
Elena NIKONOVAITĖ

- Kaip jautiesi vyriškoje “Tu 
gali šokti” komisijos kompani-
joje?

- Puikiai. Kokiai moteriai nepa-
tiktų vyrų dėmesys ir pagarba?

- Ar vyrai šokėjai moka mo-
terims asistuoti?

- Tikrai ne visi. Gal iš šalies 
žiūrint ir susidaro nuomonė, kad 
jie labai galantiški, nes per konkur-
sus būna pasitempę, veda partne-
rę... Bet iš tikrųjų daugelis šokėjų 
vyrų yra susitelkę į save ir egois-
tai. Jie labiau mėgsta patys gauti 
dėmesį nei kažkam jį rodyti. Žino-
ma, šių žodžių netaikau visiems 
šokėjams.

- Ar sunku vertinti projekto 
“Tu gali šokti” dalyvius?

- Nesunku, jei vertini ne žmogų, 
o jo atliktą darbą. Jausmus reikia 
mokėti nustumti į šoną, reikia išlai-
kyti atstumą, nes paskui nebegalėsi 
žiūrėti profesionaliai.

- Kai žiūri į projekto daly-
vius, atrodo, nuo kėdės pašoksi 
ir prisijungsi prie šokėjų, o kai 
reikia komentuoti pasirodymą, 
tampi itin santūri, lakoniška...

- Pati esu labai jautri man pasa-
kytiems žodžiams, todėl visuomet 
pagalvoju, kaip jausis šokėjas, išgir-
dęs mano komentarus. Pastabas 

stengiuosi pateikti profesionaliai: 
tik informaciją, be jokių emocijų, - 
kad žmogaus neužgaučiau.

- Kaip vertini 
“Tu gali šokti” 
projekto dalyvių 
patiriamą krūvį?

- Jis didžiulis, 
nes per savaitę 
žmonės turi išmok-
ti naujus kelių šokių judesius, o šok-
dami ne tik nesuklysti, bet dar ir pa-
sirodyti publikai emocingai, su ugne-
le. Ypač sunku šokti poroje, nes su-
klydęs nuvili ir partnerį. Ir sykiu tai 
didelis stresas, nes kai kurie projek-
to dalyviai neturi scenos patirties.

- Ar galima sakyti, kad dabar 
Lietuvoje prasideda šokėjų auk-
so amžius?

- Manau, tai yra dar tik aukso 
amžiaus pradžia.

- Esi daug keliavusi. Ar ne-
susigundei likti užsienyje?

- Svetimoje šalyje gerai jaučiuo-
si savaitę. Man svarbu namai ir vi-
sada žinojau, kad už jokius pinigus 
ar kontraktus iš Lietuvos neišva-
žiuosiu. Vienintelis dalykas, kuris 
man nepatinka Lietuvoje, - joje la-
bai šalta. Man šalta visą laiką. Ir 
mūsų žmonės galėtų būti bent tru-
putį optimistiškesni. Net mūsų ko-
mentarai internete dažniausiai to-
kie negatyvūs...

- Skaitai juos?
- Ačiū - nebe. Kartą apie save 

tokių dalykų prisiskaičiau... Po pa-
sirodymo čempionate. Verkiau gal 
tris dienas.

- Ar geras šokėjas gali būti 
intravertas?

- Niekaip! Nes šokis yra emo-
cija. Galima išmokti suvaidinti 
jausmą, bet tai nebus tikra. O jei 
savo emocijomis nepasieksi žiū-
rinčiojo širdies, šokis bus miręs 
ir nesvarbu, kaip techniškai jis 
atliktas. Žiūrinčiajam šiurpas oda 
neina? Ašaros neištrykšta? Ga-
las šokėjui.

- Ar šokėjas gali būti vege-
taras?

- Nepažįstu tokių. Raumenims 
labai svarbu baltymai.

- Kokio šokio norėtum iš-
mokti?

- Hiphopo. (Šypsosi.) Nes jis ne-
turi ribų, o judesiai tokie natūralūs 
- tarsi jais kalbėtum. Po visą gyve-
nimą šoktų sportinių šokių man no-
risi judesių laisvės.

- Iš profesionalių šokėjų gre-
tų pasitraukei prieš kelerius me-
tus. Ką dabar gali sau leisti to-
kio, kam anksčiau nebuvo gali-
mybių ar laiko?

- Nebereikia savęs kankinti die-
tomis. Restorane, užuot suvalgiusi 
tris lapus, galiu išsirinkti tokį patie-
kalą, kokio noriu, o paskui atsigulu-
si į lovą nebesapnuoti sapnų, kad 
rytoj atsikelsiu stora. (Juokiasi.)

- Tavo mėgstamiausias lais-
valaikis?

- Ruošti tai, kas skanu mano 
mylimam žmogui (E.Visockaitė su-
sižadėjusi su stomatologu Mariumi 
Damaševičiumi - aut. past.). Kartu 
praleidžiame labai daug laiko.

- Ką veikiate?
- Esame labai aktyvūs. Lanko-

mės kino teatruose, stengiamės pa-
matyti visus spektaklius, savaitga-
lius su draugais leidžiame Lietuvos 
kurortuose. Daug keliaujame, spor-
tuojame.

- Esu girdėjusi apie tavo 
ateities planus: vestuvės, vai-
kai, namas, šuo... Kaip sekasi 

juos vykdyti? 
Gal planuojate 
vestuves?

- Žinau, kad jos 
bus. Tik datos dar 
nesame nustatę. 
Nematau reikalo 
kažkur skubėti. Be 

to, mano vyras labai savarankiškas 
ir spontaniškas - nepareguliuosi. 
(Šypsosi.)

- Ar nesvarbu tau tvarka: iš 
pradžių vestuvės, tada - vai-
kai..?

- Ne. Tvarka man nesvarbi.

- Tavo hobis - proginių sukne-
lių modeliavimas ir dekoravimas. 
Gal ir vestuvinę siūsiesi pati?

- Žinoma.

- O kokio šuns nori?
- Man labai patinka šnauceriai. 

Bet tam reikia namo. Mūsų dabar-
tinis kelionių grafikas toks įtemptas, 
kad šunį turbūt turėsime tik išėję į 
pensiją. (Juokiasi.)

- Dažnai keliaujate po užsie-
nius?

- Kas 2-3 mėnesius.

- Tave sužavėjusi užsienio 
šalis?

- Singapūras. Jame gyvenantys 
žmonės tokie ramūs ir geri. Ir dar 
Singapūre labai gražūs, romantiški 
paplūdimiai, kur baltas smėlis ir 
daug žalumos.

- Ar tavo draugas stomatolo-
gas tau taiso dantis?

- Aš su juo ir susipažinau atėju-
si taisytis dantų. (Juokiasi.) Tikėjau, 
kad yra man lemtas žmogus ir kad 
mudu susitiksime natūraliai. Taip ir 
buvo. 

- Ar norėtum, kad tavo vaikai 
būtų šokėjai?

- Kad išmoktų šokti - taip, o nuo 
profesionalaus šokėjo kelio savo 
vaikus norėčiau apsaugoti. Bet jei 
jis jau gimdamas atsineš norą šokti 
- nieko nebepadarysi. Vaikystėje pa-
tys mėgstamiausi mano filmukai 
buvo šokių vaizdo įrašai (E.Visockaitė 
užaugusi profesionalių šokėjų Virgi-
nijaus ir Aušrelės Visockų šeimoje 
- aut. past.).

- Ar tavo draugas šoka?
- Šoko, kol vaidino, kad jam labai 

patinka šokiai. 

- Ar esi kada rašiusi CV?
- Ne. (Juokiasi.) Dirbu tėvų 

versle.

- Jei tektų keisti profesiją, 
kokios srities imtumeisi?

- Rinkčiausi interjero ar dra-
bužių dizainą. Domiuosi psicho-
logija.

- Kokių moteriškų silpnybių 
turi?

- Mėgstu pasivaikščioti po par-
duotuves.

- Iš šono atrodo, kad turi vien 
teigiamų savybių... Kokia tavo 
tamsioji pusė?

- Esu pavydi. Pavydžiu vyro. 
Galėčiau ir į plaukus įsikabinti, nes 
mūsų moterys dažnai nežino ribų.

 

“Pavydžiu vyro.  
Galėčiau ir į plaukus įsikabinti”

Prieš porą metų aktyvią profesionalios šokėjos karjerą nutraukusi 
EGLĖ VISOCKAITĖ (32) tuomet žengto žingsnio nesigaili: “Ateina lai-
kas, kai turi pradėti kitą gyvenimo etapą”. Šokis, nors ir naujomis for-
momis, liko: E.Visockaitė teisėjauja populiariame TV3 projekte  
“Tu gali šokti” ir darbuojasi tėvų įsteigtame šokių klube “Ratuto”. Ta-
čiau gyvenimas už drąsą pasukti kita kryptimi nusidažė naujomis 
spalvomis: atsirado nauja meilė, įvyko sužadėtuvės, o ir kiti sumanyti 
norai - jau pakeliui. Specialiai “Laisvalaikiui” - interviu su daugkartine 
Lotynų Amerikos šokių čempione.

Šokėja Eglė Visockaitė - vienintelė teisėja 
moteris TV3 projekte “Tu gali šokti”

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

E.Visockaitė restoranuose lapais nebesimaitina
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Beveik pusmetį trukusį “Sel” 
turą po Lietuvą praėjusį sa-
vaitgalį vainikavo finalinis 
grupės koncertas sostinės 
naktiniame klube “Pacha”.  
17 metų sceninę patirtį sukau-
pęs Egidijus Dragūnas-Selas 
savo muzikos mėgėjams do-
vanojo įsimintiną daugiau nei 
1,5 val. trukmės pasirodymą.

Gintarės ŠATKAUSKAITĖS 
ir Irmanto SIDAREVIČIAUS 
fotoreportažas

Gausiai reklamuotas baigia-
masis koncertas į klubą “Pacha” 
sutraukė kelių kartų dar 1992 m. 
susikūrusios grupės “Sel” my-
lėtojus. Apie 100 Kaune gyve-
nančių “Sel” gerbėjų į renginį 
atvyko specialiai koncerto orga-
nizatorių užsakytu autobusu.

Vieno klubo “Pacha” vadovų 
Armino Gužausko teigimu, bai-
giamajame “Sel” koncerte apsi-
lankė apie 1500 žmonių. Ištiki-
miausi “Sel” gerbėjai į sostinę 
atvyko net iš Klaipėdos, Šiaulių 
ir Panevėžio.

