoje įsigyti nebuvo 
įmanoma. Egzistavo tik savarankiš-
kos entuziastų grupelės, kosmetiką iš 
užsienio užsakančios didesniais kie-
kiais. Tačiau neseniai Vilniaus se-
namiestyje duris atvėrę natūralios 
terapijos namai “Mezzanine” šį pro-
cesą palengvino tapę įgaliotu šio pre-
kės ženklo atstovu Lietuvoje.

Kalbamės su natūralios terapijos 
namų “Mezzanine” šeimininke  
InDrE VILTrAKyTE.

“Dr.Alkaitis” odos priežiūros 
priemonių įsigyti bei išbandyti 
ekologiškas veido, kūno 
procedūras galite natūralios 
terapijos salone “Mezzanine”, 
Pilies g.6-6, Vilnius.  
www.mezzanine.lt  
Tel. (8 5) 2 31 37 34

Su “Laisvalaikio” kortele

25%
nuolaida paslaugoms

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida ekologiškai  

“Dr.Alkaitis” kosmetikai

Indrė Viltrakytė natūralios 
terapijos namus “Mezzanine” 
vadina “kompromisu tarp gamtos 
ir mokslo” - čia naudojamos 
tik ekologiškos ir natūralios 
priemonės

Sauliaus Venckaus nuotr.

“Mezzanine” traukia ne tik unikaliomis procedūromis, bet ir stilinga aplinka Aurimo Zdanavičiaus nuotr.



Gegužės 1-ąją Vilniaus Pramogų arenoje nu-
griaudės hauso muzikos ritmai. Tai jau šeštas 
Lietuvoje vyksiantis šou. Į grandiozinį šokių mu-
zikos festivalio atidaromąjį renginį “Pure Future 
White - Arena Show” bus įleidžiami griežtai tik 
baltos spalvos drabužiais apsirengę melomanai.

Ryškiausios kontinentų žvaigždės

Pirmąsyk Lietuvoje 2004-aisiais “Nokia Plug IN” 
serijos renginiuose pasirodęs Sander Kleineberg baltai 
apsirengusiems šokių muzikos mėgėjams šįkart ne tik 
gros, bet ir jau trečius metus naudojamu specialiu 
technikos įrenginiu pademonstruos unikalią videopro-
jekcijų programą. Ji bus rodoma ant specialių sostinės 
Ledo rūmuose sumontuotų milžiniškų vaizdo ekranų. 
LED ekranu bus apjuosta visa arena, iš viso į vieną 
sistemą bus sujungta daugiau kaip 300 km/m LED 
plokštumų. Panašiai tiek LED šviesos buvo naudojama 
praeitų metų “Eurovizijos” koncerte Maskvoje.

Renginyje gros ryškiausia “progressive house” 
žvaigždė iš Izraelio Moschic, pasirodys Kanados žvaigž-
dė Adam K. Kartu su užsienio žvaigždėmis hauso ri-
tmais dalinsis ir geriausi Lietuvos artistai - Justin Xara, 
Julia Fedotova bei Martynas M, Andy Lau ir Weax.

Festivalį atidarys “Silence Family”

Arenos durys bus atvertos 19 val. Specialus “Si-
lence Family” koncertas prasidės 20 val. Tylaus orkes-
tro solistai - “Silence” ženklą pasirinkę ir šie-
met jau nekart pasižymėję elektroninės muzi-
kos atlikėjai bei kūrėjai - aktyvūs prodiuseriai 
Leon Somov ir Mario Basanov, su jais ne vieną 
bendrą kūrinį įrašiusi Justė “Jazzu” Arlauskai-
tė, kol kas daugiausiai pasaulinėje elektroninės 
muzikos rinkoje pasiekęs lietuvis Few Nolder 
arba New Found Land ir “Silence Family” idė-
jos autorius bei “Silence” vadas Vidis.

Oro ir žemės akrobatų pasirodymai

Buvusieji “Pure Culture” organizuotame renginy-
je “Grand Halloween Carnival” arba “Nye Celebra-
tion” gerai atsimena oro akrobačių pasirodymus. Spe-
cialiai baltam pasirodymui akrobatės rengia dar ne-
matytus numerius ir itin ilgą programą. Net penki 
akrobatai ruošia specialius pasirodymus su kojokais. 
Specialus numeris ruošiamas su milžinišku kubu. Juo 
scenoje žongliruos vienintelis tai mokantis daryti Bal-
tijos šalyse cirko artistas.

Renginio metu pasirodys net 28 šokėjai, rengiamas 
specialus “Pure Fashion” manekenių kolektyvo pasi-
rodymas.

Puokštė specialiųjų efektų

Į sostinės Pramogų areną iš Vokietijos bus atvež-
ta aukščiausios kokybės garso sistema. Specialiai ku-
riamos šviesos, fejerverkų ir lazerių kompozicijos. 
Ruošiamasi pirmą kartą Lietuvoje naudoti oru pripu-
čiamas dekoracijas.

16 vienetų CO2 - šalto oro patrankų, 6 ugnies pa-
trankos, jas planuojama montuoti aplink visą šokių 
aikštelės plotą. 4 kino pramonėje naudojamos konfe-
ti mašinos ir begalybė įvairiausių spalvų bei ilgių po-
pierėlių joms užtaisyti. Spalvoti lazeriai. Pirmą kartą 
jie bus išdėlioti pasitelkiant veidrodėlių sistemas. To-
kiu būdu sukuriamas ypatingas šviesos žaidimas er-
dvėje. Malonius kvapus skleidžiančios dujos, sniego 
ir muilo burbulų patrankos. 

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

“Pure Future White”: kodas - balta spalva

“Pure Future 
White - 
Arena Show” 
programa 
gegužės 1 d.
nuo 19 val. 
iki 6 val.
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Įvairiaspalviai, muzikinės ener-
gijos ir paslapties kupini “People 
from Ibiza” renginiai kaip magnetas 
traukia žmones, norinčius pajusti 
tikrąją Ibisos dvasią. Ši ne tik Ispa-

nijoje, bet ir JAV, Brazilijoje, Argen-
tinoje bei kitose šalyse vykstanti 
renginių serija linksmino milijonus 
šokių muzikos gerbėjų.

Lietuvos publikai karščiausias 
šokių muzikos naujienas dovanos ne 
kas kitas, o pats šių vakarėlių šei-
mininkas Ibisoje DJ Les Schmitz. 
DJ Les Schmitz - tai vardas, kurį 
išdidžiai taria ne tik šokių muzikos 
sostine vadinama Ibisa, garsiausi pa-
saulio diskžokėjai, populiariausi šo-
kių muzikos žurnalai. Jis tikra dis-
kotekų žvaigždė, per kurio pasiro-
dymus linksminosi Naomi Kembel 
(Naomi Campbell), P.Diddy, Bono, 
Džordžas Maiklas (George Micha-
el), Kalvinas Kleinas (Calvin Klein), 
Domenikas Dolče (Domenico Dol-

ce), Stefanas Gabana (Stefano Gab-
bana) ir kiti. Su garsiaisiais diskote-
kų meistrais Paul Oakenfold, Sasha, 
Paul Van Dyk, Sven Vath bei galybe 
kitų grojęs Les Schmitz jau ne pir-
mus metus vadinamas vienu geriau-
sių šokių muzikos salos diskžokėju. 
Prieš metus ispanų DJMAG žurna-
las penktadienio vakarėlio šeiminin-
ką išrinko geriausiu Ibisos klubų 
rezidentu.

Vasarišką šokių muziką propa-
guojantį Les Schmitz apšildys jo 
brolis, Portugalijos šokių muzikos 
žvaigždė Miguel Matoz bei Lietuvos 
publikai puikiai žinomas duetas - 
Rikko El Gato ir saksofono virtuo-
zas Serge.

“Laisvalaikio” inf.

Saulėtame “Olialia Party” vakarėlyje - užburianti Ibisos dvasia

Vakarėlio žvaigždė - renginių 
ciklo “People from Ibiza” 
šeimininkas Les Schmitz

Saulė, jūra, smėlis ir užburianti 
šokių muzika - visa tai mums 
primena apie artėjančią vasarą. 
O kad laukti nebūtų taip ilgu, 
vieni populiariausių vakarėlių 
“Olialia party” vasarą kviečia 
pradėti jau balandžio 30 d. sos-
tinės naktiniame klube “Pacha”, 
renginyje “People from Ibiza”.

Svarbūs faktai, kodėl 
balandžio 30-oji yra 
ypatinga diena:

n Nuo pat ryto vyks seksuali 
ir intriguojanti “Olialia” 
mergaičių finalinė atranka
n Kompetentinga ekspertų 
komisija rinks įgulą 
prabangiajai “Olialia” jachtai
n Prodiuserių kompanija “Be 
You” ieškos talentingų šokėjų, 
norinčių vasarą praleisti Ibisoje
n Ir, žinoma, vasariškos 
nuotaikos kupinas “People 
from Ibiza” vakarėlis su 
žymiausiais diskžokėjais.
n Daugiau informacijos  
www.olialia.lt

Vakarėlyje tvyros saulėtosios 
Ibisos dvasia

Organizatorių archyvo nuotr.



Muzika, kaip ir filmai, persikraus-
tė į internetą, drabužių stiliai lyg pa-
siutę kaitaliojasi ne dešimtmečiais, o 
sezonais. Ir nieko čia tokio, jei pankro-
ką dainuoja popkaralius, nes klausytis 
vienos dainos vienu metu, vilkėti vie-
nus marškinėlius ar naudotis vienu 
socialiniu tinklu tiesiog negana!

Naudojama tai, kas jau 
sukurta

Mados namų “Zoraza” dizainerė 
Daiva Urbonavičiūtė, viena ekstrava-
gantiškiausių mados eksperčių Lietu-
voje, pabrėžia: “Šiuo metu gyvename 
postmodernizmo amžiuje, kuris nieko 
nekuria, tik cituoja ir perfrazuoja tai, 
kas jau yra seniai sukurta. Štai kodėl 
“mashup” kultūra tokia paklausi. Šian-
dien stiliai maišomi tiesiog dešimtme-
čiais. Nieko nestebina derinama mo-
teriška atributika prie vyriško rūbo, 
smarkiai per didelis švarkas, pasisko-
lintas iš močiutės spintos, tiesiog su-
veržtas diržu, arba tas pats sluoksnia-
vimas. Vienų marškinėlių negana”.

Interneto sprendimų bendrovės 
direktorius Darius Bagdžiūnas apie 
“mashup’us” kalba kaip apie savaime 

suprantamą dalyką, ypač internete. 
“Normalu, jei interneto svetainės di-
zainas bus iš vieno projekto, paieška 
- iš kito, informacija - iš trečio, že-
mėlapis - iš ketvirto, o vartotojų tin-
klas - iš penkto. Jei sujungtume 
“Flickr” nuotraukas, “Google” že-
mėlapius, “Wheather.com” orų infor-
maciją, “TripAdvisor” viešbučių rei-
tingą, “Facebook” bendruomenę ir 
“Google news” realaus laiko žinias, 
turėtume tobulą “mashup” bendruo-
meninį projektą, padedantį planuoti 
keliones”, - sako D.Bagdžiūnas.

Tai, kad dabar yra naudojami jau 
sukurti dalykai, sako ir bene geriau-
siu diskžokėju tituluotas DJ Mama-
nia: “Elektroniškai arba tiesiogiai 
maišomi ir sinchronizuojami du ar net 
daugiau skirtingų muzikinių stilių ar 
instrumentinių ir vokalinių kūrinių. 

Tai ir yra taip pasaulio klubinėtojų 
pamėgtas “mashup”. Iš tiesų tai yra 
seniai visiems žinomi, tik pateikti ki-
taip kūriniai - kaip su maišytuvu su-
maišyti. Šia kultūra susidomėjau tada, 
kai išgirdau tą darant savo mėgstamą 
diskžokėją Z-Trip. Prisipažinsiu, ne-
begaliu sustoti, nes nieko nėra sma-
giau už naujų šios kultūros variacijų 
atradimą, ypač kai turi visas reikalin-
gas muzikines sąlygas”.