Pats atlikėjas su grupe ant 
scenos užlipo gerokai po vidur-
nakčio. Sausakimšos salės pasi-
tiktas audringomis ovacijomis 
E.Dragūnas koncertą pradėjo 
daina “Laužau standartus” iš 
2006-ųjų albumo “Muzika”. Visą 
“Sel” pasirodymą lydėjo specia-
lios garso, šviesos ir vaizdo pro-
jekcijų instaliacijos.

Klausytojus Selas lepino ži-
nomiausiais savo kūriniais: “Pa-
rašyk man laišką iš Paryžiaus”, 
“Vėl ruduo”, “Muzika”, “Kie-
mas”, “Ten, kur sapnai”,  
“SL 600” ir kitais. Koncertą  
E.Dragūnas užbaigė legendiniu 
“Saulės miestu”. Įkaitusi publi-
ka mylimam atlikėjui dar ilgai 
skandavo “ačiū”.

Neblėstantis 
“Sel” populiarumas
Baigiamasis “Sel” turo koncertas 

subūrė į krūvą apie 1500 
legendinės grupės gerbėjų

Įspūdingą “Sel” pasirodymą lydėjo specialios 
šviesos ir vaizdo projekcijų instaliacijos

“Olialia” 
mergaičių 
dovanos “Pacha” 
lankytojams 
- “Olialia Cola” 
skonio ledinukai

Tarp “Sel” gerbėjų - aktorius Audrius 
Bružas su mylimąja Šorena... ...bei... Asta Valentaitė

Televizijos laidų vedėją Jurgitą Jurkutę “Laisvalaikis” 
užfiksavo šnekučiuojantis su pusbroliu

VIP ložėje linksminosi ir 
tarptautinės verslo kompanijos 

rinkodaros specialiste užsienyje 
dirbanti Jūratė Bitinaitė

Klube “Pacha” netrūko 
žavių Egidijaus 

Dragūno gerbėjų

- Kaip prasidėjo tokia sėk-
minga šokėjos karjera?

- Ilgus metus šokau hiphopo, 
“street dance” stilių šokius, o 2006 
metais laimėjau Lietuvos go go šo-
kėjų čempionatą. Tuomet nuspren-
džiau, kad noriu iš šios šokio srities 
užsidirbti, daugiau pakeliauti - tokios 
galimybės atsiveria go go šokėjoms. 
Prisidėjau prie “BeYou” šokėjų agen-
tūros ir tada prasidėjo visos mano 
kelionės: šokau Sen Tropeze, Pary-
žiuje, Ibisoje, Kanų kino festivalyje, 
Amerikoje... Daug pamačiau ir kon-
certuodama su grupe “Scooter”. Ke-
liauju išties labai daug - net galėčiau 
pasakyti, kad lėktuve gyvenu. Mano 
geriausias draugas yra lagaminas.

- Tokios ilgos kelionės nevar-
gina ir nenusibosta?

- Iš tiesų gana dažnai į namus 
sugrįžtu tik lagaminų persikrauti. 
Sėsliau gyvenu tik vasaromis Ibiso-
je. Bet man kelionės labai patinka. 

Štai, rytoj mūsų su “Scooter” laukia 
koncertas Diuseldorfe, į kurį skri-
siu. Vienos dienos kelionė vien dėl 
trijų minučių pasirodymo...

Šokiai atveria galimybes pama-
tyti visai kitokį gyvenimą, o pagyve-
nus kitur, keičiasi ir mano pačios 
mentalitetas. Pradėjau sau kelti di-
desnius reikalavimus, aplinką verti-
nu ne tik pagal tai, ką turime Lietu-
voje, - mąstau plačiau.

- Gal gali išskirti kurį nors 
pasirodymą, kuris tau buvo ypa-
tingas?

- Neseniai Hamburge buvo gy-
vas “Scooter” pasirodymas, į kurį 
visi bilietai buvo išparduoti. O žiū-
rovų buvo net 15 tūkstančių! Tas 
koncertas dėl atmosferos tikrai tapo 
vienas įspūdingiausių. Taip pat labai 
mėgstu Ibisą, man joje kiekviena 
diena yra įspūdinga.

- Papasakok daugiau apie 
darbą su “Scooter”.

- Na, su jais dirbti pradėjau lai-
mėjusi atranką 2008 metų pavasarį. 
Kiekvienas koncertas su “Scooter” 
man kaip šventė, nes bėgant laikui 
tapome ne tik kolegomis, bet ir 
draugais - pasiilgstame vieni kitų. 
Jie be galo draugiški, labai gerbia 
mus kaip šokėjas.

- Yra nemažai žmonių, ma-
nančių, kad go go šokėjos, važi-
nėjančios į užsienį, - tik gražesnis 
prostitucijos pavadinimas. Ar ta-
vęs nežeidžia tokie komentarai?

- Manęs tikrai nežeidžia, nes aš 
žinau, ką ten darau ir ko važiuoju. 
Vieni gal taip galvoja iš pavydo, kiti 
galbūt dėl to, kad jie nežino, kaip 
viskas vyksta iš tikrųjų.

- Čia, aišku, didelį vaidmenį 
vaidina ir agentūra, su kuria 
dirbi?

- Taip, žinoma, labai svarbu pa-
sirinkti gerą ir patikimą agentūrą. 
Aš nė karto nesigailėjau, kad dirbu 
su “BeYou”, jai neturiu jokių prie-
kaištų. Čia visada atsiskaitoma lai-
ku, garantuojamas saugumas. Pas-
taruoju metu ir pati prisidėjau prie 
“BeYou” kūrybinės komandos - 
mes plečiame ir kuriame naujus 
projektus, aš taip pat rūpinuosi 
choreografija, šokėjų kostiumų di-
zainu.

- Pleti savo darbo sritis. O 
kur matai save ateityje? Ar tiek 
daug keliaujant ir šokant dar lie-
ka laiko studijoms?

- Kai yra noras, tai laiko atsi-
randa - šiuo metu rašau bakalauro 
darbą, baigiu psichologijos studijas. 
Studijuoti dieniniame skyriuje ir 
kartu šokti buvo nelengva, tačiau 
perspektyvų matau ir darbe, ir 
moksluose. Dar turiu energijos ir 
žinau, kad galiu viską suspėti. Atei-
tyje neketinu labai nutolti nuo pra-
mogų verslo, šokių pasaulio. Neno-
riu nusėsti vienoje vietoje, likti gy-
venti Lietuvoje. Noriu, kad darbas 
man atvertų galimybes gyventi ir 
dirbti visur, kur patinka: Ispanijoje, 
Prancūzijoje, Londone, Niujorke...

Kalbino Aušra PRASAUSKAITĖ
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“Scooter” šokėjos geriausias draugas - lagaminas
“BeYou” agentūros go go šokėjai Giedrei Mockeliūnaitei yra 
ko pavydėti. kaunietei vos dvidešimt dveji, o ji jau yra apkeliavu-
si daugelį garsiausių ir gražiausių pasaulio vietų, šokusi pačiuose 
geriausiuose klubuose pasaulyje. negana to, jau dvejus metus šią 
merginą galima išvysti koncertuojančią kartu su grupe “Scooter”. Ji 
yra ir ta pati mergina, kuri efektingai šoka “Scooter” vaizdo klipuo-
se “Jump that rock” ir “Stuck on replay”. Susipažinkite - tai Giedrė.

“BeYou” kviečia visus prisidėti 
prie savo šokėjų komandos. 
Naujų šokėjų atranka vyks 
penktadienį, gegužės 14 d., 
15 val. Vilniaus klube “Pacha” 
(Gynėjų g.14).

Giedrė Mockeliūnaitė
Asmeninio albumo nuotr.

Kartu su agentūros “BeYou” 
šokėja Karolina (kairėje) ir grupe 
“Scooter” Giedrė apkeliavo pusę 
Europos



Patinka apsipirkinėti naktį lo-
voje - prašom. Lietuvoje vei-
kiančių lietuviškų interneto 
parduotuvių, prekiaujančių dra-
bužiais, yra per penkiasdešimt: 
naujagimiai, besilaukiančiosios, 
paaugliai, brandžios moterys, 
vyrai, net ir šunys bus apreng-
ti nekeliant kojos iš namų. Ta-
čiau kokybiškai aprengti bus tik 
penktadalis pirkėjų, mat tikro-
mis elektroninėmis, interneto 
parduotuvėmis galima vadinti 
vos kelias.
“Laisvalaikis” pataria, nuo ko 
pradėti ir kur verta užsukti no-
rint apsipirkti tiesiog prie kom-
piuterio.

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Asmeninio albumo nuotr.

Genutė ŽALIENĖ

Patarimai renkantis 
drabužius internete
n Spragtelėję pele www.eshops.lt 

pateksite į svetainę, kur rasite dra-
bužiais prekiaujančių lietuviškų el. 
parduotuvių sąrašą, palengvinantį 
virtualųjį šmirinėjimą.

n Prekė iš nuotraukos neretai 
būna klaidingai įsivaizduojama arba 
pristačius ją pasirodo netinkamas 
dydis - turite teisę prekę grąžinti.

n Galimybė prieš perkant pa-
liesti “gyvą” prekę - dažnam svar-

bus argumentas pirktis įprastose 
prekyvietėse.

n Norint išvengti nerimo be-
laukiant užsisakytos internete 
prekės, siūloma pradėti nuo smul-
kių pirkinių.

n Išnaudokite pirkimosi inter-
netu pranašumus: nereikia niekur 
skubėti - apsipirkimo laikas ir vieta 
mūsų.

n Dažnai interneto parduotu-
vių savininkai sumažina parduo-
tuvės išlaikymo, sandėliavimo są-

naudas, todėl prekes gali pasiūly-
ti pigiau nei tikrų parduotuvių 
lentynose ne dėl to, kad jos bro-
kuotos ar pasenusio modelio. 
Naudodamiesi galimybe tą pačią 
prekę įsigyti pigiau būkite bud-
rūs, bet nepriekabūs.

n www.kurpirkti.lt svetainėje 
susipažinsite su internete siūlomu 
konkurentų asortimentu ir kaino-
mis. Daug lengviau bus pirkti pa-
lyginus siūlomas nuolaidas ar net 
stilius.
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Šiuo metu paklausiausia prekė - tamprės: įvairaus ilgio, spalvų, audinio faktūrų, su 
užkulniu (labai madinga ir patogu) ir paprastos.

pasipuoskim.lt archyvo nuotr.