“Mashup” fenomenas 
“Bootie” vakarėliuose

Per pastaruosius kelerius metus 
kultūrinis “mashup” fenomenas užkrė-
tė visą pasaulį kaip virusas. 2003 m. 
San Franciske diskžokėjų duetas 
AplusD sukūrė “Bootie” - pirmąjį 
klubinį pasirodymą, skirtą būtent 

šiai naujai augančiai nelegalaus mu-
zikinio meno formai, žinomai kaip 
“bootleg mashup”. Dabar, praėjus 7 
metams, “Bootie” vakarėliai vyksta 
keturiuose kontinentuose, didžiau-
siuose pasaulio miestuose, taip pat 
ir San Franciske, Niujorke, Los An-
džele, Paryžiuje, Berlyne, Bostone, 
Rio de Žaneire, Brisbane (Australi-
ja), Singapūre ir dar daugelyje kitų 
miestų. Ir galų gale balandžio 17 
dieną “Bootie” atkeliauja į Vilnių!

Pirmąjį “Bootie Baltics” vakarėlį 
atidarys “Bootie” įkūrėjai AplusD, dar 
žinomi kaip DJ Adrian ir Mysteriuos 
D. Ši be proto ekstravagantiška pore-
lė yra ne kartą laimėjusi įvairius disk-
žokėjų apdovanojimus, o jų klubas San 
Franciske ketverius metus iš eilės 
pripažintas “Best Dance Club” (“Ge-
riausias šokių klubas”). Šalia jų bei 
kartu su jais jūsų mintis spėlionėse, 
o kūną šokio ritmu palaikys NO DJs 
kartu su tiesiogiai dainuojančiais atli-
kėjais bei DJ Mamania.

Lietuvoje “mashup’as” kol kas 
žengia savo pirmuosius žingsnius, 
bet ateityje ši kultūra bus tokia pat 
paklausi ir galinga kaip Vakaruose. 
Tokią ateitį prognozuoja Lietuvos 
ekspertai, tokią ateitį diktuoja ten-
dencijos iš užsienio.

Parengė Marija Matuzevičienė
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“Mashup” kultūros virusas įsisuka “Lofte”

Šio amžiaus pirmasis dešimtmetis 
stebino neįtikėtinais dalykais - mu-
zika internete, socialiniais tinklais, 
elektra varomomis mašinomis, 
skaitmeniniais fotoaparatais... Iš 
pradžių šie reiškiniai gerokai ste-
bino, dabar tai jau kasdienybė, o 
rinkose vis dar atsiranda naujovių, 
kurios konkuruodamos be skrupulų 
keičia viena kitą. Šiandien Vaka-
rų pasaulis jau nepasisotina vienu 
muzikos stiliumi, vienu aprangos 
kodu ar vienu IT sprendimu, tokį 
kultą įvardindamas “mashup’u”.

DJ Mamania sako, jog susidomėjęs “mashup” 
kultūra nebegali sustoti

Darius Bagdžiūnas “mashup” kultūrai prognozuoja šviesią ateitį
Organizatorių nuotr.

“Bootie” jau šį šeštadienį, 
balandžio 17 dieną, 
Vilniuje, menų fabrike 
“Loftas”, Švitrigailos g.29, 
Naujamiestyje, Vilniuje.
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Vaikai parduotuvėje galės pasi-
džiaugti net dviem veikiančiais skir-
tingo mastelio elektrinių traukinukų 
maketais ir atras įdomių žaislų. Vie-
na seniausių vokiečių žaislų gamin-
toja “Playmobil”, sėkmingai peri-
manti žaislų mados flagmano karūną 
iš “Lego”, “Mini pasaulyje” ekspo-
nuoja didžiausią Lietuvoje “Playmo-
bil” asortimentą. 4-12 metų amžiaus 
vaikų mėgstamiems vaidmenų žaidi-
mams “Playmobil” siūlo princesių, 
riterių, piratų, policininkų, lenktyni-
ninkų, gydytojų ir kt. profesijų figū-
rėlių rinkinius. Vaikų kūrybiškumui 
lavinti - skoningo dizaino paryžiečių 

“Djeco” kūrybiniai rinkiniai. Įvairių 
faktūrų ir medžiagų aplikacijos, spal-
voto smėlio tapyba, lipdukai, trafare-
tų grafika ir papuošalų kūrimas - tai 
dar ne visos “Djeco” rinkinių, skirtų 
6-14 metų vaikams, temos.

Aukščiausios kokybės, nenaudo-
jant kenksmingų medžiagų, paga-
mintų SIKU metalinių mašinyčių 
firminis stendas - berniukų džiaugs-
mas, o mergaitės negalės akių ati-
traukti nuo magiško grožio “Kidz ‘n’ 
Cats” vinilinių lėlių.

Suaugę, tačiau amžinai jauni mi-
niatiūrinių automodelių, motociklų, 
traukinių ir klijuojamų aviacijos mo-

delių kolekcininkai nuo šiol po vienu 
stogu atras visas “Mini pasaulio” spal-
vas. 1:18 ir 1:43 mastelių automodelių 
kolekcijų automobilinio dizaino šedev-
rai, lenktynių legendos ir šiuolaikinių 
gatvės automobilių detalūs modeliai 
įdomūs ne vien kolekcininkams - do-
vanų tokį modelį gavęs apsidžiaugtų 
kiekvienas vyras. Medinių klijuojamų 
laivų tema patikėta žanro lyderiams 
- ispanų “Artesania”. Suklijuoti tikro-
višką istorinį perlą - ilgų vakarų ir 
kruopštumo reikalaujantis hobis. Ta-
čiau procesą vainikuojantis laivo mo-
delis tampa pasididžiavimo verta in-
terjero detale. Kaip ir plastikiniai avia-

cijos modeliai - juos “Mini pasaulyje” 
atspindi besiplečianti “Italeri”, “Trum-
peter” ir “Hasegawa” modelių gama.

Turtingiausią ir spalvingiausią mi-
niatiūrų kolekcionavimo hobį - elek-
trinių traukinių maketų statybą - “Mi-
ni pasaulyje” pristato vokiečių “Mar-
klin” ir “Piko”. Vieno traukinuko su 
dviem vagonais, bėgių ratu ir valdymo 
pultu pradinis rinkinys sugundys dau-
gelį vyrų įsitraukti į nuoseklų ir ilga-
metį miniatiūrinio svajonių pasaulio, 
turtingo pastatų, gyventojų, augme-
nijos ir technikos kūrimą. Moterys, 
ieškančios originalaus hobio, “Mini 
pasaulyje” atranda 1:12 mastelio lėlių 
namo įrengimo detaliomis baldų, kili-
mų, šviestuvų, indų ir kitomis inter-
jero detalėmis džiaugsmą.

Atsinaujinęs “Mini pasaulis” 
“Panoramoje” nuo balandžio 16 die-
nos lankytojus pradžiugins ir naujie-
nomis. Neabejojame, kad “Hexbug” 
vabalai-mikrorobotai taps šio sezono 
hitu! “Mini pasaulyje” prekiaujama 
penkių rūšių įvairiaspalviais mažy-
čiais elektroniniais šimtakojais, va-
balais ir krabais, kurie, maitinami 

elementų ir valdomi jutiklių, elgiasi 
kaip tikri vabalai: bėga į tamsią vie-
tą slėptis, gali apsiversti, reaguoja į 
šviesą, judesį ir garsą. “Hexbug” yra 
ne tik vaikų, bet ir kačių ar šunų 
mėgstamas žaislas. Vanile kvepian-
čios rankų darbo vinilinės “Paola 
Reina” lėlės yra visų mažų mergai-
čių svajonė. Apie 100 litų kainuojan-
čias 35 cm simpatiškų bruožų lėlytes 
mergaitės galės aprengti čia pat par-
duodamais drabužėlių rinkiniais.

“Mini pasaulio” parduotuvės 
“Panoramoje” atnaujinimo proga net 
dvi savaites nuo balandžio 16 iki ge-
gužės 30 dienos bus taikoma 12 
proc. nuolaida visiems “Laisvalai-
kio” klubo nariams. Taip pat vi-
siems, perkantiems “Playmobil”, 
dovanosime “Playmobil” figūrėles.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Dvi erdvės - lauke šildoma 
“lounge” zona po atviru dangumi, 
viduje - šokių ir pramogų erdvė. 
Fotosesijos, madų šou, stilinga bei 
rafinuota publika, kokybiškas gar-
sas ir apšvietimas, nestandartiniai 
vaizdo sprendimai, daugybė pramo-
gų, staigmenų ir netikėtumų. “Pri-
valote tai pamatyti savo akimis”, - 
tvirtina renginio organizatoriai.

Pirmajame vakarėlyje gros vi-
siems puikiai pažįstamas Rimas Ša-

pauskas, “Groovy Faction” grupė 
atliks klubinius hitus gyvai, taip pat 
išvysite diskžokėjų ir prodiuserių 
komandą “Flaxen Beats” bei DJ Mi-
ką, kuriam talkins smuiko ir sakso-
fono improvizacijos. Renginyje taip 
pat pamatysite šokių grupę “Sha-
dow Dancers”, kuri Lietuvoje pasi-
rodys pirmą kartą ir pademonstruos 
savitą, išskirtinį šokio stilių, kuris 
yra visiška naujiena mūsų šalyje.

“Famous” vakarėliai - rafinuotai 

publikai, todėl jūsų laukia nepamirš-
tamas vakaras tik su išskirtiniais 
žmonėmis, unikalia, įdomia progra-
ma. Į renginį pateks ne visi norintys, 
bus vykdomas griežtas “face con-
trol”, amžiaus cenzas - N21. Saugu-
mą užtikrins apsaugos “Komanda”. 
“The FAMOUS Party” renginio gė-
rimas - populiariausias viskis Škoti-
joje - “The FAMOUS Grouse”.

“The FAMOUS Party”: išskirtinio vakarėlio pažadas

Po atviru dangumi - 
šildoma “lounge” zona

Organizatorių nuotr.

Jau šį penktadienį,  
balandžio 16-ą dieną, 
restorane “Terrazza”, 
“Forum Palace”  
rūmuose, prasideda 
pirmasis “Famous”  
serijos renginys -  
“The FAMOUS Party”.

“Flaxen Beats” kiekvieną privers judėti

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Su “Maestro Olialia” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

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

“Laisvalaikio” inf.

 “Mini pasaulis” keičia adresą ir plečia asortimentą

Mažieji “Hexbug” 
vabalai-robotai - šio 

sezono žaislas Nr.1
“Mini pasaulio” nuotr.

Penkerius metus gyvuojanti vilniečių pamėgta kokybiškų žaislų ir kolekcinių modelių parduotuvė  
“Mini pasaulis” keičia adresą. Nuo balandžio 16 dienos visi “Mini pasaulio” modeliai ir žaislai išsirikiuos 
vienoje vietoje - jaukiai atnaujintoje parduotuvėje prekybos centre “Panorama” (Saltoniškių g. 9).

Visi laukiami vienoje ir 
vienintelėje parduotuvėje 
“Mini pasaulis” prekybos 
centre “Panorama” 
(Saltoniškių g. 9).
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Marius ir Grita
“Tradiciją lankytis “Neringo-

je” perėmėme iš tėvų. “Neringoje” 
mano draugė Grita susipažino su 
mano mama. Mėgstame šį resto-
raną, nes čia jauku, ramu, skanus 
maistas. Draugė liko patenkinta 
šį vakarą pirmą kartą paragauta 
sviestažuve, o aš ištikimas tradi-
cijai - užsisakiau “Neringos” 
kepsnį”, - pasakojo Marius.

Justina ir Vanda
“Labai vertinu šią vietą. Jaučiu 

jai nostalgiją nuo senų laikų, kai 
iš užsienio atvažiuodavo draugai. 
O šįkart užsukome su dukra, Vely-
koms grįžusia iš Londono. Žaviuo-
si tuo, kad restoranas “Neringa” 
išsaugojo savo atmosferą. Manau, 
tokios auros, kokia yra “Neringo-
je”, Vilniuje daugiau niekur nera-
site. Šis restoranas turi išliekamą-
ją vertę”, - sakė ponia Vanda.