Vos keliasdešimt litų už 
vienetinį lietuvišką gaminį

Pasaulyje verslininkai jau žino, 
kad elektroninė ir internetinė preky-
ba sėkmingai pritraukia klientus ir 
konkuruoja su tradicine, todėl iš da-
lies arba visiškai perkelia prekybą ir 
paslaugas į virtualią erdvę. Pamažu, 
bet daugėja šalies gyventojų, besinau-
dojančių internetinėmis parduotuvė-
mis ir Lietuvoje. Čia prekių pasiūla 
kol kas nėra didelė, todėl mūsų rub
rikai įvertinti tarp kitų internetinių 
svetainių www.pasipuoskim.lt krau-
tuvėlę nebuvo sunku. Nors ir negau-
sus, bet nuolat papildomas ir sparčiai 
augantis asortimentas patraukė dė-
mesį dėl geros kokybės vos keliasde-
šimt litų kainuojančios lietuviškos 
prekės, kokios niekur kitur negausi. 
Taip pat vilniečiai ar miesto svečiai 
nuvykę svetainėje pateiktu adresu ga-
li įsigyti vardinių dizainerių gami-
nių išparduotuvių kainomis, pasie-
kiamomis kiekvienam pirkėjui. Pri-
imami užsakymai dėl nestandartinių 
XXSXXL dydžių drabužių.

Garderobui papildyti užtenka pelės spragtelėjimo
Kodėl moterys pamėgo www.pasipuoskim.lt svetainėje siūlomus gaminius?

Modelis Jurgita 
MarcINkevIčIūtė: 

“Mane erzina smalsūs pirkė-
jų žvilgsniai ir apsaugos darbuo-
tojų vaikščiojimas iš paskos - dėl 
to rūbus ramiai renkuosi inter-
nete ir save pagaunu vis dažniau 
užsukančią būtent čia”.

aerobikos instruktorė Lina 
GaScevIčIūtė-
SauDarGIeNė: 

“esu be galo patenkinta tam-
prėmis. Šiuo metu laukiuosi an-
tro vaikelio ir tamprės paaukštin-
tu juosmeniu yra nepamainomas 
drabužis, o po pirmojo gimdymo 
tamprės padėjo puikiai sufor-
muoti taliją”.

Profesionali sportininkė 
ViktoriJa BeLekoVa: 

“kadangi esu aukštaūgė, man 
labai patinka www.pasipuoskim.lt 
krautuvėlė, nes čia yra glaustinu-
kių su kaklu, palaidinių pailginto-
mis rankovėmis ir tamprių būtent 
aukštaūgėms. Labai patinka, kad 
viršutiniai gaminiai dėl reglano 
rankovių labai gražiai guli ties pe-
čių linija. Labai laukiu naujos, 
šiuo metu kuriamos “body/triko” 
kolekcijos”.

uaB “Bemer medicintechnika” 
direktorė Loreta ruMBIeNė: 

“Parduotuvėse didesnių, ne-
standartinių patrauklių drabužių 
modelių rasti beveik neįmanoma, 
todėl didelis atradimas - interne-
tinis www.pasipuoskim.lt tinkla-
lapis. Be to, kai lyja ar sninga, 
tikrai nesinori vaikščioti po par-
duotuves, pas mus oras dažnai 
nemalonus - prie šilto arbatos 
puodelio apsipirkinėti kitas rei-
kalas”.

vizažistė LILIaNa tuNkevIč: 
“Pirmą kartą, kai atvėriau in-

ternetinį parduotuvės puslapį, su-
sigundžiau suknele. Sykį netyčia 
ją išskalbiau aukščiausia tempe-
ratūra - nieko neatsitiko! Nuosta-
bios kokybės užburta nuspren-
džiau užsukti į svečius ir ten vie-
toje prisiderinti dar kažką. Be to, 
man gaila laiko vaikščioti po par-
duotuves, manau, laisvalaikį gali-
ma leisti kur kas įdomiau. Jeigu 
ir užsuku į parduotuves, tai geri 
drabužiai tikrai per brangūs, dėl 
to daug perku internete”.

Sako - vestuvinė 
suknelė tik kartui... 

Ta pati - taip, 
bet galima kita 

apsirengti

Asmeninio albumo nuotr.

Šokių mokytoja rasa 
ŽIDoNytė: 

“Jau kurį laiką nešioju tampres 
su užkulniu. Per treniruotes su jo-
mis jaučiu didelį komfortą, o labiau-
siai džiugina tai, kad jos prie mano 
laisvalaikio garderobo puikiai dera, 
tai tarsi antroji mano oda”.
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Tarsi pasakų princesė tiulio 
suknele pasipuošė “Disney” 
mėgstamiausia aktore 
išrinkta Anė Hatavej 
(Anne Hathaway)

Ivanka Tramp 
(Ivanka Trump) nepraleidžia 
prestižinių renginių

Subtili viena gražiausių 
pasaulio moterų vadinamos 
Zojos Soldanos (Zoe 
Soldana) apranga
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Suknia iškilmėms pagal žvaigždes

Niujorke praėjusią savaitę rinkosi ryškiausios viso pasaulio kino, 
muzikos ir mados žvaigždės - čia vyko Metropoliteno meno 

muziejaus Kostiumo instituto labdaros pokylis. Mados žurnalai dar 
ilgai aptarinės, kas nusipelnė stilingiausių puotos dalyvių titulo - 

žvilgtelėkime į iškilmingus apdarus ir mes.

Rosario Davson 
(Rosario Dawson) 
patinka itin 
romantiškas stilius

Dėmesį ypač traukė 
Kristinos Hendriks 
(Christina Hendricks) krūtinė

Ryški norėjo būti  
Naomi Vots (Naomi Watts) 

Pastelinius atspalvius rinkosi 
Sara Džesika Parker (Sarah 

Jessica Parker)
EPA-Eltos nuotr.

Renginio nepraleido ir 
neseniai mama tapusi 

modelis Žizelė Bundche 
(Gisele Bundchen) su vyru 

Tomu Breidžiu (Tom Brady)

Su blizgančiu “Christian 
Dior” drabužiu pasirodė 

aktorė Marion Katilard 
(Marion Cotillard)

Šalta ir spindinti Demi Mūr 
(Demi Moore)

Komplimentų nepagailėta 
dainininkei Gven Stefani 
(Gwen Stefani)

 



Praėjusią savaitę princas  
Haris (Harry) išlaikė sraigtaspar-
nio piloto egzaminą, o dabar suži-
nojo, kokį sraigtasparnį ateityje pi-
lotuos, praneša agentūra AP. 25 
metų vyrui parinktas “Apache” tipo 
sraigtasparnis. Tokie sraigtaspar-
niai, be kita ko, naudojami Afganis-
tane. Princas Haris neslepia savo 
noro vėl tarnauti Afganistane. Jis 
jaučia “didelę garbę” būti “Apache” 
sraigtasparnio pilotu, penktadienį 
sakė britų sosto įpėdinio princo 
Čarlzo (Charles) sūnus. “Būsiu są-
žiningas - aš manau, kad tai iki šiol 
yra vienas didžiausių iššūkių mano 
gyvenime”, - pridūrė jis.

Kas bendro tarp JAV atlikėjo 
ir kompozitoriaus DžAstino 
timberleiKo (Justin timber-
lake) ir gražuoliuko britų akto-
riaus DžADo lo (Jude law)? 
Abu garsūs, nuolat patenka į 
geidžiamiausių vyrų pasaulyje 
sąrašus ir abu turi mergišiaus 
reputaciją. bendra ir tai, jog abu 
grįžo pas buvusias mylimąsias.

Susitaikė po ketverių metų

28 m. aktorė Siena Miler (Sien-
na Miller) su Džadu Lo po Niujor-
ką vaikščiojo švytėdami ir susikibę 
už rankučių - jie praėjusią savaitę 
buvo atvykę į Niujorko Metropoli-
tano meno muziejaus Kostiumo 
instituto labdaros iškilmes.

Sklinda gandai, jog praėjusiais 
metais santykius atnaujinusi pora 
vėl susižadėjo ir ieškosi buto Lon-
done. Tokias kalbas paskatino S.Mi-
ler ranką vėl papuošęs sužadėtuvių 

žiedas, kurį aktorė mūvėjo per pir-
mąsias piršlybas daugiau kaip prieš 
5 metus, kai Dž.Lo jai pasipiršo.

Artimas porai šaltinis teigė: 
“Jie nenori oficialiai skelbti suža-
dėtuvių, tad Siena mūvi žiedą ant 
kitos rankos. Džadas ir Siena nori 
įsitikinti, kad šįsyk viskas klostysis 
tinkamai”. Nors S.Miler šeima abe-
jojo dėl jos sprendimo atnaujinti 
santykius su buvusiu mylimuoju, 
kalbama, kad aktorė atgavo pasiti-

kėjimą juo. Pora išsiskyrė 2005 me-
tais, kai S.Miler sužinojo, jog Dža-
das Lo jai buvo neištikimas su savo 
vaikų aukle.

Aktorius su buvusia žmona Sa-
di Frost (Sadie Frost) turi tris vai-
kus - Rafferty (13 m.), Iris (9 m.) 
ir Rudy (7 m.), taip pat septynių 
mėnesių dukterį su modeliu Sa-
manta Berk (Samantha Burke).

Dž.Timberleikas - tarp 
dviejų mylimųjų

Gandus apie skyrybas paneigė 
aktorė Džesika Byl (Jessica Biel), 
praėjusią savaitę pasirodydama 
Niujorko Metropolitano meno mu-
ziejaus Kostiumo instituto labdaros 
iškilmėse su mylimuoju Dž.Tim-
berleiku. Juodu atrodė laimingi ir 
mėgavosi vienas kito draugija. Nors 
praėjusį mėnesį buvo prabilta apie 
aktorės ir dainininko skyrybas - esą 
komedijos “Bloga mokytoja” filma-
vimo aikštelėje Džastinas ne tik 
dirba su savo buvusia mergina Ka-
meron Dias (Cameron Diaz), bet ir 
vėl atnaujino santykius.

Džesika Byl (Jessica Biel), renginyje 
pasirodydama su Džastinu 

Timberleiku (Justin Timberlake), 
paneigė gandus apie skyrybas

Geidžiamiausi pasaulio vyrai 
grįžta pas buvusiąsias?

Los Andžele praėjusį penktadienį vyko labdaros renginys “Race To 
Erase” - jame  kino ir scenos žvaigždės demonstravo madas. Garsioji 
JAV mergina PARIS HILToN (Paris Hilton), kaip visada, sugebėjo ypač 
išsiskirti iš minios - buvo įvertinti ir suknios, ir krūtinės privalumai.

EPA-Eltos nuotr.

Paris Hilton grožybės

Džadas Lo (Jude Law) 
Sienai Miler (Sienna Miller) 
pasipiršo antrą kartą

EPA-Eltos nuotr.