Reda ir Aistė
“Kai norisi baltų staltiesių ir 

restorano aplinkos, visada prisi-
menu “Neringą”. Tai tikras res-
toranas, jame rami aplinka, per 
pietus skamba pianinas”, - šypso-
josi Reda.

“Esu vilnietė. Kiek pamenu sa-
ve mieste, tiek pamenu ir “Nerin-
gą”. Pirmą kartą čia apsilankiau 
turbūt kokių penkerių, mane atsi-
vesdavo močiutė. Tada valgydavau 
pyragėlį su sultiniu ir želę su plak-
ta grietinėle, - vaikystės prisimini-
mais dalijosi Aistė. - O šiandien 
ragavome risoto su grybais ir py-
ragėlius su krabais - vertiname 9 
balais. Ir kainos “Neringoje” nėra 
didelės - pagal poreikius ir galimy-
bes išsirinkti gali kiekvienas”.

Vincentina ir Žilvinas
“Anksčiau “Neringoje” lankė-

mės dažniau. Tiesa, tada atmos-
fera buvo geresnė, nes buvome 
jaunesni”, - juokėsi Žilvinas.

“Ragaujame naujų patiekalų 
ir kai kurie tikrai labai įdomūs, 
skanūs. Labai gerai, kad “Nerin-
ga” išlieka kokia buvo. Ateiname 
čia ypatingomis progomis”, - pri-
dėjo Vincentina.

Elenos NIKONOVAITĖS ir  
Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Legendinis Vilniaus restoranas “Neringa” žengė dar 
arčiau savo lankytojų - praeitą savaitę restorano svečiai 
buvo pakviesti į naujo meniu pristatymo ir kūrimo vaka-
rą. Kiekvienas, ragavęs patiekalų iš naujojo meniu ir 
anketoje palikęs pastabas apie maistą, prisidėjo prie ga-
lutinio pavasarinio “Neringos” meniu formavimo. “Tokį 
vakarą, kai mūsų lankytojai gali koreguoti valgiaraštį, 
surengėme pirmą kartą. Džiaugiamės, kad svečiai akty-
viai reiškė savo nuomones. Būtinai į jas atsižvelgsime 
prieš galutinai patvirtindami šiltojo sezono meniu”, - sa-
kė Agnė Baradinskaitė, restorano vadybininkė. Peržvel-
gusi anketas ji atkreipė dėmesį, kad “Neringos” svečiai 
dažnai užsisakė jautienos, ragavo salotų. O tarp patieka-
lų favoritų - ekologiškai augintas karpis ir sviestažuvė.

Restorano “Neringa” meniu - lankytojų 
išrinkti patiekalai

Naujus restorano 
patiekalus kūrė 
virtuvės šefas Darius 
Dabrovolskas

Stasio Žumbio nuotr.Neseniai penkiasdešimtmetį atšventusi 
“Neringa” išsaugojo autentišką 
interjerą ir unikalią atmosferą

Svečius linksmino bliuzo  
ir rokenrolo meistrai  
“The Road Band”

Su “Laisvalaikio” kortele

13%
nuolaida sąskaitai 

(iki 10 žmonių)
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Simonas KupryS

Dovana koncertų 
lankytojams

Naujausiu dainų rinkiniu „The 
Best of Mireille Mathieu“ Mirej 
Matjė apibendrina jau 45 metus 
trunkančią savo muzikinę karjerą. 
Dvigubame albume klausytojai ras 

net 40 garsiosios atlikėjos hitų. Tarp 
jų – „Mon Credo“, „Acropolis 
adieu“, „Santa Maria de la mer“ ir 
kitos auksine estradinės muzikos 
klasika tapusios dainos.

Pirmieji hitų rinkinį „The Best 
of Mireille Mathieu“ galės įsigyti 
žiūrovai, apsilankę tikro garso at-
likėjos pasirodymuose. Mirej Matjė 
atstovai patvirtino, jog naujausiu 

albumu kol kas bus prekiaujama 
tik dainininkės koncertų Europoje 
metu. Dar nėra aišku, ar geriausių 
Mirej Matjė kūrinių rinkinį bus ga-
lima įsigyti įprastose prekybos 
vietose.

Artimiausiomis dienomis pasi-
rodysiantis dvigubas albumas „The 
Best of Mireille Mathieu“  papildys 
ir taip įspūdingą atlikėjos diskogra-

Bilietai į koncertą platinami 
visose BILIETAI LT kasose 
ir internetu. Daugiau 
informacijos ieškokite 
svetainėje www.bilietai.lt.
Su „Laisvalaikio“ kortele 1 
bilietui taikoma 10 % nuolaida.

Geriausios Mirej Matjė dainos – 
jubiliejiniame albume

Lapkričio 26 d. pirmą kartą Vilniuje  
koncertuosianti Mirej Matjė (Mireille  
Mathieu) gerbėjams dovanos  
naują geriausių dainų albumą.

Organizatorių nuotr.

fiją. Per savo karjerą prancūzų es-
trados žvaigždė išleido daugiau nei 
70 albumų bei įvairių muzikos rin-
kinių, kurie visame pasaulyje par-
duoti 150 mln. tiražu.

Pradeda turą po Europą

Jau šį mėnesį Mirej Matjė pra-
deda beveik visus metus truksian-
čias gastroles, kurių metu aplankys 
daugelį Europos šalių. Koncertinis 
turas prasidės Vokietijoje, kur dai-
nininkė su orkestru surengs net 18 
pasirodymų Berlyno, Drezdeno, 
Diuseldorfo, Erfurto, Frankfurto, 
Hamburgo, Leipcigo, Miuncheno, 
Štutgarto ir kitų didžiausių miestų 
scenose. Rudenį  Mirej Matjė kartu 
su orkestrantais aplankys Paryžių, 
didžiuosius Austrijos, Danijos, Olan-
dijos, Lenkijos, Rusijos ir kitų šalių 
miestus, o lapkričio 26 d. dainuos 
Lietuvos žiūrovams.

Pranešama, kad vienos ryškiau-
sių prancūzų estrados žvaigždžių Mi-
rej Matjė koncertai jau yra suplanuo-
ti keleriems metams į priekį. 
 Kiekvienas dainininkės pasirodymas 
sulaukia milžiniško žiūrovų dėmesio. 
Dėl galimybės rengti Mirej Matjė 
koncertus varžosi daugelis Europos 
ir Azijos koncertinių agentūrų. 

Koncertą Vilniuje galės 
stebėti tik 3 tūkst. žiūrovų

Lapkričio 26 d. pirmą kartą į 
mūsų šalį atvyksianti Mirej Matjė 
pristatys išskirtinę programą „Mi-

reille Mathieu En Concert“. „Pra-
mogų arenoje“ Vilniuje Mirej 
 Matjė prancūzų kalba atliks gar-
siausias savo dainas. Į Lietuvos 
sostinę estrados legenda atvyks 
kartu su savo orkestru. Išskirtinį 
koncertą Vilniuje galės stebėti tik 
3 tūkst. žiūrovų.

Mirej Matjė yra viena populia-
riausių visų laikų Prancūzijos atlikė-
jų, sukūrusi daugiau nei 1200 dainų 
net 9 skirtingomis kalbomis. Jos kū-
rybos gerbėjai buvo popiežius Jonas 
Paulius II, JAV prezidentas Ronaldas 
Reiganas, iki šiol jos muzika žavi Di-
džiosios Britanijos karalienę Elžbie-
tą II ir kitus garsiausius žmones. Mi-
rej Matjė tapo pirmąja Vakarų atlikė-
ja, kuri gavo leidimą koncertuoti ko-
munistinėje Kinijoje, o 2009-ųjų ge-
gužės 9 d. Rusijos prezidentas Vla-
dimiras Putinas ją asmeniškai pa-
kvietė surengti pasirodymą Maskvos 
Raudonojoje aikštėje.

Lapkričio 26 d. „Pramogų are-
noje“ Vilniuje įvyksiantį vieninte-
lį Mirej Matjė koncertą organi-
zuoja didžiausia Vidurio ir Rytų 
Europoje koncertinė agentūra 
„Makroconcert“. Daugiau infor-
macijos www.makroconcert.lt.

Rodas Stiuartas planuoja įrašyti bendrą albumą su Džefu Beku

Simonas KupryS

Grotų klasikinį roką

Idėja įrašyti bendrą albumą mu-
zikantams kilo dar pernai po kon-
certo Los Andžele. Tuomet Rodas 
Stiuartas ir Džefas Bekas kartu gro-
jo savo jaunystės hitus. Garsus gi-
taristas pripažino, jog rimtai svarsto 
galimybę kartu su Rodu Stiuartu 
groti tikrą klasikinį roką.

„Praėjus dienai po bendro kon-
certo jis man paskambino ir pasiūlė 
įrašyti albumą. Man patinka ši idėja, 
jei tik išties grotume gerą roką. Ta-
čiau žinau, jog toks ambicingas pro-
jektas pareikalautų nemažai jėgų“, 
– britų žurnalistams pasakojo Dže-
fas Bekas.

Muzikantai neatskleidė, kada 
planuoja pradėti projektą. Šiuo me-
tu Rodas Stiuartas ruošiasi gran-

diozinėms gastrolėms po Europą, 
kuriose pristatys savo albumą 
„Soulbook“.

Rodas Stiuartas – Vilniuje 
jau birželį

Pardavęs daugiau nei 250 mln. 
albumų Rodas Stiuartas yra vienas 
garsiausių dainininkų ir dainų au-
torių pasaulio istorijoje. Jis turi 
vardinę „žvaigždę“ „Holivudo šlo-
vės take“, taip pat yra įtrauktas į 
rokenrolo  š lovės  muzie jų 
„Rock‘n‘roll Hall Of Fame“ ir į 
Jungtinės Karalystės muzikos mu-
ziejų „UK Music Hall Of Fame“. 
Už nuopelnus muzikai ir gimtinei 
karalienė Elžbieta II Rodą Stiuartą 
apdovanojo Didžiosios Britanijos 
kavalieriaus 2-ojo laipsnio ordinu. 

Birželio 10 d. legendinis britų 
roko atlikėjas Rodas Stiuartas pirmą 

kartą atvyks į Lietuvą. Dainininkas 
surengs įspūdingą, specialiųjų efek-
tų kupiną šou Vilniaus Vingio parke. 
Mūsų šalies publikai Rodas Stiuar-
tas pristatys savo naujausią albumą 
„Soulbook“ ir atliks garsiausius hi-
tus. Koncerte laukiama daugiau nei 
20 tūkst. žiūrovų.

Birželio 10 d. Vingio parke 
Vilniuje įvyksiantį  Rodo Stiuar-
to koncertą organizuoja didžiau-
sia Vidurio ir Rytų Europoje 
koncertinė agentūra „Makro-
concert“. Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt . 

Birželį Vilniuje koncertuosiantis Rodas Stiuartas ruošiasi įrašyti 
naują roko albumą. Būsimame projekte britų atlikėjas norėtų 
bendradarbiauti su vienu garsiausių roko gitaristų pasaulyje 
– Džefu Beku (Jeff Beck). 7-ajame dešimtmetyje abu muzikan-
tai grojo vienoje grupėje „The Jeff Beck Group“.

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

Birželio 10 d. legendinis britų 
roko dainininkas pirmą kartą 

koncertuos Lietuvoje. Vilniaus 
Vingio parke jis pristatys savo 
naujausią albumą „Soulbook“

Organizatorių nuotr.

Džefas Bekas - 
vienas geriausių 

roko virtuozų 
pasaulyje
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Bilietai į „A-ha“ koncertus šluojami visame pasaulyje

Simonas KupryS

Išpirkti bilietai  
Los Andžele ir Niujorke

Garsiausia visų laikų Norvegi-
jos grupė „A-ha“ apie 3 dešimtme-
čius trukusios karjeros pabaigą pa-
skelbė praeitų metų pabaigoje. Ši 
žinia sukrėtė milijonus gerbėjų, o 
„A-ha“ atsisveikinimo gastrolės 
„Ending on a High Note“ iš karto 
tapo vienu reikšmingiausių muzi-
kos įvykių pasaulyje.