Puslapį parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Princas Haris pilotuos 
sraigtasparnį

Princą Harį (Harry) lydėjo 
draugė Čelsė (Chelsea)

EPA-Eltos nuotr.
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“Tu gali šokti” dalyviai teisėjus 
paliko be žado
Agnės VAITASIŪTĖS  
ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Nors “Tu gali šokti” dalyvius vertina žodžio 
kišenėje neieškantys šokio profesionalai, pripratę 
prie televizijos kamerų ir tiesioginio eterio, net ir 
jie antroje tiesioginėje projekto transliacijoje ne 
kartą buvo praradę amą. Amo nepritrūko tik nau-
jajam šou vedėjui Marijui Mikutavičiui. Šis pra-
ėjusio sekmadienio vakarą pavadavo savo kolegą 
aktorių Leonardą Pobedonoscevą-Leo, kuris dėl 
išvykos į užsienį negalėjo dalyvauti transliacijoje. 
Šį kartą visiems dalyviams buvo mestas nelengvas 
iššūkis - hiphoperiai sukosi pagal ča ča ritmus, 
balerūnai - pagal hiphopą, o pramoginių šokių 
atstovai trypė lietuvių liaudies ritmu. Žiūrovų ir 
teisėjų sprendimu atsisveikinti su “Tu gali šokti” 
projektu teko hiphopo atstovei Alinai ir įvairių 
stilių šokius įvaldžiusiam Tomui L. Liko 10 da-
lyvių. Jau šį sekmadienį dar dviem teks palikti 
šou, o likusiems - dar labiau stengtis dėl geriau-
sio šokėjo vardo.

Itin jautrus Modestos ir 
Dano šokis sugraudino 

projekto teisėjus

Lietuvių liaudies ritmu sukosi linijinių šokių 
atstovė Gintarė ir breikeris Viktoras

Su Gaudre šokęs Laurynas po atviro ir energingo 
pasirodymo buvo pramintas “terminatoriumi”

Baleto atstovams Irinai ir Nagliui hiphopo 
judesius teko įsisavinti per savaitę  ... ir Tomą L.

Rima ir Tomas U. iš visų jėgų 
stengėsi pasirodyti kuo geriau

Vienos “Tu gali šokti” 
transliacijos vedėju tapęs 
Marijus Mikutavičius guodė 
iš projekto iškritusią Aliną

Šventės 13

Sostinės Antakalnio rajone veikiantis 
restoranas “Tornado” gegužės 7 dieną 
atšventė savo septynerių metų gimtadienį. 
“Be Jūsų nebūtų ir mūsų”, - tokiais žodžiais 
svečius pasitiko generalinis direktorius 
Ivanas Šiška. Susirinkusiuosius linksmino 
vakaro vedėjas Vitalijus Zuikauskas, 
išdalijęs gausybę dovanų visiems 
dalyvavusiems smagiose viktorinose 
ir žaidimuose. Tikra vakaro staigmena 
tapo seksualiosios “Olialia pupytės”. Visi 
skanavo preciziškai paruoštų užkandžių, 
o vakarėlio pabaigoje, kaip ir dera tokiai 
šventei, barmenai įnešė didžiulį tortą. Į 
šventę atskubėję svečiai linkėjo restoranui 
“Tornado” išlikti dar mažiausiai 77 metus.

“Tornado” gimtadienyje - 
staigmenos, dovanos ir linksmybės

Torto būta išties įspūdingo

Generalinis direktorius 
Ivanas Šiška dėkojo ir 

svečiams, ir darbuotojams

Smagūs žaidimai ne tik 
paįvairino vakarą, bet ir suteikė 

galimybę gauti dovanų

“Olialia pupyčių” dainos vakarėliui 
suteikė ypatingo žavesio

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“Laisvalaikio” inf.
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Pavasaris - ne tik prisikėlimo, bet ir atsi-
naujinimo metas. Šį pavasarį Druskinin-
kų vandens parkas lankytojus džiugina 
pristatydamas naujas paslaugas ir nau-
jai įrengtas pirtis.

“Beveik mėnesį vandens parko interneti-
nėje svetainėje www.aquapark.lt mūsų esami 
ir būsimi lankytojai dalyvavo dviejų naujų pirčių 
pavadinimų konkurse. Pasiūlyti pavadinimai 
buvo išties išradingi - “Mona ir Liza”, “Smėlio 
kopos ir Gintarinė jūra”, “KoKo ir AraBisca”, 
“Ing ir Jang”, “Biesas ir Laumė”, “Dangaus 
skliautas ir Šiaurės pašvaistė”, - šypsosi vie-
šųjų ryšių specialistė Jūratė Vaitkevičiūtė. 
“Naujosios vandens parko pirtys buvo pavadin-
tos vardu “Amber”, atsižvelgiant į interjere vy-
raujančias spalvas, primenančias geltonąjį ir 
juodąjį gintarą”.

Naujosios “Amber” pirtys yra skirtos pri-
vačiam poilsiui. “Pirtyse galima įsigyti ne tik 
jau įprasto pirčių programose naudojamo me-
daus, Juodosios jūros druskos, veido kaukių, 
bet ir viso kūno šokolado ir jūrinių dumblių 
kaukių”, - teigia vandens parko atstovai. Vi-
siems, įsigijusiems procedūras naujose pirtyse, 
kainuojančias nuo 10 iki 50 Lt, yra suteikiama 
galimybė jomis mėgautis netrukdomiems kitų 
lankytojų. “Kūno kaukės ne tik maitina, drėki-
na bei minkština kūno odą, bet ir nuotaiką pra-
skaidrina, nes šokolado kvapas pasklinda viso-
je pirtyje” - išėję iš pirties teigė dvi pirtininkės, 
pirmosios pasimėgavusios kūno kaukėmis.

Suaugusių vandens parko lankytojų pa-
mėgta pirčių erdvė pasitinka lankytojus ne tik 
su naujomis pirtimis, bet ir su atnaujinta pir-

timi “Artemida”, kuri tapo druskų pirtimi. Bu-
vimas šioje pirtyje padeda organizmui greičiau 
pašalinti toksinus, pagerina kraujotaką, be to, 
jis ypač naudingas sergantiems lėtinėmis kvė-
pavimo takų ligomis. “Dažnai lankausi druskos 
kambaryje, tačiau šį kartą jį iškeičiu į druskų 
pirtį”, - teigė kaunietė Kristina, eidama į 50 
procentų oro drėgmės druskų pirtį. “Jaučiamės 
tarsi išbridę iš Negyvosios jūros, visas kūnas 
padengtas druska”, - džiūgavo vilniečiai Asta 
ir Dainius, išbandę druskų pirtį.

Dar viena pavasario naujiena - individu-
alaus vanojimo paslauga pirtyje “Tilia”, kai-
nuojanti 70 Lt. Ją įsigijęs lankytojas net 25 
minutes mėgaujasi keturiomis vantomis pro-
fesionalaus pirtininko atliekamu vantų šokiu 
ant kūno ir tik jam skiriamu dėmesiu. Tiems, 

kurie mėgsta vanotis patys, nuo šiol sutei-
kiama galimybė įsigyti beržinių arba ąžuoli-
nių vantų, kainuojančių 15 Lt.

Parengė Jūratė VaitkeVičiūtė

Pavasario naujienos Druskininkų vandens parke

n Dieną, kai Lietuvoje yra švenčiama 
lietuviška meilės šventė - Mildos diena 
(gegužės 13 d.), visi suaugę vandens 
parko lankytojai, perkantys bilietus, turi 
galimybę laimėti ir nemokamai išbandyti 
naujas pirtis ir paslaugas arba gauti nuo 
10 proc. iki 100 proc. nuolaidas vandens 
parko bilietams. Mildos dienos loterija 
vandens parke vyks iki gegužės 16 d.
n Druskininkų vandens parkas
Vilniaus al. 13-2, Druskininkai  
www.aquapark.lt

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida

Su “Maestro Olialia” kortele

10%
nuolaida

- Kaip vertinate V.Cololo pa-
siektus rezultatus?

- Pokyčiai įspūdingi. Vasario  
11 d. jo pradinis svoris buvo 137,8 
kg, o dabar jis siekia 117 kg. Žmo-
gus atsikratė per 20 kg naštos.

- Ar toks svorio kritimas nė-
ra per staigus?

- Per savaitę rekomenduojama 
numesti iki 1 kg. Tačiau didelį ants-
vorį turintys žmonės lieknėja grei-
čiau. Kadangi V.Cololo kūno masė 
buvo didelė, dėl sparčiau kritusio 
svorio jis nesijautė nusilpęs. Vis 
dėlto pereidami į antrąjį “Tu gali!” 
programos etapą svorio kritimą kiek 
pristabdome.

- Kuo antrasis programos “Tu 
gali!” etapas skirsis nuo pirmojo?

- Šiuo metu kiek koreguojamos 
V.Cololo treniruotės sporto salėje. 
Antruoju “Tu gali!” programos eta-
pu norime sustiprinti raumenyną, 
tam, kad būtų suaktyvinta organiz-
mo medžiagų apykaita ir būtų labiau 
naudojama riebalinė organizmo ma-
sė. Dabar akcentuojame didžiųjų 
raumenų masių lavinimą - krūtinę, 
kojas, nugarą. Taip pat kiek keičiasi 

V.Cololo mityba. Be jam ypač svar-
bių baltymų, papildomai rekomen-
duojame vartoti aminorūgštis.

- Kokius tikslus išsikėlęs  
V.Cololo?

- Didelių tikslų reikia siekti ma-
žais žingsneliais. Šiuo metu užsi-
brėžtas svoris - 110 kg. Bet aš reko-
menduočiau jam siekti daugiau. Dar 
kitu etapu - 100-95 kg. Manau, ga-
liausiai jo kūno proporcijų žmogui 
tinkamiausias svoris būtų 87-90 kg.

- Ką daryti, kad svoris ne-
grįžtų?

- Sportas ir taisyklinga mityba tu-
ri tapti gyvenimo dalimi. Tai ir yra “Tu 
gali!” programos esmė - palengva, 
specialistams padedant ir prižiūrint, 
pakeisti žmogaus įpročius ir juos įtvir-
tinti. Jei V.Cololo išlaikys pasiektą 
svorį bent pusę metų ar metus, ma-
nau, jis daugiau nebekis. 

- Kokių sveikatos problemų 
žmogui sukelia antsvoris?

- Tokio sudėjimo žmonės, koks 
buvo V.Cololo, dažniausiai turi padi-
dėjusį cholesterolio kiekį. Sumaži-
nus cholesterolio kiekį 25 proc. su-
mažėja širdies ligų susirgimo rizika, 

prasiplečia kraujagyslės ir pagerėja 
kraujo apytaka. Mažai judantys ir 
per didelį svorį turintys asmenys 
dažniau serga širdies ir kraujagyslių 
ligomis: hipertenzija, širdies angina, 
padidėja miokardo infarkto, insulto 
rizika. Dar prisideda diabetas - spor-
tas yra nepamainoma šios ligos pro-
filaktika.

Bėgant laikui dėl antsvorio ir 
silpno raumenyno atsiranda proble-
mų su stuburu, taip pat greičiau su-
sidėvi, deformuojasi kelių, klubų, 
pėdų sąnariai ir raiščiai. Sportas yra 
didžiausia ir geriausiai motyvuojan-
ti žmogų ligų profilaktika. 

- Kaip jaučiasi dešimtis kilo-
gramų numetęs žmogus?

- Tai tik teigiami ir gyvenimo 
kokybę gerinantys pokyčiai. Kei-
čiasi visas jo gyvenimas, nes jis 
tampa patrauklus, sulaukia dau-
giau komplimentų iš aplinkos. Pa-
gerėja sveikata, sumažėja išlaidos 
medicinos priemonėms, didėja fi-
zinis pajėgumas, daugiau laiko pra-
leidžiama gamtoje, su draugais ar 
šeima.

Parengė elena NikONOVaitė

Antras “Tu gali!” lieknėjimo programos 
etapas: V.Cololo stiprins raumenis
Pagal “Impuls” lieknėjimo programą “Tu gali!” svorį metantis VITALIJUS COLOLO (35) jau baigė pirmąjį 
trijų mėnesių etapą. Laikydamasis specialiai jam sudarytos dietos, sportuodamas ir pramogaudamas 
“Impuls” baseine vyras numetė per 20 kilogramų, normalizavosi jo spaudimas, o biologinis amžius 
sumažėjo dvejais metais - Cololo atjaunėjo! “Impuls” komandos palaikomas V.Cololo tęsia savo atradi-
mus ir žengia į antrą sveikatinimosi etapą - jis sportuos ir lieknės dar tris mėnesius. Šiuo metu  
117 kg sveriančio vyro užsibrėžtas tikslas - 110 kg. Apie esamus ir dar būsimus V.Cololo pokyčius pasa-
koja Valdemaras KAVALIAUSKAS, “Impuls” tinklo sporto dalies konsultantas.

Daugiau informacijos apie lieknėjimo programą “Tu gali!” rasite 
www.impuls.lt.

Atsikračius antsvorio:

n mažėja tikimybė susirgti cukriniu diabetu, nebeužsikemša krauja-
gyslės;
n sumažėja cholesterolio kiekis, o kartu mažėja infarkto tikimybė;
n sureguliuojamas kraujospūdis, o žmonėms, kuriems yra per 30 me-
tų, apie 50 proc. mirties atvejų yra susiję su prastu kraujospūdžiu;
n dažnai pagerėja regėjimas;
n ilgėja gyvenimo trukmė;
n atsikratoma psichologinių problemų (pradedama savimi pasitikėti);
n sumažėja nuotaikų kaita, dingsta depresijos požymiai;
n sustiprėja imunitetas, mažesnė infekcijų ir susirgimų tikimybė;
n gerokai sumažėja išlaidos medicinos ir kitoms lieknėjimo priemonėms;
n žmonės tampa žvalesni, energingesni, lengviau kvėpuoja ir vaikšto.

Gegužės pradžioje 
pristatyta individualaus 
vanojimo paslauga

Po atnaujinimo pirtis “Artemida” 
tapo druskų pirtimi

Naujose garinėse pirtyse “Amber” vyksta mokamos programos

“Impuls” klube sportuojantis 
Vitalijus Cololo šiuo metu 

stiprina krūtinės, nugaros ir 
kojų raumenis

Mindaugo Vaičiulio nuotr.
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Grįžtama prie vynų klasikos

Jaukioje “La Vinia” parduotuvėlėje galima 
rinktis iš Senojo žemyno (Prancūzijos, Italijos, 
Ispanijos) vynų bei atkeliavusiųjų iš Naujojo 
pasaulio: Australijos, Pietų Afrikos, Čilės, Ar-
gentinos. “Čilės ir Argentinos vynai pasižymi 
itin geru kainos ir kokybės santykiu, - pasako-
jo “La Vinia” šeimininkė Audronė Sargūnienė. 
- Vis dėlto pastaruoju metu pastebima tenden-
cija - vartotojas sugrįžta prie Senojo žemyno 

vynų”. Ilgus metus alkoholinių gėrimų srityje 
dirbanti moteris galiausiai ėmėsi įgyvendinti 
savo svajonę - dirbti su vynais ir būti arčiau 
juos vertinančių, jais besidominčių žmonių. 
Nuosavu verslu besirūpinančią A.Sargūnienę 
nuolat rasite “La Vinia” parduotuvėlėje, kurio-
je ji konsultuoja pirkėjus.

“Apie vyną žinau daug. Esu lankiusis dau-
gelyje vyndarystės šalių, bendravau su vyno 

gamintojais, seku Lietuvos ir viso pasaulio 
vynų rinkos naujienas, - pasakojo A.Sargūnie-
nė. - Bene svarbiausias vyno skonį lemiantis 
veiksnys yra žemė ir klimato sąlygos, kuriose 
auginamas vynuogių derlius. Iš skirtingose 
šalyse užaugintų tos pačios rūšies vynuogių 
pagamintas vynas labai skirsis. O prie gamtos 
sąlygų bei klimato įtakos galutiniam produktui 
dar pridėčiau vyndario rūpestį ir meilę”.

Gausus aliejų pasirinkimas

“La Vinia” tikslas - išsiskirti asortimentu 
ir taip suburti retesnės, gurmaniškos produk-
cijos pirkėjus. Pavyzdžiui, naujovė Lietuvos 
rinkoje - vynai iš Makedonijos. “La Vinia” 
rasite ir jauno, nebrandinto, gaivaus vyno 
“Vinho Verde” (išvertus į lietuvių kalbą - ža-
lio vyno) iš Portugalijos. Parduotuvėlės išskir-
tinumas - tik “La Vinia” prekiaujama retu ar-
gentinietišku vynu “Trivento”, kurį vyno eks-
pertų leidinys “Vine Spectator” įvertino 92 
balais iš 100 galimų. “Stengsimės, kad atei-
tyje tokių išskirtinių vynų pas mus būtų dau-
giau”, - sakė A.Sargūnienė.

Jei į “La Vinia” užsukote užkandžių, 
rinksitės iš Graikijos, Italijos, Ispanijos ve-
žamų gaminių: alyvuogių, saulėje džiovintų 
pomidorų, įvairaus skonio paštetų, konser-
vuotų daržovių, saldumynų ir kitų maisto 
produktų. Parduotuvėje didelis alyvuogių 
aliejaus asortimentas, kuriame - ir ypač ver-
tinamas ispaniškas “Full Moon” aliejus. Jei 
pageidaujate, galite įsigyti purškiamo alie-
jaus - patogiau paskirstyti ant kepsnio ar 
salotų.

“La Vinia” laukiami ir ieškantys dovanos, 
mat produkcija pakuojama. “Ir kainos mūsų 
draugiškos. Butelį vyno įsigysite sumokėję apie 
20 litų”, - pasakojo A.Sargūnienė ir kvietė už-
sukti kiekvieną, neabejingą vyno kultūrai.

“La Vinia” parduotuvės asortimente - vynas, užkandžiai, gardėsiai
Neseniai Vilniuje, prekybos centre “Rimi 
Hypermarket” (Žirmūnų g.64), duris atvė-
rė nauja vyno ir gardėsių parduotuvėlė “La 
Vinia”. Joje rasite per 500 skirtingų gėrimų 
rūšių ir prie jų siūlomų užkandžių. Į “La Vi-
nia” kviečiami ir aliejaus gurmanai - par-
duotuvės lentynose rasite itin geros ko-
kybės Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje paga-
mintos produkcijos. Aktualu nenorintiems 
pirkti katės maiše - “La Vinia” kasdien 
vyksta vynų ir kitų produktų degustacijos.

Su “Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai  

(išskyrus akcijiniams vynams)

“La Vinia” yra  
ir slyvų vyno

Apie vynus daug žinanti 
Audronė Sargūnienė 

konsultuoja “La Vinia” 
pardutuvės klientus

“La Vinia” parduotuvė įsikūrusi 
Vilniuje, Žirmūnų g.64, esančiame 
“Rimi Hypermarket”

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Lietuvio skoniui  
pritaikyti kebabai

Turkiškų akcentų turinčiame, 
europietiškame “Oranžinio baro” 
meniu galėsite užsisakyti pačių po-
puliariausių vieno ar kito krašto pa-
tiekalų. Turkijai atstovauja “Oran-
žinio baro” patiekalas Nr.1 - keba-
bai. Lankytojams siūloma net 12 jų 
rūšių su įvairiais įdarais: jautienos, 
vištienos, kalakutienos, lašišos, 
daržovių ir kitų. “Su verslo partne-
riais daug keliaujame po pasaulį, bet 
tokio didelio kebabų asortimento, 
kokį savo lankytojams siūlome mes, 
nematėme jokioje kitoje šalyje”, - 
pasakojo “Oranžinio baro” direkto-
rius Raimondas Krejeris. Tradicinis 
turkiškas patiekalas prieskoniais, 
padažais pritaikytas lietuvio sko-
niui. Užsisakę kebabą galėsite rink-
tis iš keturių čia pat vietoje gami-
namų padažų.

“Manau, kebabai yra natūralus 
ir sveikas maistas. Šis patiekalas ga-
minamas iš marinuotos, o prieš pa-
tiekiant klientui grilyje keptos mė-
sos - kapotos ar maltos. Kebabas 
patiekiamas su daug daržovių”, - pa-
sakojo R.Krejeris. “Oranžiniame ba-
re” klientas gali rinktis, kaip patiek-
tą kebabą valgyti: bandelėje, pitoje, 
lavaše arba lėkštėje.

Tradiciniai lietuviški 
patiekalai

Italų ir prancūzų virtuvių mėgė-
jai galės užsisakyti spagečių su įvai-
riais padažais - tai “Oranžinio baro” 
valgiaraščio naujovė, arba rinktis 
ant specialių keptuvių kepamus 
prancūziškus lietinius. Šie pastaruo-
ju metu Lietuvoje ypač išpopuliarė-
ję lietiniai skanūs ir vieni, bet kli-
entams siūlomi su įvairaus skonio 
įdarais.