Vos paskelbus apie gruodį Osle 
įvyksiančius paskutiniuosius „A-ha“ 
pasirodymus, bilietai į šiuos istori-
nius koncertus buvo išpirkti per ke-
letą dienų. Grupės pasirodymus ki-
tuose pasaulio miestuose lydi ne 
mažesnė sėkmė. Bilietų į paskuti-
niuosius populiarių muzikantų pasi-
rodymus jau nebeliko JAV didmies-
čiuose Los Andžele, Niujorke bei 
Vokietijos mieste Rostoke.

Šiuo metu „A-ha“ sėkmingai bai-
gė turą po Pietų Ameriką ir jau ruo-
šiasi būsimoms gastrolėms. Gegužę 
garsieji Norvegijos muzikantai lan-
kysis JAV ir Kanadoje, rugpjūčio mė-
nesį surengs kelis pasirodymus Ja-
ponijoje, o rudenį turą užbaigs kon-
certais daugelyje Europos šalių.

Rems būsimas žvaigždes

Daugiau nei 80 mln. įrašų visa-
me pasaulyje pardavusi „A-ha“ titu-
luojama geriausia visų laikų Norve-
gijos grupe. Po beveik 30 metų tru-
kusios sėkmingos karjeros muzi-
kantai parems būsimas gimtosios 
šalies žvaigždes. 

„A-ha“ nariai patvirtino, jog iš 
savo lėšų skirs 4 paskatinimo stipen-
dijas perspektyviausioms jaunoms 
Norvegijos grupėms ar atlikėjams. 

Kiekvienas iš jų gaus po 1 mln. kro-
nų (apie 500 tūkst. eurų – aut. past.). 
Nugalėtojai bus paskelbti vasaros 
pabaigoje Norvegijoje įvyksiančių 
 „A-ha“ koncertų metu.

Geriausi hitai - 
atsisveikinimo šou Vilniuje

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

Atsisveikinimo šou Vilniuje nor-
vegų popžvaigždės atliks garsiuosius 
kūrinius: „Foot Of The Mountain“, 
„Forever Not Yours“, „Minor Earth 
Major Sky“, „Summer Moved On“,  
„Stay On These Roads“, „Train Of 
Thought“, „Hunting High And Low“, 
„The Sun Always Shines On TV“ ir 
kitas dainas. Koncerte skambės ir 
didžiausias „A-ha“ hitas „Take On 
Me“. Jis pasaulinę šlovę grupei pel-
nė dar 9-tame dešimtmetyje.

Lapkričio 2 d. „Siemens” are-
noje Vilniuje vyksiantį „A-ha“ 
koncertą organizuoja didžiausia 
Vidurio ir Rytų Europos kon-
certinė agentūra „Makrocon-
cert“. Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt .

Bilietus į vienintelį „A-ha“ 
koncertą Vilniuje galima 
įsigyti visose „Tiketa“ kasose ir 
internetu.  
Daugiau informacijos svetainėje 
www.tiketa.lt.
Su „Laisvalaikio“ kortele  
1 bilietui taikoma 10 % nuolaida.

Atsisveikinimo gastrolių „Ending 
on a High Note“ metu „A-ha“ 
aplankys JAV, Kanadą, Japoniją, 
o rudenį turą užbaigs koncertais 
daugelyje Europos šalių

Lapkričio 2 d. norvegų 
popžvaigždės „A-ha“ surengs 
vienintelį pasirodymą Vilniuje, 
„Siemens” arenoje

Organizatorių nuotr.

Surengę 9 pasirodymus Pietų Amerikos šalyse Norvegijos popdie-
vaičiai „A-ha“ sėkmingai tęsia savo atsisveikinimo gastroles „En-
ding on a High Note“. Karjerą baigiančių muzikos žvaigždžių šou 
visame pasaulyje sulaukia milžiniško žiūrovų dėmesio – bilietai į jų 
koncertus išperkami per keletą dienų. Lapkričio 2 d. norvegai  
„A-ha“ paskutinį kartą gros Vilniuje.
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“Nuodėmių miesto“ herojus Semas ir 2 charizmatiškiausi jo aktoriai

Daugiau informacijos: www.dominoteatras.lt, www.bilietai.lt. 

Semas - vyras, dėl kurio 
moterys pasiruošusios 

bet kokiam iššūkiui 
(aktorės: Jolanta 

Dapkūnaitė (iš kairės) ir 
Aurelija Tamulytė)

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

 

2010 05 11,19 val.    Vilnius, „Domino“ teatras 
2010 05 14,18 val.    Alytaus kultūros ir komunikacijos centras
2010 05 16,18 val.    Šiaulių dramos teatras
2010 05 18,18 val     Kaunas, „Girstutis“
2010 05 23,19 val.    Vilnius, „Domino“ teatras 
2010 05 27,19 val.    Mažeikių kultūros centras
2010 05 30,19 val.    Vilnius, „Domino“ teatras 

GEGUŽĖS mėnesį:

Komedijos „Nuodėmių miestas“ repertuaras 

Išsiaiškinkime, kaip gerai savąjį Semą pažįsta  
Evaldas Jaras ir Vytautas Šapranauskas. 

1. Koks yra jūsų herojus Semas?
2. Ar sunku suprasti ir perteikti tokį savo „Nuodėmių miesto“ 
personažo charakterį?
3. Jei Semas pakliūtų į negyvenamą salą, kokius tris daiktus, jei 
galėtų, jis pasiimtų su savimi?
4. Ar išgyventų Semas toje negyvenamoje saloje?
5. Kaip už ausų pagauti neištikimą vyrą? Patarimas gudrioms 
moterims (nes tik tokioms jie gali būti naudingi).

Per Lietuvos teatro pasaulio padangę nudundėjus pirmiesiems, pavasario audroms prilygstantiems „Domi-
no“ teatro „Nuodėmių miestas“ premjeros aidams, pagrindinio herojaus Semo vaidmenį kuriantys aktoriai 
Vytautas Šapranauskas ir Evaldas Jaras ieško bendrų „taškų“ tarp savęs ir juos vienijančio personažo.

Evaldas Jaras

Gimė 1969 gegužės 23 dieną. 
Dvynys.

Lietuvos teatro aktorius ir re
žisierius. Aktorystės mokėsi Lietu
vos valstybinėje konservatorijoje. 
Dirbo teatre „Šiaurės Atėnai“, nuo 
1996 m. vaidina Lietuvos nacionali
niame dramos teatre. Taip pat vaidino 
keliuose kino ir televizijos filmuose 
(pavyzdžiui, seriale „Nemylimi“, 
„Svetimi“), režisavo keletą populiarių 
spektaklių. Nuo 2010 m. balandžio 
kuria pagrindinio herojaus Semo vaid
menį „Domino“ teatro stilingiausioje 
premjeroje „Nuodėmių miestas“.

1.  Semas, visų pirma, įpratęs vi
suomet nugalėti žmogus, advokatas, 
o laisvu nuo darbo metu jis dar ir don
žuanas. Kaip jam svarbi profesinė kar
jera, taip labai įdomus ir kiekvienas 
pro akis prašmėžuojantis sijonas.

2.  Nesunku. Semas vyras. Ne 
visi vyrai vienodi, bet vienam kitą 
suprasti turbūt vis vien neretai pa
prasčiau nei kad ir pačią vyriškiau
sią moterį.

3.  Semas iškeistų visus tris 
daiktus į bent vieną moterį (juo-
kiasi).

4.  Išgyventų - juk ne vienas, 
jei pavyks prasisukti iškeičiant 
daiktus...

5.  Barstykit druskos ant uode
gos, kaip zuikiui... (Juokiasi.) 

Vytautas Šapranauskas

Gimė 1958 m. balandžio 19 d. 
Avinas.

Lietuvos teatro aktorius, įvai
rių televizijos laidų vedėjas, hu
moristas, televizijos serialų ir fil
mų aktorius. Dirbo įvairiuose te
atruose. Nuo 2008 m. V.Šapra
nauskas bendradarbiauja su „Do
mino“ teatru, čia kuria pagrindi
nius vaidmenis spektakliuose 
„Vilnius-Dakaras“, „Mano žmo
nos vyras“, o nuo 2010 balandžio 
– ir stilingiausioje komedijoje 
„Nuodėmių miestas“.

V.Šapranauskas labai mėgsta 
žvejoti ir gerą humorą.

1.  Absoliutus dendis, narcizas 
ir arogantiškas dabita. Iš kitos pu
sės Semas – pasitikėjimo savimi 
pavyzdys. Ši savybė žavi turbūt vi
so pasaulio moteris.

2.  Semas sudėtingas, tačiau 
įkandamas. Štai ne tik aš, bet ir 
Semo žmona Filė jį galų gale „iš
gliaudė“.

3.  Greičiausia jis pasiimtų jau
ną ilgakoję, želę plaukams ir savo 
savimeilę.

4.  Tokie nepražūva... (Juo-
kiasi.)

5.  Už ausų pagauti paprasta, 
už kitos vietos – sudėtingiau, bet 
visų sudėtingiausia - pasirinkti ge
rą vyrą.



26 Įdomu  

Aukščiausias pasaulio kalnas 
yra Nepalo ir Kinijos pasienyje. 
Nepaliečiai teigia, kad jo aukštis 
yra 8 tūkst. 848 metrai, o kinai - 8 
tūkst. 844 metrai ir 43 cm.

“Kinija gerbia Nepalo poziciją, 
kad Everesto kalno aukštis yra 8 
tūkst. 848 metrai, o Nepalas su-
tinka su Kinijos tvirtinimu, kad 

kalno aukštis yra 8 tūkst. 844 me-
trai ir 43 cm”, - laikraštis citavo 
pareigūną.

Aukščiausią Žemės kalną yra 
įveikę tūkstančiai alpinistų. Pir-
mieji 1953 metais tai padarė 
Edmundas Hilaris (Edmund Hilla-
ry) ir šerpas Tenzingas Norgajus 
(Tenzing Norgay).

Kinija ir Nepalas išsprendė ginčą dėl Everesto
Kinija ir Nepalas išsprendė savo ginčą dėl Everesto aukščio. Vienas 
Nepalo pareigūnas dienraščiui “Kathmandu Post” sakė, kad abi 
šalys susitarė laikytis savo pozicijų, praneša agentūra AFP.

Fotomenininkas SAULIUS 
PAUKŠTYS būsimą jaunikį 
ar jaunąją kviečia išmėginti 
nauju būdu - atvilioti į pro-
fesionalią fotosesiją. Vienoje 
seniausių Vilniaus fotostudijų 
“Fototeatras” įsiamžinimas 
nuotraukose paverčiamas 
smagia persirenginėjimo bei 
įsijautimo į naujus vaidmenis 
pramoga ir sujungiamas su 
šventimu. 

Elena NIKONOVAITĖ

Įspūdingą garderobo ir fotosesi-
joms skirtų retro daiktų kolekciją 
sukaupęs S.Paukštys kviečia šiek 
tiek pavaidinti - persirengti ir įsi-
jausti į svetimų drabužių sufleruo-
jamą vaidmenį. “Dažniausiai viskas 
vyksta linksmai, nes yra veiksmo ir 
užtektinai laiko, savo klientų nie-
kuomet neskubinu, - apie fotografa-
vimąsi “Fototeatre” pasakojo  
S.Paukštys. - Iš pradžių žmonės ren-
kasi ir matuojasi jiems patinkančius 
kostiumus, tada fotografuojasi, o ga-
liausiai lieka švęsti - tam yra specia-
liai skirta vieta prie staliukų, nors 
iš tikrųjų šventimui skirta visa fo-
tostudija”.

“Fototeatre” telpa iki 30 žmonių, 
tad laukiami švenčiantys ne tik bern-
vakarius ir mergvakarius, bet ir mo-
kyklos išleistuves, gimtadienius ar 
neformalius įmonių vakarėlius. “Pa-
stebėjau, kad čia ypač smagiai laiką 
leidžia maži vaikai - jiems įdomi fo-
tostudijos aplinka, rekvizitas. O vai-
kų tėvams patinka, kad čia nieko ne-
reikia taip saugoti, kaip namuose”, 
- apie “Fototeatre” vykstančius vaikų 

gimtadienius pasakojo S.Paukštys.
“Fototeatras” įsikūręs Žirmūnų 

g.68A, prie boulingo klubo, todėl 
prie fotosesijos galima prasimanyti 
papildomų pramogų: žaisti boulingą, 

užsisakyti maisto kavinėje. Į foto-
studiją galite atsinešti ir savo mais-
to bei gėrimų.

Po fotosesijos gausite visas 
prieš, per fototosesiją ir po jos pa-

darytas nuotraukas skaitmeniniu 
formatu, 10 jūsų išsirinktų - at-
spaustas ant popieriaus. Kelių va-
landų fotosesijos-šventimo vakarė-
lio kaina - nuo 300 litų.
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Mergvakario ir bernvakario scenarijus pagal “Fototeatrą”

“Fototeatras” kviečia 
švęsti šventes, o 
fotosesiją paversti 
vakarėlio ašimi

Sauliaus Paukščio nuotr.

Fotografijos mokykla

Norinčiuosius išmokti fotogra-
fijos meno S.Paukštys kviečia į fo-
tografijos kursus. Per juos susipa-
žinsite su fotoaparato funkcijomis ir 
fotografijos pagrindais. Pirmieji me-
nininko patarimai:
n Nepamirškite, kad nuotrauka 
gimsta fotografuojančiojo galvoje, o 
fotoaparatas - tik įrankis;
n Norėdami fotografuoti, išlaisvin-

kite pastabumą ir fantaziją - tai ge-
riausi fotografo pagalbininkai.

Fotografijos pamokos skirtos vi-
siems - nuo pradedančiojo fotogra-
fuoti iki besidominčiojo fotografijos 
menu. “Dabar, kai žmonės įsigyja vis 
rimtesnius fotoaparatus, išnaudoti jų 
teikiamas galimybes reikia žinių”, - 
pasakojo S.Paukštys. 

Fotografijos kursus sudaro 10-15 
teorijos ir praktinių užsiėmimų, kur-
sų kaina - 300-500 Lt asmeniui.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida paslaugoms

Šeimos fotografija

“Fototeatre” 
rengiami vaikų 
gimtadieniai

Fotomenininkas 
Saulius Paukštys

Redakcijos archyvo nuotr.

Per fotografijos 
pamokas sužinosite, 
kaip įamžinti 
žmones, daiktus, 
gamtą, kraštovaizdį
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Japoniškos virtuvės gerbėjams atėjo sočios 
dienos - restoranas “Tokyo” užsisakantiesiems 
maisto į namus siūlo net aštuonis naujus su-
šių rinkinius. Rinkinių kainos tik dvi ir labai 
patrauklios - 10,90 Lt ir 12,90 Lt. Pakanka vos 
kelių tokių rinkinukų - ir soti visa šeimyna ar 
draugų kompanija. O jei dar ir pristatymas nie-
ko nekainuoja...

Interneto puslapyje www.1822.lt japoniškos virtu-
vės gerbėjai gali pasirinkti iš aštuonių naujų rinkinių. 
Keturi iš jų - “Pietų vėjas”, “Pietryčių vėjas”, “Vaka-
rų vėjas” ir “Šiaurės vėjas” - kainuoja tik 10,90 Lt. 
Likę keturi rinkiniai - “Ryto rasa”, “Pavasario lietus”, 
“Rudens vėsa” ir “Vasaros kaitra” - tik 12,90 Lt.

Rinkinius užsisakyti galima interneto svetainėje 
www.1822.lt arba telefonu 1822.

Dar viena gera naujiena užsisakantiesiems mais-
to į namus ar biurus: visiems užsisakiusiems maisto 
ne mažiau kaip už 20 Lt ir turintiems “Draugų” ar 
“Laisvalaikio” kortelę pristatymas nemokamas.

Naujuosius “Tokyo” rinkinius sudaro ne mažiau nei 
dešimt sušių ritinėlių. Kiekvienas rinkinys sudarytas 
iš dviejų skirtingų skonių, taigi net didžiausi gurmanai 
išsirinks ką nors mėgstamo. Naujuosiuose rinkiniuose 
galima rasti beveik visko: snieginių krabų lazdelių, avo-
kadų, agurkų, žuvų skraiduolių ikrų, japoniško omleto, 
salotų, lašišos, tigrinių krevečių, tuno...

Ką gi čia bepridursi - skanaus!
“Laisvalaikio” inf.

Nauji “Tokyo” rinkiniai į namus Su “Laisvalaikio” kortele užsisakius į namus 
www.1822.lt arba tel. 1822 pristatymui taikoma

100%
nuolaida

Rinkinys 
“Pavasario 
lietus” su 
snieginių krabų 
lazdelėmis, žuvų 
skraiduolių 
ikrais, avokadais

Rinkinys “Vasaros kaitra” su lašiša ir tunu

Rinkinys “Pietryčių vėjas” su lašiša, 

snieginių krabų lazdelėmis, žuvų 

skraiduolių ikrais, avokadais



“Nuo “Olialia” niekada nebuvau 
labai nutolusi, visada domėjausi šiuo 
projektu. O dabar džiaugiuosi, kad 
jo dėka man atsiveria visai naujos 
galimybės”, - šypsosi Laura. GAL 
PRADĖKIME NUO TO, KAD GRE-
TIMAME PUSLAPYJE JŪS MATO-
TE DIDELĘ “OLIALIA COLA” 
REKLAMĄ. Šiek tiek išsiskiriančią 
iš kitų, nes ji - ranka piešta. IR BŪ-
TENT LAURA YRA ŠIO KŪRINIO 
AUTORĖ.

“Olialia” mane įkvėpė nupiešti 
“a la” reklamas šiam projektui. To-
kias, kurios būtų ryškios ir spalvin-
gos, kad jas pamačius dar reikėtų 
šiek tiek “pastudijuoti”, kad nebūtų 
viskas akivaizdu iš pirmo žvilgsnio. 
Ir su didžiuliu džiaugsmu ėmiausi 
darbo”, - pasakojo “Olialia” mergai-
tė. Jos užsidegimas buvo toks dide-
lis, kad gretimame puslapyje esantis 
piešinys - tik vienas iš daugybės jos 
darbų “Olialia” tema. Dar šios mer-
ginos albume - “Olialia Cola”, “įvilk-
ta” į egzotiškus apdarus bei alsuo-
janti hipiška dvasia, taip pat Lauros 
fantazijoje atsirado ir “Olialia” kve-

palai bei “Olialialendas”, eskizai, 
kaip viskas atrodys po pasaulio pa-
baigos, kurią išgyvens tik tie, kurie 
gers “Olialia Cola”.

“Dar liko tiek daug nupiešti 
“Olialia” tema. Bet pradėsiu nuo 
“Olialia Cola” skonio sūrelių ir sal-
dainiukų, - sako Laura. - Apskritai, 
manau, kad “Olialia” - labai meniš-
kas projektas įvairių sričių žmo-
nėms. Man patinka, kad visi šio 
projekto kūrėjai nebijo improvizuo-
ti ir nesivadovauja nustatytomis 
taisyklėmis. Jie sako “pabandom” 
ir kuria naujus projektus. Man vi-
sada patiko šis projektas, tačiau da-
bar nuomonė apie jį - kitokia nei 
anksčiau. Tai - aukšto lygio projek-
tas, išaugęs vien iš gražių, plačiai 
besišypsančių merginų rėmų. Nors 
gražiai šypsotis - irgi menas”, - ma-

no Laura, kurią dažnai galima iš-
vysti pasivadinusią Amelie Cream-
brulle slapyvardžiu.

Žiūrint į jos kūrinį, kyla klausi-
mas - nuo kada “Olialia Cola” skar-
dinė segi sijonėlius? “Olialia” - labai 
moteriškas ženklas, todėl ir šią 
skardinę sau leidau papuošti sijonė-
liais”, - šypsodamasi paaiškina mer-

gina. Dabar ji šypsosi visada. “Labai 
smagu atrasti, kaip save realizuoti. 
Piešti man visada labai patiko, tačiau 
dažnai piešdavau tik sau. “Olialia” 
dėka dabar atsirado žmonių, kurie 
laukia mano naujų darbų, o tai tapo 
mano varomąja jėga. Valandų valan-
das piešti smulkiausias detales man 
- milžiniškas malonumas. Kai kas 

nors paklausia, kaip gyvenu, dabar 
džiaugsmingai išrėkiu: “Labai ge-
rai!” O anksčiau būdavo tik “geee-
erai...” - sako mergina.

SAVAITĖS VEIDAS

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

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

SAVAITĖS MODELIS

n Ūgis 180 cm
n Krūtinė 83
n Liemuo 62
n Klubai 91
n Batai 41
n Plaukai rudi
n Akys žalios

“Olialia Models” pristato - 

Ieva Belevičiūtė

Daugiau “Olialia” naujienų - 

www.olialia.ltFotografė - 
Aušra Osipavičiūtė

Laura Grinkevičiūtė, 
pateikusi seriją 
“Olialia” prekės ženklo 
reklamos eskizų (ir 31 
puslapyje), savo darbus 
pristato pasirašydama 
Amelie Creambrulle 
slapyvardžiu

Sauliaus Venckaus nuotr.

Atsiskleidė naujas talentas? Paaiškėjo, kaip atsirado piešta “Olialia Cola”
Prapuolenė sugrįžo - taip trumpai pristatysime “Olialia” mergaitę 
LAurą GrINKEVIČIŪTĘ. 2007 metais ji šypsojosi jums iš “Vakaro 
žinių” kalendoriaus, vėliau dalyvavo populiariame TV šou “Lietuviš-
kos grožybės”, dar ranka mojo per įvairius renginius. “Buvo smagu, 
tačiau supratau, kad visos tos kameros - ne man”, - tarė Laura ir pa-
sinėrė į kitokių savirealizacijos būdų paieškas.

“ Olialia” - labai moteriškas 
ženklas, todėl ir šią skardinę 
sau leidau papuošti  
sijonėliais”

Laura Grinkevičiūtė

Kaip Laura atrodė “Vakaro 

žinių” kalendoriuje žiūrėkite 

www. olialia.lt
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Parengė Aušra PRASAUSKAITĖ
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Filmas Nr.1 Amerikoje! Specia-
liųjų efektų filmas nuo pirmųjų ro-
dymo dienų sulaukė neįtikėtinos 
komercinės sėkmės. “Titanų susi-
dūrimas” jau įsiveržė į žiūrimiausių 
filmų sąrašo viršūnę - per premjeros 
savaitgalį jis surinko daugiau nei 60 
milijonų JAV dolerių pajamų. Fan-
tastinio nuotykių epo kūrėjai yra įsi-
tikinę, kad įspūdingi vaizdai, didin-
gos kovų scenos, gigantiškos miti-
nės būtybės ir žmogiškų aistrų ku-

pina istorija pakerės žiūrovus visa-
me pasaulyje.

“Tau nereikia būti dievu, kad pa-
siektum užsibrėžtą tikslą. Tau reikia 
pasitikėjimo savo jėgomis ir bendra-
minčių, kurie padėtų to tikslo siekti. 
Tokia pagrindinė šio filmo mintis”, - 
sako pusdievį Persėją atnaujintame 
“Titanų susidūrime” suvaidinęs Se-
mas Vortingtonas (Sam Worthing-
ton), po filmo “Įsikūnijimas” įžengęs 
į daugiausiai pasaulyje uždirbančių A 
kategorijos aktorių lygą. “Manau, kad 
šis filmas - tai dar vienas didelis 
žingsnis į viršų mano karjeroje”, - 
sako jis. “Titanų susidūrime” netikė-
tu amplua pasirodo ir kitos Holivudo 
įžymybės: Lajamas Nisonas (Liam 
Neeson) vaidina Dzeusą, Ralfas Fi-
nesas (Ralph Fiennes) - Hadą, Džema 
Arterton (Gemma Arterton) - nimfą 

Ijo, Aleksa Davalos (Alexa Davalos) 
- Persėjo mylimąją Andromedą.