Tarp populiariausių “Oranžinio 
baro” patiekalų - bulvės su lupeno-
mis ir įvairiais įdarais, koldūnai, kai 
kurie lankytojai į barą užsuka gar-
džiai paruoštų šonkauliukų, o orams 
šylant į valgiaraštį sugrąžinami šal-
tibarščiai ir šalta rūgštynių sriuba. 
“Šiais patiekalais atstovaujame sa-
vo, nacionalinei, virtuvei. Į dienos 
pasiūlymo patiekalus įtraukiame ir 
lietuvių mėgstamų didžkukulių ar 
bulvinių blynų”, - pasakojo R.Kre-
jeris. Dienos patiekalai, tarp kurių 
rasite ir visiškai naujų valgių, ir pa-
tiekalų iš valgiaraščio, “Oranžinia-
me bare” siūlomi nuo 11 iki 17 va-
landos. Kaina - nuo 7,99 Lt. “Tačiau 
didelė tikimybė, kad ir atėjusieji vė-
liau galės užsisakyti dienos patie-

kalų”, - žadėjo R.Krejeris. Dienos 
pasiūlymą sudarantys valgiai bus 
keičiami kasdien, klientams jie siū-
lomi už itin palankias kainas.

“Oranžiniame bare” stengiama-
si atsižvelgti į visų valgytojų porei-
kius, todėl yra ir vegetariškų patie-
kalų. Vienas įdomesnių - bulvių ir 
brokolių apkepėlė. Daržovių mėgė-
jai labiausiai patinkančius derinius 
gali susidaryti salotų savitarnos ba-

re. Gaivios pavasario naujovės 
“Oranžiniame bare” - į valgiaraštį 
įtrauktos salotos.

Šiuo metu “Oranžiniame bare” 
siaučia įspūdingi nuolaidų vėjai - už 
prancūziškus lietinius gausite de-
šimtadaliu mažesnę sąskaitą, už 
kebabus mokėsite 20 proc. mažiau, 
yra patiekalų, kuriems taikoma 
nuolaida siekia net 30 proc. Verta 
apsilankyti.

“Oranžinio baro” meniu -  
populiariausi pasaulio virtuvių valgiai

Bene didžiausią kebabų asorti-
mentą Vilniuje ir visoje Europoje 
siūlantis “Oranžinis baras” skel-
bia sezono naujienas. Nuo šiol 
jaunimo pamėgtame Konstitu-
cijos pr.16 (VCUP) įsikūrusiame 
“Oranžiniame bare” galėsite už-
sisakyti naujo skonio kebabą su 
lietuviška kalakutiena. Miltinių 
patiekalų mėgėjams siūloma 
naujovė - spagečiai, patiekiami 
su šešių rūšių padažais.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai

Prancūziškų lietinių receptūros ypatybė 
- į tešlą pilama alyvuogių aliejaus, todėl 

kepimo formų nereikia tepti riebalais

Raimondas Krejeris į “Oranžinį barą” 
lankytojus vilioja “Laisvalaikio” 
nuolaidomis ir geru vaizdu per langą 
- matyti vilniečių pamėgta Neries 
krantinė prie Baltojo tilto

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“Oranžinio baro” interjerui 
būdingos ryškių spalvų detalės 

Ant iešmelių keptas vištienos 
kebabas “Tavuk”

Tradicinis jautienos kebabas

“Laisvalaikis”, 2010 m. gegužės 13 d.



“Californijoje” vynai pateikiami 
tiek buteliais, tiek pilstomi į taures. 
Pilstomi ir brangesni vynai, nes, 
steigėjų įsitikinimu, geri dalykai tu-
ri būti prieinami kiekvienam mo-
kančiam jais džiaugtis. Siūloma ir 
plati stipriųjų gėrimų gama bei įvai-
riausi kokteiliai.

Meniu - daug tradicinių ispaniškų 
patiekalų iš jūros gėrybių ir vytintos 
kiaulienos, tai tradiciniai ispanų už-

kandžiai. Taip pat gausu daržovių, kai 
kurios iš jų čia pat šviežiai vytinamos 
krosnyje ir tai visai kitas produktas 
nei mums jau įprasti saulėje džiovin-
ti pomidorai.

Be šaltų ir karštų “tapas”*, meniu 
visada yra gaspačio (pomidorų 
šaltsriubė), tikra ispaniška paelja, lau-
kinių kiaulių vytintas ir brandintas 
kumpis “Pata Negro” (“Juodoji koja”). 
Visi desertai gaminami vietoje, net ir 

ledai su karamelizuotais riešutais ar-
ba citrininiai ledai patiekiami pačioje 
citrinoje. Tarp desertų yra ir garsusis 
“Crema Catalana”, kitur dar vadina-
mas “creme brule”, bei ypač skanus 
migdolinis tortas “Santiago”.

Kaip ir dera, “California” turi ir ka-
lifornietiškąjį meniu. Šis kodas reiškia, 
kad pagrindinius baro patiekalus gali-
ma užsisakyti bet kada, kai tik baras 
atidarytas. Pradedant ketvirtadieniu 

“California” dirba iki 5 val. ryto. Sriu-
bas, kavą ar arbatą galima išsinešti.

Specialiai barui “California” su-
kurtas autentiškas retro stiliaus ame-
rikietiškas interjeras, ypač daug dė-
mesio skirta garso izoliacijai ir ven-
tiliacijai. Šalia - viešbutis “Ramada 
Vilnius”, kurio kaimynystė suteikia 
pranašumų: baras ribojasi su jo rūko-
muoju, ten leidžiama apsilankyti ir 
“California” lankytojams.

Bare nuolat skamba geros koky-
bės muzika, o dideliame ekrane ro-
domi visų laikų geriausi koncertai.

Kai oras geras, baro paslaugomis 
galima mėgautis ir lauko terasoje. Čia 
atsiskleidžia nepakartojamas Vilniaus 

senamiesčio vaizdas. Nors kai kas ir 
sako, kad baras “California” skirtas 
gurmanams, visi lankytojai čia laukia-
mi ir mėgstami. Na, nebent gurmanai 
gali pasisemti daugiau įspūdžių ir pa-
tirti atradimo džiaugsmą susidūrę su 
naujais seniai žinomų patiekalų ga-
minimo būdais. Čia panašiai kaip su 
klasikine muzika: nors natos tos pa-
čios, kiekvieno artisto atlikimo ma-
niera savita ir nepakartojama.

*”Tapas” - šalti ir karšti užkan-
džiai, kuriuos Ispanijos vyninėse 
anksčiau patiekdavo ant dangtelio, ku-
rį šeimininkas uždėdavo ant taurės.

Baro “California” inf.

Baras “California” - 
tapas, vynas ir geriausia muzika!

Baras “California”, duris atvėręs pernai prieš pat Kalėdas, skirtas visiems, kurie yra linkę rinktis derantį su gė-
rimais maistą. “California” stilių galima apibūdinti taip: “tapas”, vynas, kokteiliai ir gera muzika. Tai viena iš tų 
jaukių vietų, kur maistas - kokybiškas, vynas - nebanalus, aptarnavimas - profesionalus, o kainos - nedidelės.

Bare “California” į taures 
pilstomi ir brangesni vynai 

“California” nuotr.

Specialiai barui “California” 
sukurtas autentiškas retro 

stiliaus amerikietiškas interjeras

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



Norėdami įsitikinti, kad parda-
vimo duomenys sutampa su pirkėjų 
nuotaikomis, “Tuborg” alų gaminan-
tys “Švyturio-Utenos alaus” vadovai 
vieną gegužės dieną praleido par-
duotuvėse, dirbdami kartu su pre-
kybos agentais, priiminėdami užsa-
kymus ir patys bendraudami su pir-
kėjais bei prekybininkais.

Rolandas Viršilas, “Švyturio-
Utenos alaus” generalinis direkto-
rius, prekybos centruose ne tik ti-
krindamas, bet ir pats kraudamas 

alų į “Tuborg” lentynas, teigė, kad 
pasiteisino rizikingas sprendimas 
pilstyti alų į nedidelę, bet “pre-
mium” kategorijos vartotojams pri-
imtiną 0,33 litro tarą.

“Iki šiol lietuviai labai rezervuotai 
vertino mažuosius alaus buteliukus. 
Tačiau “Tuborg” įvedimas parodė, 
kad šiam alui galioja kitos taisyklės. 
“Tuborg” perka jauni, Vakarų Euro-
poje dažnai besilankantys, muziką ir 
klubinę kultūrą mėgstantys žmonės. 
O Vakaruose didžioji alaus dalis par-

duodama būtent 0,33 litro buteliuose. 
Pagaliau ši tendencija atkeliavo ir į 
Lietuvą”, - sakė R.Viršilas.

Aludarių teigimu, jau pirmosio-
mis pardavimo savaitėmis pastebė-
tas didesnis, nei planuota, susidomė-
jimas “Tuborg” - lentynos su nau-
juoju alumi greitai ištuštėjo. Teigia-
ma, kad jau antrą mėnesį “Tuborg” 
alaus poreikis didesnis, nei kartais 
spėjama jo pristatyti į parduotuves.

“Paslapties jokios nėra - vartoto-
jams siūlome Europoje žinomą ir 

mėgstamą alų. “Tuborg Green” gami-
name Baltijos šalių rinkai, šiais metais 
planuojame išvirti daugiau kaip 4,5 mi-
lijono litrų šio alaus. Pirmosios sėk-
mingos pardavimų savaitės rodo, kad 
“Tuborg” priimtinas mūsų alaus mė-
gėjams”, - sako R.Viršilas.

Gamina ir Skandinavijai

“Tuborg Green” alus verdamas 
moderniausioje Baltijos šalyse 
“Utenos alaus” darykloje. Tai žemu-
tinės fermentacijos “premium la-
ger” tipo alus, kuriam pagaminti 
naudojamas skrudintas salyklas, su-
kuriantis švelnų ir šviežią “Tuborg” 
skonį.

Pasak R.Viršilo, “Utenos alaus” 
darykloje jau gaminamas ir Norve-
gijos rinkai skirtas “Tuborg Lime”. 
Ateityje daugiau “Tuborg” rūšių ža-
dama skirti ir Baltijos šalims.

Neatsiejamas nuo muzikos

“Tuborg” nuolat remia ir prista-
to garsius muzikos festivalius, šven-
tes, žymiausių atlikėjų pasirodymus 
visame pasaulyje. “Tuborg” produk-
to vadovė Lietuvoje Sigutė Zabiels-
kienė sako, kad šis prekės ženklas 
yra glaudžiausiai susijęs su muzika 
Europoje, jis remia didžiausių festi-
valių ir muzikos grupių gastroles.

“Lietuvoje “Tuborg” siūlys stebėti 
ir dalyvauti įdomiausiuose sezono kon-
certuose, atlikėjų pasirodymuose, klu-
biniuose renginiuose. Be to, “Tuborg” 
mėgėjams suteikta galimybė dalyvauti 
“Green Pass” lojalumo programoje, ku-
ri atveria duris į muzikos renginius. 
Susidomėjimas “Tuborg” siūlomomis 
pramogomis didžiulis - per mėnesį iš-
dalinome daugiau kaip 100 “Green 
Pass” bilietų į įvairius renginius Lietu-
voje”, - teigia S.Zabielskienė.
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“Tuborg” atėjimas Lietuvoje tapo sėkme

“Švyturio-Utenos alaus” vadovas 
Rolandas Viršilas vieną dieną 

praleido parduotuvėse, padėdamas 
prekybininkams prekiauti “Tuborg” alumi

Redakcijos archyvo nuotr.