Negalėjęs apsaugoti savo šeimos 
nuo kerštingo požemių pasaulio val-
dovo Hado ir neturintis ką prarasti 
Persėjas su būriu drąsiausių Graikijos 
vyrų leidžiasi į pavojingą kelionę, kad 
padėtų Dzeusui apsaugoti žemę nuo 
chaoso ir Hado pabaisų. Persėjo kely-
je laukia susitikimas su baimę, siaubą 
ir nerimą įkūnijančiomis senėmis gra-
jomis, jų seserimis gorgonomis, vieną 
jų padėsiančiomis nugalėti žaviomis 
nimfomis, siaubingais monstrais ir de-
monais bei milžiniška pabaisa krake-
nu. Nugalėti monstrus Persėjui padės 
įgimta drąsa, gebėjimas suvokti ir pri-
imti tėvo Dzeuso jam suteiktą dieviš-
kąją jėgą ir meilė žaviajai Etiopijos 
karaliaus dukrai Andromedai.

“Garsų pasaulio įrašų” inf. 

Nuotykių epas “Titanų susidūrimas” pakerėjo JAV žiūrovus
“Titanų susidūrimas” - 
kino teatruose nuo 
balandžio 16 d.

n Fantastinis nuotykių epas
n Režisierius Louis Leterrier
n Vaidina: Sam Worthington, Ralph 
Fiennies, Gemma Artenton ir kiti

Semas Vortingtonas  
(Sam Worthington)  
vaidina pusdievį Persėją

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.
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L.de Vek pjesės “Mylimiausi” 
kalba ir mintys pilnos užslėpto išpru-
susios, inteligentiškos visuomenės 
humoro, lengvos ironijos. Pro pavir-
šutinišką personažų bendravimo ža-
vesį prasiskverbia likimo nuopuoliai 
ir bedugnės grėsmė. Spektaklio he-
rojai yra šiandieninis jaunimas - stu-
dijuojantis, ieškantis prasmės, sie-
kiantis įgyvendinti savo svajones ir 
vizijas. Tai būsimi teisininkai, filo-
sofai, aktoriai, patikintys savo jaus-
mus, emocijas, meilės prisipažini-
mus šiuolaikinei technologijai. Tai 
SMS karta, statanti savo ekrano 
bažnyčią. SMS žinutės - jų maldos, 
rūpesčiai, iliuzijos ir troškimai. Vir-
tualios realybės ir rūsčios gyvenimo 
tikrovės konfliktas. Kaip jų “SMS 
maldos” atsisuka prieš juos, kaip 
gimsta drama kasdieniame jauno 
žmogaus gyvenime?

Spektaklio herojai ieško pasto-
vumo, nors lengvai atsiduoda aki-
mirkos saldybei ir užsimiršimui. 
“Kuo daugiau patiri - tuo daugiau 
turi”, - toks vienos herojės devizas, 
teigia režisierius V.Balsys. Tai ir yra 
šiandieninės žmogaus tragedijos 
ašis, apie kurią sukasi spektaklio 
veiksmas.

Pjesės autorė: Laura de Vek
Režisierius: Vytautas Balsys
Kompozitorius:  
Antanas Jasenka
Scenografas ir kostiumų dai-
lininkas: Artūras Šimonis
Aktoriai: Saulius Bagaliūnas, 
Remigijus Endriukaitis, Joana 
Gimberytė-Juronė, Edita Niciū-
tė, Miglė Paliukaitytė, Ramūnas 
Šimukauskas

“Laisvalaikio” inf.
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Klaipėdoje su nekantrumu laukiama V.Urmanavičiūtės-Urmanos

Kauno mažajame teatre premjera - “Mylimiausi”
Kauno mažasis teatras balandžio 16 d. (penktadienį) 19 val., balandžio 
17 d. (šeštadienį) 18 val., balandžio 22 d. (ketvirtadienį) 19 val. kviečia 
visus į naująją premjerą - Lauros de Vek (Laura de Weck) “Mylimiau-
sius”. Režisierius Vytautas Balsys itin džiaugiasi prisikalbinęs pjesės au-
torę pasaulinio lygio šveicarų dramaturgę L.de Vek su juo bendradar-
biauti ir apie premjerą kalba su dideliu entuziazmu: “Spektaklyje susi-
pina klasika ir šiuolaikiškumas - du tarp savęs susisiejantys indai”.

Akimirka iš spektaklio  
“Mylimiausi” repeticijos

Ramūno Šimansko nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

30%
nuolaida 2 bilietams

Su “Maestro Olialia” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Pasaulinio garso operos žvaigždės Violetos Urmanavičiūtės-Urma-
nos viešnagė uostamiestyje - jau visai netrukus. Klaipėdos valsty-
biniame muzikiniame teatre jos laukiama su nekantrumu ir jau-
duliu. Primadona atvyks drauge su vyru Alfredu Nigru (tenoras) ir 
balandžio 24 d. surengs koncertą. Specialiai Klaipėdai skirta išties 
gurmaniška programa - skambės Dž.Verdžio, V.Belinio, G.Donicečio, 
A.Ponchielio, D.Pučinio, R.Vagnerio operų arijos ir duetai.

Violeta Urmanavičiūtė-Urmana, 
atliekanti Toskos vaidmenį 
operos pastatyme Čikagoje

Teatro archyvo nuotr.

Lietuvoje dar  
nedainuotos arijos

“Parengėme labai gražią progra-
mą. Dar niekada Lietuvoje nesu dai-
navusi “Casta Diva” arijos iš operos 
“Norma” ir paskutinės Izoldos ari-
jos “Meilė ir mirtis” iš “Tristano ir 
Izoldos”, - atskleidė V.Urmana.

Garsiausių pasaulio teatrų sce-
nose dainuojanti ir gražiausiu so-
pranu vadinama V.Urmanavičiūtė-
Urmana į Klaipėdą atvyks tuoj po 
jos karjeroje svarbių premjerų. Či-
kagos operoje ji dainavo Toską, o 
visą kovą Niujorko Metropoliteno 
operoje - sudėtingą Odabelos par-
tiją per Dž.Verdžio operos “Atila” 
pastatymą, diriguojant legendiniam 
Rikardui Mučiui.

Rengiamasi unikaliai 
premjerai

Operos meno gerbėjų laukia ir 
dar vienas svarbus įvykis - Lietu-
voje pirmą kartą statomos unika-
lios barokinės operos Klaudijaus 
Monteverdžio “Popėjos karūnavi-
mas” premjera. Klaipėdos valsty-
biniame muzikiniame teatre šį vei-
kalą stato tarptautinė komanda - 
režisierė Jūratė Vansk (Šveicarija), 
dirigentai Andris Veismanis (Latvi-
ja) ir jo asistentas bei italų kalbos 
konsultantas Christianas Fratima 
(Italija), baroko muzikos ir šokio 
specialistė Jūratė Vičienė, choreo-
grafė Virginija Jašinskienė, sceno-
grafas Arvydas Nekrošius, kostiu-
mų dailininkė Vilija Šuklytė.

Muzikinė drama “Popėjos karū-
navimas” - viena iš nedaugelio iki 
mūsų dienų išlikusių italų kompozi-
toriaus K.Monteverdžio veikalų. Jo-
je pasakojama apie istorinį asmenį, 
imperatorių Neroną, apie kurio mei-

lės nuotykius sklandė legendos. 
Ar Neronas mylėjo Popėją, kuriai 
prieš motinos valią pastatė Foru-
me paminklą, Pompėjoje - rū-
mus, o vestuvių proga pintinėje 
padovanojo buvusios žmonos 
Oktavijos galvą? Tai ir rengiasi 
papasakoti spektaklio kūrybinė 
grupė.

Baroko muzikos savaitė

Klaipėdos valstybinio mu-
zikinio teatro scenoje veikalą 
įkūnyti leido laimėtos Europos 
Sąjungos projektinės lėšos. 
Viena projekto dalių - baroko operos 
studijos. Muzikinio teatro vadovės 
A.Žigaitytės-Nekrošienės žodžiais, 
baroko operos interpretacijos tradici-
jų Lietuvoje nėra. Todėl projektas lei-
džia organizuoti mokymus teatro me-
no kolektyvams ir publikai pateikti 
rezultatus - naujus spektaklius.

Gegužės 4-14 d. vyks Operos 
akademijos, kuriai vadovauja A.Ži-
gaitytė-Nekrošienė, tarptautinis 
projektas “Baroko muzikos savai-
tė”. Joje be dėmesio neliks ir jau-
nieji žiūrovai. Pirmąją dieną vyks 
seminaras “Stebuklingas garsų pa-
saulis”, skirtas jaunimui ir visiems 
besidomintiems muzikos garsų pa-
sauliu, - tai bus reta proga Klaipė-
doje susipažinti su senoviniais ins-
trumentais, kuriuos demonstruos 
“Popėjos karūnavimo” orkestre 
griežiantys muzikantai, o dirigentas 
A.Veismanis kalbės apie orkestro 
ištakas, pasakojimą iliustruodamas 
muzikos fragmentais.

Senoviniai šokiai - ir operos 
ekrane

Gegužės 5 d. senovinio šokio 
entuziastė Jūratė Vičienė pa-

kvies į atvirą pamoką-seminarą 
“Renesanso šokiai”. J.Vičienė - 
nenuilstanti baroko muzikos ir 
šokio propaguotoja, parengusi 
daugybę įdomių senosios muzi-
kos programų drauge su savo va-
dovaujamu ansambliu “Banchet-
to musicale”.

Gėtės institutas teatrui padova-
nojo galimybę didžiajame ekrane 
pamatyti Bavarijos valstybinės ope-
ros Miunchene pastatymą Georgo 
Hendelio operą “Rodelinda” ir kitą 
vakarą - Štutgarto valstybinės ope-
ros pastatymą Georgo Hendelio 
operą “Alčina”. Šias nufilmuotas ba-
roko operas publika kviečiama pa-
sižiūrėti gegužės 6-7 d.

Parengė Valentina ŽIGIENĖ

Dailininko Pranciškaus  
litografija iš ciklo “Nerono auksiniai 
rūmai”. Pagal dailininko litografijas 
kuriama operos “Popėjos 
karūnavimas” scenografija

“Baroko savaitę” baigs jau 
minėtos K.Monteverdžio 
operos “Popėjos karūnavimas” 
premjera gegužės 8-9 ir 14 d.



Teisingai išsprendę kryžiažodį galite laimėti “Pizza Jazz”  
50 litų dovanų kuponą.

Atsakymą į kryžiažodį iki balandžio 20 d. siųskite SMS žinute, numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. Žinutės kaina - 1 Lt.

Praeito kryžiažodžio laimėtoja - Toma Simėnaitė iš Vilniaus.  
Jai bus įteiktos knygos. Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 212 36 26,  

Kaune 20 80 14. Prizai laikomi tik dvi savaites.

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Morkos. Eta. Ave. Otofonas. Snobė. Vertimas. ULEB. Klimatas.  

Supa. Bla. Lav. Kariauna. Nagi. Asilo. Makaro. Pianinas. Atia.

Horizontaliai: Dostojevskis. Klampa. Išpirkimas. Fastum. LAN. Nilas.  
Anokia. Anuomet. Blua. Ant. Oktava. Baba. Langūrai. Estės. Slavai. Osa.

Pažymėtuose langeliuose: RafaeliS.

Prognoz∂ savaitei
2010 04 15-21

aViNaS. Darbo savaitės pabai- 
goje neišlaidaukite. Savaitgalį  
ir pirmadienį tinka mokytis, išky- 
lauti, bendrauti. Antradienį,  
trečiadienį daugiau dėmesio  
skirkite šeimai.

JaUTiS. Darbo savaitės pabaigoje 
būkite aktyvūs, bendraukite,  
skirkite pasimatymus. Savaitgalį 
ir pirmadienį būkite praktiškesni. 
Antradienį, trečiadienį tinka  
mokytis, vykti į keliones, tvarkyti  
dokumentus.

DVYNiai. Darbo savaitės  
pabaigoje venkite konfliktinių 
situacijų, netikėkite gandais. 
Savaitgalį ir pirmadienį tinka  
aktyviai veikti, pramogauti,  
iškylauti. Antradienį, trečiadienį  
būkite taupesni.

VĖŽYS. Darbo savaitės pabaigoje 
tinka būti viešumoje, bendrauti, siekti 
populiarumo. Savaitgalį ir pirmadienį 
mažiau bendraukite, venkite konfliktų, 
ypač su giminaičiais ar kaimynais. 
Antradienį, trečiadienį tinka aktyviai 
veikti, tvarkyti šeimos reikalus.

liŪTaS. Darbo savaitės pabai-
goje būkite diplomatiškesni tarnyboje. 
Savaitgalį ir pirmadienį tinka būti 
viešumoje, bendrauti, iškylauti, siekti 
populiarumo. Antradienį, trečiadienį 
venkite konfliktų šeimoje.

MeRGelĖ. Darbo savaitės pabaiga 
tinkama mokytis, leistis į kelionę, 
susipažinti su naujais žmonėmis. 
Savaitgalį ir pirmadienį būkite 
diplomatiškesni, nepraraskite kantrybės. 
Antradienį, trečiadienį gerai būti 
viešumoje, reklamuotis.

SVaRSTYKlĖS. Darbo savaitės 
pabaigoje nerizikuokite pinigais. 
Savaitgalį ir pirmadienį tinka iškylauti, 
pramogauti gamtoje, susitikti su naujais 
žmonėmis. Antradienį, trečiadienį būkite 
diplomatiškesni tarnyboje.

SKORPiONaS. Darbo savaitės 
pabaigoje nesiaiškinkite santykių su 
partneriu, venkite juridinių reikalų. 
Savaitgalį ir pirmadienį nerizikuokite 
pinigais. Antradienį, trečiadienį tinka 
mokytis, galima pradėti kelionę, susi-
tikti su naujais žmonėmis.

ŠaUlYS. Darbo savaitės pabai-
goje patausokite sveikatą. Savaitgalį 
ir pirmadienį venkite įtampos bend-
raudami su partneriu, drausmingai 
vairuokite, nesileiskite išmušami iš 
vėžių. Antradienį, trečiadienį nerizi-
kuokite pinigais.

OŽiaRaGiS. Darbo savaitės pa- 
baiga palanki meilei, kūrybai. 
Savaitgalį ir pirmadienį patausokite 
sveikatą, nesinervinkite. Antradienį, 
trečiadienį venkite aiškintis  
santykius su partneriu, venkite 
juridinių reikalų.

VaNDeNiS. Darbo savaitės  
pabaigoje daugiau dėmesio skirkite 
šeimai. Savaitgalis ir pirmadienis  
tinka meilei, kūrybai, aktyviai 
pramogauti su vaikais. Antradienį, 
trečiadienį patausokite sveikatą.

ŽUVYS. Darbo savaitės pabaiga  
palanki tvarkyti dokumentus, vykti  
į keliones, mokytis. Savaitgalį ir 
pirmadienį tinka dirbti ūkinius  
darbus, tvarkyti aplinką, sodinti 
augalus. Antradienis, trečiadienis  
tinkami meilei, kūrybai.

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

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo f., 
 JAV, D.Britanija) - 16-22 d. 10.30, 13, 15.30, 
18, 20.30.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 16-22 d. 11.45, 14, 16.30, 19, 21.20.
“Gyvasis vandenynas”  (dokumentinis f., 
Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Monakas) - 
16-22 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) -  
15 d. 10.15, 12.45, 15.15, 17.30, 20.15.  
16-22 d. 10.15, 12.30, 15, 17.30, 20.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantinė veiksmo 
komedija, JAV) - 15 d. 14.30, 17, 19.30, 
21.40. 16-22 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 21.50 
(12 val. seansas vyks 17-18, 22 d.).
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė nuotykių 
komedija, JAV) - 15 d. 10.45, 13.15, 16, 18.30, 
21. 16-22 d. 12.15, 14.15, 16.45, 19.15, 21.30 
(12.15 val. seansas vyks 17-18, 22 d.).
“Prisimink mane”  (romantinė drama, JAV) 
- 15 d. 11.15, 13.45, 16.45, 19.15, 21.45.  
16-22 d. 13.45, 16.15, 18.45, 21.10.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 15 d. 10.30, 13, 
15.30, 18, 20.30. 16-22 d. 10.45, 13.15, 15.45.
“Žalioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Prancūzija) - 15 d. 15.45, 18.45, 
21.30. 16-22 d. 18.15, 20.45 (20 d. 18.15 val. 
seansas nevyks).
“Princesė ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 17-18, 22 d. 17.30.
“Tamsos pakraštys”  (trileris, D.Britanija, 
JAV) - 15 d. 16.30, 21.15.
“Kartą Romoje”  (romantinė komedija, JAV) 
- 15 d. 14.15, 19.
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 15 d. 20.45.
“Kuždesių sala”  (mistinė drama, JAV) -  
15 d. 17.45.
Vilniaus licėjaus Kino festivalis - 15 d. 15.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, D.Britanija) - 16-22 d. 11, 13.45, 18.15, 
18.45, 21.40 (21 d. 18.15 val. seansas nevyks; 
18.45 val. seansas vyks tik 21 d.).

“Gyvasis vandenynas”  (dokumentinis f., 
Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Monakas) - 
16-22 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 16-22 d. 12.30, 15.15, 18, 20.30.
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė nuotykių 
komedija, JAV) - 15 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 
21.35. 16-22 d. 12, 14, 16, 18.30, 20.45.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) -  
15 d. 11, 14.15, 17.30, 20.45. 16-22 d. 12, 
15.15, 16.30, 19 (21 d. 19 val. seansas nevyks).
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) -  
15 d. 11, 13.15, 15.30, 18.20. 16-22 d.  
11.20, 13.30, 15.45.
“Prisimink mane”  (romantinė drama, JAV) 
- 15 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.50.  
16-22 d. 13.30, 16, 18.35, 21.
“Le Concert”  (muzikinė komedija, Belgija, 
Italija, Prancūzija, Rumunija) - 15 d. 12.20, 
15.45, 18.30, 21.15. 16-22 d. 14.30, 17.45, 
20.40.
“Žalioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Prancūzija) - 15 d. 11.15, 13.45, 
16.15, 18.40, 21.20. 16-22 d. 16.20, 18.50, 
21.15.
“Kuždesių sala”  (mistinė drama, JAV) -  
15 d. 20.30. 16-22 d. 18.15, 21.15.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 15 d. 13.45. 
16-22 d. 11.40, 14 (11.40 val. seansas vyks 
17-18, 22 d.).
“Įsikūnijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 15 d. 21. 16-22 d. 21.30.
“Alvinas ir burundukai”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 17-18, 22 d. 
11.20.
“Princesė ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 15 d. 13.30.  
16-22 d. 17-18, 22 d. 12.20.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantinė veiksmo 
komedija, JAV) - 15 d. 16.15, 18.45, 21.30. 
16-22 d. 12.40, 15, 17.30, 20 (12.40 val. 
seansas vyks 17-18, 22 d.).
“Coco prieš Chanel”  (biografinė drama, 
Prancūzija) - 15 d. 18. 16-22 d. 13, 18 (13 val. 
seansas vyks 17-18, 22 d.).
“Tamsos pakraštys”  (trileris, D.Britanija, 
JAV) - 15 d. 16, 19, 21.45. 16-22 d. 15.15, 
20.15.

“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuviškai, JAV) - 15 d. 
12.10, 15.
“Broliai”  (drama, JAV) - 15 d. 17.45.
“Meilė Niujorke 2: pratęsimas Bankoke”  
(romantinė komedija, Rusija) - 15 d. 15.15, 20.
“Kartą Romoje”  (romantinė komedija, JAV) 
- 15 d. 15.30, 20.15.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Coco prieš Chanel”  (biografinė drama, 
Prancūzija) - 15 d. 15.50
“7 nuodėmės”  (dokumentika, Lietuva) -  
15 d. 17.50
“Žvėris, kylantis iš jūros”  (drama, Rusija, 
Lietuva) - 15 d. 19.
“Mažylė”  (drama, Austrija, Italija) - 15 d. 21. 
16 d. 19.15. 17, 18 d. 17. 19 d. 20.50. 20,  
22 d. 20.30. 21 d. 18.20.
“Iš kitos pusės”  (drama, Vokietija, Turkija) 
- 16 d. 17. 18 d. 19. 21 d. 20.20.
“Blogas policininkas”  (trileris, JAV) -  
16 d. 21.10. 20, 22 d. 18.10.
“Bjaurusis ančiukas ir aš”  (animacija, 
Danija) - 17 d. 13.
“Azuras ir Asmaras”  (animacinis f., 
Prancūzija, Belgija, Ispanija, Italija) - 17 d. 15.
“Spalvų dėlionė”  (trumpametražiai f.) -  
17 d. 19.
“Vilniaus Kino šortų’09” nugalėtojai” 
(trumpametražiai f.) - 17 d. 21.
“Karsteno ir Gitės kino išdaigos”  (ani-
macija, Danija) - 18 d. 13.
“Lietuviška palėpė 2”  (trumpametražiai 
animaciniai f., Lietuva) - 18 d. 15.
“Ten, kur svajoja žaliosios skruzdės”  
(drama, Vokietija) - 18 d. 21.
“Meilės vergė”  (komiška drama, Rusija) 
- 19 d. 15.
“Pulkininkas Kviatkovskis”  (drama, 
Lenkija) - 19 d. 17.10
“F - pasaulis”  (dokumentika, Kanada, JAV) 
- 19 d. 19.30.
“Mano feminizmas”  (dokumentika, Kanada) 
- 20 d. 17.
“Kol mirtis mus išskirs”  (dokumentika, 
JAV) - 21 d. 17.
“Teisingos mergaitės”  (dokumentika, 
D.Britanija) - 22 d. 17.

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

“Išnarstytas Haris”  (komedija, JAV) -  
16 d. 18.
“G.Bardino animaciniai filmai”  (Kino 
klubo seansas) - 17 d. 16.
“Stalkeris”  (fantastinis f., SSRS) - 19 d. 18.
“Ispanų kino meistrai”  (Kino klubo sean-
sas) - 20 d. 18.
“Persona non grata”  (psichologinė drama, 
Italija, Lenkija, Rusija) - 21 d. 18.
“S.Paradžanovo kūrybos vakaras”  (Kino 
klubo seansas) - 22 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo 
f., JAV, D.Britanija, 3D) - 16-22 d. 15.15, 
18.15, 21.15. 16-17 d. 23.59.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 16-22 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 20.45. 
16-17 d. 23.
“Gyvasis vandenynas”  (dokumentinis f., 
Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Monakas) - 
16-22 d. 11.30, 14, 16.15, 18.45, 21.  
16-17 d. 23.15.
“Bepročiai”  (išankstinis seansas) -  
16-17 d. 23.59.
“Marija Antuanetė”  (Kitokio kino klubas) 
- 20 d. 19.30.
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 15 d. 11, 13.30, 16, 
18.30, 21. 16-22 d. 12.15, 14.30, 17, 19.15, 
21.30 (12.15 val. seansas vyks 17-18, 22 d.). 
16-17 d. 23.30.
“Prisimink mane”  (romantinė drama, JAV) 
- 15 d. 13.45, 16.45, 19.15, 21.45. 16-22 d. 
13.45, 16.30, 19, 21.45.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 15 d. 
10.45, 13.15, 16. 16-22 d. 12, 14.15, 16.45.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) 
- 15 d. 10.10, 13, 15.45, 18.45. 16-22 d. 
10.10, 12.30.
“Le Concert”  (muzikinė komedija, Belgija, 
Italija, Prancūzija, Rumunija) - 15 d. 12.15, 15, 
17.30, 20.15. 16-22 d. 15.30, 18.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantinė veiksmo 
komedija, JAV) - 15 d. 16.30, 19, 21.15. 
16-22 d. 19.30, 22 (20 d. 19.30 val. seansas 
nevyks).

“Žalioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Prancūzija) - 15 d. 12.45, 15.15, 
18, 20.30. 16-22 d. 20.30. 16-17 d. 22.50.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 15 d. 14.  
16-22 d. 10.45, 13.15 (10.45 val. seansas vyks 
17-18, 22 d.).
“Princesė ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 17-18, 22 d. 11.15.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, D.Britanija, 3D) - 15 d. 21.30.
“Tamsos pakraštys”  (trileris, D.Britanija, 
JAV) - 15 d. 18.15, 20.45.