Prieš du mėnesius Lietuvoje pasirodžiusio “Tuborg Green” alaus įvedimas į rinką tapo sėkme -  
jį gaminanti bendrovė “Švyturys-Utenos alus” džiaugiasi didesniais, nei planuota, pardavimais.  
Pasaulyje pripažintą “Tuborg” alų noriai renkasi ir Lietuvos vartotojai.

Trumpai

n Per metus pasaulyje parduodama daugiau kaip milijardas litrų “Tuborg” 
alaus;

n “Tuborg Green” - populiariausias alus Danijoje. Ne veltui danai turi po-
sakį: “Apart from Queen Margaret we also have the King - Tuborg” 
(“Turime ne tik karalienę Margaret, bet ir karalių - “Tuborg”).

n Šiemet “Tuborg” mini 137-ąjį gimtadienį (1873 m. įmonę įkūrė Karlas 
Frederikas Tietgenas (Carl Frederik Tietgen);

n “Tuborg” turi tokias alaus rūšis kaip “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 “Tuborg” remia garsiausius muzikos festivalius Europoje ir visame pa-

saulyje - Roskildės Danijoje ir Glastonberio Anglijoje, taip pat tokias 
muzikos šventes kaip “Download”, “Escape”, “Wireless”, EXIT, “Global 
Gathering” ir kt.

Laisvalaikio” inf.

Elena NIKONOVAITĖ

Unikalūs natūralumu

Dubajuje dėmesys į “Soprano” 
ledus atkreiptas dėl jų unikalumo: 90 
procentų produkcijos gaminama iš 
natūralių produktų - šviežių uogų, 
vaisių ar jų sulčių, naudojamas tik 
natūralus pienas ir grietinėlė. “Toks 
receptūrai išsikeltas reikalavimas 
leidžia mums pagaminti ypatingo 
skonio ledus”, - pasakojo Asta Mes-
chino, “Soprano” ledainių tinklo ben-
draturtė. Dar viena “Soprano” ledų 
gamybos ypatybė - kas rytą produk-
cija gaminama toje ledainėje, kurioje 
ir parduodama, todėl pirkėjui visuo-
met patiekiami tik švieži ledai.

Dubajuje “Soprano” ledainė įsi-
kūrusi viename prabangių prekybos 
ir laisvalaikio centrų, kuriuose vie-
tos gyventojai praleidžia daug laiko. 
Pramogos prekybos centruose ypač 
paklausios, slėptis po stogu verčia 
40 laipsnių karščio temperatūra lau-
ke, todėl žmonės į prekybos centrus 

traukia pailsėti ir atsigaivinti. “Vers-
lui tokie prekybos ir laisvalaikio 
centrai, sutraukiantys daugybę žmo-
nių, itin palankūs”, - sakė Antonijus 
Meschino.

Naujosios Dubajuje atidarytos 
“Soprano” ledainės klientus aptar-
nauja visad besišypsančios filipinie-
tės. “Tame mieste samdyti filipinie-
tes dirbti su klientais labai populiaru, 
nes jos itin malonios ir draugiškos, 
tvarkingos, - pasakojo Asta Meschi-
no. - Filipinietėms, kitaip nei dauge-
liui arabių, nereikia dėvėti veidą ir 
šypseną slepiančių apdangalų”.

Pirmenybę teikia 
riebesniems ledams

Musulmoniškoje šalyje verslą 
plėtoti nutarę Lietuvos verslininkai 
gavo prisitaikyti prie religijos dik-
tuojamos tvarkos - dėl draudžiamo 
alkoholio teko kiek pakoreguoti 
“Soprano” ledų asortimentą. Pavyz-
džiui, jame nerasite alkoholio turin-
čių “Mojito”, viskio skonio ledų, o 

“Tiramisu” ledų receptūra pakeista 
(taip pat pašalintas alkoholis).

Asta Meschino pasakoja paste-
bėjusi, kad Dubajaus gyventojai pir-
menybę teikia riebesniems ledams, 
kurių pagrindas - pienas ir grietinė-
lė: renkasi plombyrą, šokoladinius, 
riešutinius, vanilinius ledus, taip pat 
valgo braškinius, bananinius, melio-
ninius, arbūzinius. “O štai miško 
uogų skonio ar aviečių ledai jiems 
keisti, nes pas juos tokios uogos ne-
auga. Dėl tų pačių priežasčių jie 
vengia ir persikų skonio ledų”, - pa-
sakojo verslininkė. Dubajuje vienas 
“Soprano” ledų rutuliukas kainuoja 
brangiau nei Lietuvoje - per 7 litus 
(2,14 euro).

Šiemet Dubajuje planuojama 
atidaryti dar dvi “Soprano” ledai-
nes bei plėsti jų asortimentą. Taip 
pat ketinama plėstis į kitas šalis. 
“Soprano” ledainės sėkmingai vei-
kia Latvijoje ir Estijoje, Italijoje. 
Lietuvoje įsikūręs didžiausias “Sop-
rano” ledainių tinklas - iš viso jų 
yra 14.

“Soprano” ledų skoniu galima mėgautis vis daugiau šalių - neseniai pirmoji “Soprano” ledainė atidary-
ta Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Dubajuje. “Į vieną turtingiausių pasaulio miestų buvome pakviesti 
dėl ypač aukštos “Soprano” ledų kokybės ir skonio savybių. Nepaprastai didžiuojamės šiuo lietuviškos 
produkcijos pripažinimu Artimųjų Rytų rinkoje”, - sakė Antonijus Meschino, vienas “Soprano” ledainių 
tinklo įkūrėjų.

“Soprano” ledų geografija išsiplėtė iki Artimųjų Rytų

Dubajuje įsikūrusi “Soprano” 
ledainė sparčiai populiarėja

“Soprano” ledainės archyvo nuotr.

“Soprano” prekės ženklo 
steigėjai Asta ir Antonijus 
Meschino - dideli ledų mėgėjai

Sauliaus Venckaus nuotr.

Pirmojoje Jungtinių Arabų 
Emyratų “Soprano” ledainėje 

klientus aptarnauja filipinietės

Karštą vasaros dieną atgaivins iš natūralių 
žaliavų pagaminti “Soprano” ledai
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G.Mileris gimė 1904 m. kovo  
1 d. Klarindos miestelyje (JAV). Pir-
mą tromboną keturiolikmečiui Gle-
nui padovanojo kaimynas, dirbantis 
mėsininku, ir vaikinas jau netrukus 
pradėjo groti miesto šventėse ir mo-
kyklos vakarėliuose. Neįsivaizduo-
damas gyvenimo be muzikos, jis pa-
bėgo iš namų, nes tėvai skeptiškai 
vertino sūnaus užsiėmimą.

1920-1930 m. G.Mileris dirbo 
aranžuotoju kartu su ryškiausiomis 
tuometinėmis džiazo ir svingo muzi-
kos žvaigždėmis Beniu Gudmanu 
(Benny Goodman) ir Benu Polaku 
(Ben Pollack), o 1937 m. sugebėjo pa-
siekti savo tikslą ir subūrė orkestrą. 

Per penkerius metus Gleno Milerio 
orkestras įrašė daugiau kaip 200 kom-
pozicijų, daugelis iš jų tapo auksiniais 
pasaulio muzikos fondo hitais. Gabaus 
muzikanto orkestras amžiams įgijo 
fantastišką populiarumą, kuris iki šiol 
lydi kiekvieną jo pasirodymą.

1944 m. gruodžio 15 d., Antrojo 
pasaulinio karo metu, skrendant kon-
certuoti į Prancūziją, blogomis oro 
sąlygomis G.Milerio lėktuvas dingo, 
jo kūnas taip ir nebuvo rastas.

“Laisvalaikio” inf.

Garsiausias pasaulio 
orkestras Vilniuje!
Garsiausias pasaulyje Gleno Milerio (Glenn Miller) orkestras spalio 
23 d. Vilniuje atliks visas žymiausias savo klasikinio džiazo kompozi-
cijas. Renginiui Vilniuje diriguos garsus Vilas Saldenas (Will Salden). 
Perkamiausias pasaulyje orkestras gali didžiuotis tokiais kultiniais 
kūriniais kaip “Moonlight Serenade”, “In the Mood”, “Chattanooga 
Choo Choo” ir daugeliu kitų.

Tik iki birželio 1 d. visi bilietai 
su specialia 20 proc. nuolaida.

Vienintelio Lietuvoje pasirodymo 
metu Gleno Milerio orkestras 
dovanos gražiausius savo kūrinius

Organizatorių nuotr.

Minint pasaulyje garsaus lenkų 
kilmės kompozitoriaus Fryderiko 
Šopeno (Fryderik Chopin) 200-ąsias 
gimimo metines, praėjusį penkta-
dienį Kaune, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Botanikos sode pasodinta 
lenkų botanikų išvestų ir F.Šopeno 
vardu pavadintų rožių.

Botanikos sode vyko vienas iš 
Lenkijos instituto Vilniuje kartu 
su F. Šopeno metų minėjimo Lie-
tuvoje garbės komitetu organizuo-
tų renginių. Pirmoji rožių sodini-
mo akcija numatyta buvo Kaune. 

Rožių dar bus pasodinta ir Vilniuje 
bei Druskininkuose.

Renginyje F.Šopeno kūrinius 
atliko Kauno styginių kvartetas.

Akcijos vietoje - VDU botani-
kos sode - prieš keletą savaičių 
Aleksoto bendruomenės centro 
aktyvistai pasodino ąžuoliuką, 
skirtą Lenkijos Respublikos pre-
zidento Lecho Kačinskio, jo žmo-
nos Marijos (Lech Kaczynski, Ma-
ria Kaczynska) ir visos žuvusios 
delegacijos atminimui.

F.Šopeno vardo rožės - Kaune
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Balandžio 25 dieną Lietuvos zoo
logijos sodas 71ą kartą paskelbė 
vasaros sezono pradžią. Ši šventė 
labai svarbi ne tik zoologijos sodo 
darbuotojams, bet ir gyvūnams, pri
sitaikiusiems gyventi šiltomis oro 
sąlygomis. Žiemą lankytojai mato 
daugybę tuščių voljerų, o šiuo metu 
vis dažniau akį džiugina nenuilstan
tys kapucinai, į kiemelį jau išeina 
žirafos, zebrai ir daugelis kitų šilu
ma besidžiaugiančių gyvūnų.