CINAMON
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo f., 
D.Britanija, JAV) - 16-22 d. 12.10, 14.30, 17, 
19.20, 21.45.
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 15 d. 11.25, 13.20, 
15.15, 17.15, 19.15, 21.30. 16-22 d. 12, 14, 
16, 18, 20, 21.55.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 15 d. 
10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45. 16-
22 d. 11.15, 13.15, 15.15, 17.30, 19.30.
“Prisimink mane”  (romantinė drama, JAV) 
- 15 d. 11.15, 13.45, 16, 18.30, 21. 16-22 d. 
13.45, 16.10, 18.30, 20.45.
“Fobos. Baimės klubas”  (siaubo trileris, Estija, 
Rusija) - 15 d. 22.15. 16-18, 20-22 d. 17.10.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantinė veiksmo 
komedija, JAV) - 15 d. 11, 13.15, 15.30, 
17.45, 20. 16-22 d. 11.30, 19.05, 21.20.
“Kartą Romoje”  (romantinė komedija, JAV) 
- 15 d. 16.30. 16-22 d. 12.45.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 15 d. 12, 14.15. 
16-22 d. 14.55.
“Kuždesių sala”  (mistinė drama, JAV) -  
15 d. 20.30. 16-22 d. 21.30.
“Coco prieš Chanel”  (biografinė drama, 
Prancūzija) - 15 d. 18.15.

KLAIPĖDA

CINAMON
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo f., 
D.Britanija, JAV) - 16-22 d. 12.10, 14.30, 17, 
19.20, 21.45.
“Gyvasis vandenynas”  (dokumentinis f., 
Ispanija, Monakas, Prancūzija, Šveicarija) - 
16-22 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30.
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“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 16-22 d. 11.30, 13.45, 16, 18.30, 21.
“Coco prieš Chanel”  (biografinė drama, 
Prancūzija) - 16 d. 19.05. 17-22 d. 16.45, 19.05.
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 15 d. 12, 14.15, 
16.15, 18.15, 20.15, 22.15. 16-22 d. 11.15, 
13.30, 15.45, 18, 20, 22.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 15 d. 
10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45. 16-
22 d. 11.45, 14, 16.15, 18.15, 20.15.
“Prisimink mane”  (romantinė drama, JAV) - 
15 d. 16.30, 19, 21.30. 16-22 d. 14.15, 21.20.
“Tamsos pakraštys”  (trileris, D.Britanija, 
JAV) - 15 d. 18.30, 21. 16-22 d. 22.15.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantinė veiksmo 
komedija, JAV) - 15 d. 15, 17.15, 19.30, 
21.45. 16-22 d. 19.45, 21.55.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 15 d. 11.30, 
13.45. 16-22 d. 12.
“Pasaka apie mirusią caraitę ir sep-
tynis galiūnus”  (animacinis f., Rusija) 
- 19-22 d. 11.
“Įsikūnijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 15 d. 13.15.
“Admirolas”  (drama, Rusija) - 15 d. 16 
(nemokamas seansas).
“Auksinė žuvelė”  (animacinis f., Rusija) 
- 15 d. 12.30 (nemokamas seansas).
“Žalioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Prancūzija) - 15 d. 12.15, 14.40, 
17.20, 22.
“Kartą Romoje”  (romantinė komedija, JAV) 
- 15 d. 11.15, 19.50.

ŠIAULIAI
FORUM CINEMAS

“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo 
f., JAV, D.Britanija, 3D) - 15 d. 21.45. 16 d. 22 
(COSMO VIP seansas). 17-22 d. 15.30, 18.45, 22.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 16-22 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.
“Tamsos pakraštys”  (trileris, D.Britanija, 
JAV) - 16-22 d. 19, 21.30.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) 
- 15 d. 10.10, 12.45, 15.30, 18.40. 16-22 d. 
10.10, 12.45.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 15 d. 
10.45, 13.15, 15.45. 16-22 d. 11.30, 14, 16.40.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantinė veiksmo 
komedija, JAV) - 15 d. 13.30, 16, 18.30, 21. 
16-22 d. 15.45, 18.15, 20.45.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 15 d. 11.20, 
13.50, 16.20. 16-22 d. 11.15, 13.45, 16.20 
(11.15 val. seansas vyks 17-18, 22 d.).
“Princesė ir Varlius”  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV) - 15 d. 14.10. 16-22 d. 10.30, 
13.10 (10.30 val. seansas vyks 17-18, 22 d.).
“Kartą Romoje”  (romantinė komedija, JAV) 
- 15 d. 18, 20, 22.
“Broliai”  (drama, JAV) - 15 d. 16.50, 19.15, 
21.30.
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 15 d. 19, 21.15. 

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
15 d. 18.30 val. - Ž.Bizė “Karmen”. 2 d. 
opera prancūzų k. Dir. R.Šervenikas.
16 d. 18.30 val. - P.Čaikovskio “Miegančioji 
gražuolė”. 2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
17 d. 18.30 val. - “Raudonoji Žizel”. 2 v. 
baletas. Dir. R.Šervenikas.
18, 20 d. 12 val. - J.Tamulionio “Bruknelė”. 
2 v. opera vaikams lietuvių k.  
Dir. R.Šervenikas.
21 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio “Rigoletas”.  
3 v. opera italų k. Dir. M.Staškus.
22 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio “Traviata”. 2 d. 
opera italų k. Dir. R.Šervenikas.

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė

15 d. 18 val. - T.Dorsto, U.Ehler “Aš, 
Fojerbachas”. Rež. V.Masalskis (rodomas 
paskutinį kartą).
16 d. 18 val. - J.Dautarto “Paskendusi 
vasara”. Rež. J.Dautartas.
17 d. 18 val. - R.Kunėjaus “Meilė pagal 
grafiką”. Rež. A.Večerskis.

18 d. 12 val. - J.Švarco “Raudonkepurė”. 
Rež. E.Jaras.
18 d. 18 val. - “Dienos ir dainos”.  
Rež. R.Morkūnas.
19, 20 d. 18.30 val. - A.Čechovo “Dėdė 
Vania”. Rež. R.Tuminas. J.Vachtangovo tea-
tro (Maskva) gastrolės.
22, 23 d. 18.30 val. - V.Šekspyro “Troilas 
ir Kresida”. Rež. R.Tuminas. J.Vachtangovo 
teatro (Maskva) gastrolės.

Mažoji salė
15 d. 18 val. - I.Vilkvisto “Helverio naktis”. 
Rež. J.Vaitkus.
17 d. 16 val. - L.Barfuso “Seksualinės mūsų 
tėvų neurozės”. Rež. R.Kudzmanaitė.
18 d. 16 val. - J.Griškoveco ir 
A.Dubrovskajos “Planeta”. Rež. A.Dainavičius.

Vilniaus mažasis teatras
15 d. 18.30 val. - E.Olbio “Trys aukštos 
moterys”. Rež. R.Kudzmanaitė.
16 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus 
“Madagaskaras”. Rež. R.Tuminas, A.Dapšys.
17 d. 12 ir 14 val. - Spektaklis vaikams 
“Karalaitė ir princas Krabas”. Rež. A.Sunklodaitė.
18 d. 18.30 val. - “Kur aš juos mačiau?” 
koncertas. “Kur aš tai girdėjau?!”  
Rež. P.Ignatavičius.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Elena NIKONOVAITĖ

“Nauja vieta mūsų šokėjams 
bus daug patogesnė, - džiaugėsi šo-
kių studijos įkūrėja E.Daniūtė. - Vi-
si mūsų lankytojai labai patenkinti 
šiuo pasikeitimu”.

Į patį sostinės centrą persikė-
lusi šokių studija yra lengvai pasie-
kiama viešuoju transportu ir auto-
mobiliais, šalia yra erdvi “Forum 
Palace” automobilių aikštelė.

“Šokio mokome suaugusiuosius 
ir vaikučius. Smagu, kad dabar mažuo-
sius į studiją atvežantys tėveliai turės 

įdomesnių ir naudingesnių užsiėmimų 
- “Forum Palace” veikia restoranai, 
sporto klubai, grožio salonas, teikia-
mos įvairios paslaugos, - naujos vietos 
pranašumus vardijo šokėja. - Ir mūsų 
salė “Forum Palace” įspūdinga: nauja, 
erdvi, graži, su veidrodžių eile”.

E.Daniūtės šokių studijoje mo-
koma lėtojo ir Vienos valso, kvikste-
po, pasodoblio, lėtojo fokstroto, tan-
go, rumbos, sambos, ča ča. Moterys 
ir merginos figūrą gali dailinti per pil-
vo šokio pamokas. Naujos grupės 
E.Daniūtės šokių studijoje bus for-
muojamos nuo ateinančio rudens.

Į profesionalųjį sportą prieš kele-
tą mėnesių sugrįžusi viena garsiausių 
Lietuvos šokėjų šiuo metu atstovau-
ja Italijai. Ji šoka su daugkartiniu pa-
saulio čempionu Mirku Gocoliu (Mir-
ko Gozzoli). “Labai pasiilgstu savo 
mažųjų mokinukų. Tikiuosi, nuo ru-
dens jiems galėsiu skirti daugiau lai-
ko”, - sakė E.Daniūtė.

Kol moteris treniruojasi Italijo-
je, šokių studijoje darbuojasi profe-
sionalūs šokėjai Valerijus Osadčen-
ka ir Artūras Vilkanecas.
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E.Daniūtės šokių studija duris atvėrė “Forum Palace”
Jau antrus metus šokio meno mokanti EDITOS DANIŪTĖS studija 
Vilniuje persikėlė į naujas patalpas. Garsios Lietuvos šokėjos  
mokyklą nuo balandžio rasite sporto ir poilsio komplekse  
“Forum Palace”, Konstitucijos pr.26.

Edita Daniūtė ir italas Mirkas Gocolis ruošiasi prestižinėms  
“UK Championships” varžyboms Asmeninio albumo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida šokių 

pamokoms

n Kaunas,  
J.Dabkevičiaus vidurinė mokykla, 
V.Čepinskio g.7A (Aleksotas)
n Vilnius, 
“Forum Palace”, Konstitucijos pr. 26
n Daugiau informacijos  
www.daniute.lt
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DERLIUS. Pakistane nuimamas apelsinų 
derlius. Pakistanas yra šeštas pagal dydį 
apelsinų eksportuotojas, kasmet užaugi-
nantis apie 2,1 mln. tonų apelsinų.

VEDLYS. Labradorų veislės jauniklis 
- vienas iš šunų vedlių veisimo centre 
Brisbane (Australija).

REKLAMA. Dviračių dizaineris Dyteris Zenftas 
(Dieter Senft) iš Vokietijos važiuoja savo sukur-
tu dviračiu “Jacko Bike”. Šiuo dviračiu jis ketina 
apvažiuoti 13 Vokietijos miestų, taip reklamuo-
damas Maiklo Džeksono (Michael Jackson) fes-
tivalį, vyksiantį Brandenburge per pirmąsias  
M. Džeksono mirties metines birželio 25 dieną.

Šios savaitės pretendentė GerDA KArLONAITĖ 2005 metais vyrų žurnale buvo išrinkta “Kaimynų 
mergina” ir kasmet patenka į Lietuvos FHM seksualiausių moterų šimtuką. 27-erių mergina vedė  
interaktyvias laidas tiesioginiame televizijos eteryje, tačiau prisipažįsta, kad iki šiol bijo kamerų.

EPA-Eltos nuotr.
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SKRYDIS. Prancūzų tyrinėtojas 
Žanas Lui etjanas (Jean-Louis 
etienne) pradėjo skrydį oro ba-
lionu virš Šiaurės Ašigalio.

Oksanos Točickajos nuotr.(OKTO.LT).
Operatorius: Petras SK.
Vizažas ir plaukai: Rimutė Večeraitė 
(“International Make Up Center”)
Apatinis trikotažas: “La Senza”.
Fotografuota picerijoje “Pitstop Pizza”. 

ŠVENTĖ. Indijoje švenčiamas tradicinis 
pirmojo derliaus festivalis “Visakhi”.