Daugybė naujokų

Ruošiantis sezono atidarymui, 
zoologijos sodą nudžiugino ir visas 
pulkas jauniklių. Kaip ir kiekvienais 
metais zoologijos sodas sulaukė la
mos jauniklio. Balandžio 1 dieną gimė 
lamos patelė Balutė. Rudoji lapė pa
dovanojo keturgubą džiaugsmą  ke
turis lapiukus. Pekarių būrys pasipil
dė dar vienu šeimos nariu. Raguotų
jų gyvenime taip pat yra naujienų, šį 
pavasarį gimė karčiuotasis avinukas, 
Kamerūno ožiukas ir dvi Kamerūno 
ožkytės. Papūgėlės augina visą pulką 
mažylių, o roplių pasaulis šiais metais 

pasipildė trimis eublefarų ir trimis 
juodųjų žalčių jaunikliais.

Jaunikliai  ne vieninteliai nau
jokai zoologijos sode. Gyvūnų skai
čių papildė ūdros patinas, atvykęs iš 
Vokietijos, karčiuotojo vilko patelė 
iš Čekijos. Didžiausia naujiena zoo
logijos sode  trys maros, atvykusios 
taip pat iš Čekijos. Jos ne tik padi
dino gyvūnų skaičių zoologijos sode, 
bet ir praturtino kolekciją dar viena 
rūšimi. Mara, arba Patagonijos triu
šis, yra stambus ilgakojis graužikas. 
Išore ir elgsena šiek tiek panašus į 
nedidelį elnią. Maros greitai bėgioja, 
o patelės ir patino poros laikosi 
drauge visą gyvenimą.

Šventinis koncertas

Visi mylintys gamtą bei gyvūnus 
kviečiami apsilankyti zoologijos sode. 
Artimiausiuose zoologijos sodo pla
nuose  gegužės 15 dieną šventė “Dai
nuojantys tigrai 2010”. Koncertuos 
“Zyplių dvaro” kapela (2009 metų 

“Duokim garo” nugalėtojai); “Trys tig
rai” (V.Noreika, V.Prudnikovas, E.Ka
niava), Kauno miesto tarybos narys 
Gediminas Žemaitis su anūkų kapela; 
Kauno muzikinio teatro “Baritonų 
trio”. Šventėje dalyvaus 19981999 m. 
gimusių tigriukų krikštatėviai: G.Že
maitis (tigrės Sankryžos), K.Starkevi

čius (tigrės Ievos), A.Anužis (tigrės 
Pluoštės), V.Noreika (tigro Mirgio), 
V.Prudnikovas (tigro Mlado) ir E.Ka
niava (tigro Medo). Šventinėje progra
moje vyks eisena link tigrų voljero, 
nešant 2 šventinius tortus zoologijos 
sodo tigrams Nordai ir Mirgiui.

“Laisvalaikio inf.

Zoologijos
Zoologijos sodas - gamtos  
prieglobstis miesto viduryje. 
Kiekvienas pavargęs nuo miesto 
triukšmo maloniai kviečiamas 
apsilankyti, pasivaikščioti po 
zoologijos sodą.

sodas pradeda vasaros sezoną

Su “Maestro Olialia” kortele -
įėjimas  

už vaikiško  
bilieto kainą

Su “Laisvalaikio” kortele -

įėjimas  
už vaikiško  

bilieto kainą

Zoologijos sodo 
gyventojus džiugina 
artėjanti vasara 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Zoologijos sode - daug 
egzotinių paukščių
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Rodo Stiuarto koncertą pradės griausmingieji rokeriai „RebelHeart“

Organizatorių nuotr.

Aivaras GeLžiniS

Geriausia roko grupė 
Lietuvoje

„RebelHeart“ susikūrė 1992 m. 
vasario mėnesį. Nuo pat karjeros 
pradžios iki šių dienų grupėje groja 
visi tie patys muzikantai: Darius 
Mickus (vokalas, gitara), Dainius 
Urbanavičius (solo gitara), Regi-
mantas Turūta (bosas) ir Kęstutis 
Jurkšaitis (mušamieji). Šiandien 
„RebelHeart“ yra viena geriausių 
lietuvių roko grupių, surengusių 
daugiau nei 700 koncertų ne tik Lie-
tuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse, 
Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Ispanijoje ir Portugalijoje.

Grupė „RebelHeart“ yra išleidu-
si devynis albumus, sukūrusi septy-
nis vaizdo klipus ir nufilmavusi du 
koncertus. Nuo 1994 m. grupė be-
veik kasmet yra pristatoma svar-
biausiems lietuviškos muzikos ap-
dovanojimams ir net tris kartus bu-
vo išrinkta „Geriausia metų roko 
grupe“. Rokeriams yra tekę groti pa-
čių ryškiausių roko žvaigždžių - Ma-
rilyn Manson ir Bruce Dickinsono 
(ex-„Iron Maiden“) koncertuose. 

Rodas Stiuartas asmeniškai pri-
tarė siūlymui, kad jo koncertą Vil-
niuje pradėtų „RebelHeart“. Legen-
dinio britų atlikėjo agentai patvirti-
no, kad dainininkas perklausė kele-
tą grupės kūrinių, kurie jam paliko 
neblogą įspūdį,

Svarbiausias metų 
koncertas

Grandiozinis Rodo Stiuarto šou 
įvyks birželio 10 d. Vilniaus „Vingio“ 
parke. Į Lietuvą dainininkas atvyks 
su savo muzikantų grupe ir aptar-
naujančio personalo komanda, ku-
rioje bus beveik 70 žmonių. Roko 
atlikėjas atsigabens visą įspūdingam 
koncertui reikalingą šviesos ir gar-
so aparatūrą. Pirmą kartą Lietuvoje 
koncertuosiančio Rodo Stiuarto pa-
sirodymas Vingio parke pretenduo-
ja tapti didžiausiu metų renginiu.

Birželio mėnesį Rodas Stiuar-
tas į Lietuvą užsuks savo naujau-
sio albumo „Soulbook“ pristaty-
mui skirtų gastrolių po Europos 
festivalius ir stadionus metu. Vin-
gio parke susirinkusiems žiūro-
vams unikalaus balso savininkas 
atliks garsiausių klasikinių 7-to ir 
8-to dešimtmečių soul muzikos 
dainų interpretacijas, taip pat le-
gendinius kūrinius „Maggie May“, 
„Sailing“, „Tonight’s The Night 
(Gonna Be Alright)“, „Do Ya Think 
I’m Sexy?“ ir kitus žinomiausius 
savo hitus.

Rodui Stiuartui 
patiko „RebelHeart” 

kūryba - legendiniam 
dainininkui lietuviai 

paliko gerą įspūdį
Organizatorių nuotr.

Pirmą kartą Lietuvoje viešėsiantis Rodas Stiuartas vienintelį sa-
vo pasirodymą surengs jau birželio 10 d. Didžiausią šių metų roko 
koncertą po atviru dangumi, kuris vyks Vingio parke Vilniuje, pra-

dės viena garsiausių lietuvių roko grupių „RebelHeart“.

n Birželio 10 d. Vingio parke 
Vilniuje vyksiantį vienintelį 
Rodo Stiuarto koncertą 
organizuoja didžiausia Vidurio 
ir Rytų Europoje koncertinė 
agentūra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos  
www.makroconcert.lt.
n Bilietai į koncertą platinami 
visose BILIETAI LT kasose 
ir internetu. Daugiau 
informacijos ieškokite 
svetainėje www.bilietai.lt.
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V.Šapranausko ir I.Jankauskaitės bolidas dalyvaus „Domino“ teatro vasaros ralyje

Vaiva PrancuLytė

Startui kliūčių nėra!

„Vilniaus – Dakaro“ trasa nusi-
drieks per didelius ir mažus Lietuvos 
miestus, kirs pajūrio kurortus, o fini-
šas bolido lauks namuose – „Domino“ 
teatro scenoje, sostinėje. Kokios kliū-
tys ir pavojai laukia ekipažo? Ogi jokių, 
jei bus laukiami vasarojančiuose Lie-
tuvos miestuose, ypač pajūrio sostinė-
je Palangoje, kur komedija „Vilnius – 
Dakaras“ bus rodoma pirmąjį kartą!

Maršrutas: visa Lietuva

Vytauto Šapranausko ir Ingos Jan-
kauskaitės ekipažas gegužę aplankęs 
Panevėžį, Skuodą ir Vilnių, birželio mė-
nesį net du kartus vėl užsuks į sostinę, 
o vidurvasario mėnesį, liepą, žiūrovų 
lauks Kaune ir saulėtame pajūrio ku-
rorte Palangoje. Rugpjūčio mėnesį, ne-
aplenkęs Šiaulių dramos teatro,  „Vil-
niaus – Dakaro“ ekipažas sėkmingai 
finišuos „Domino“ teatre, Vilniuje. 
Rugpjūčio 30 d. parodytas spektaklis 
ne tik baigs komedijos „Vilnius – Da-
karas“ vasaros lenktynes, bet ir taps 
paskutiniu „Domino“ teatro spekta-
kliu, kurį žiūrovai pamatys prieš rude-
nį – oficialią Lietuvos teatrų sezono 
pradžią. Laukia nepakartojama trasa, 
pašėlęs greitis ir didelė juoko bei vasa-
riško azarto dozė!

Apie komediją „Vilnius – 
Dakaras“

Pagal Sigito Parulskio pjesę pasta-
tyta komedija „Vilnius – Dakaras“ pri-
verčia braukti juoko ašarą ne tik mo-
teris, bet ir vyrus. Įsivaizduokite: dy-
kuma, sugedęs lenktyninis automobi-
lis, ant automobilio padžiauti išskalbti 
apatiniai ir du dykumoje pasiklydę eki-
pažo nariai – vyras ir moteris. Ar dy-
kuma – tai karščiu alsuojantys smėly-
nai?.. O gal begalinė dykuma gali įsi-
keroti ir poros jausmuose?

Komedijoje „Vilnius – Dakaras“ 
Lietuvos žiūrovų pamėgti aktoriai 
Vytautas Šapranauskas ir Inga Jan-
kauskaitė atskleidžia vyro ir moters 
charakterių bei santykių subtilumą. 
Režisierius Kostas Smoriginas sako: 
„Komedija prasideda kiekvieną kar-
tą, kai susitinka du žmonės – vyras 
ir moteris. Ir visai nesvarbu, kur jie 
– dykumoje, miške ar kosminiame 
laive. Šis spektaklis – nuoširdus, ža-
vingas ir linksmas, o svarbiausia – 
reikalingas žiūrovui.“

„Domino“ teatro atstovai apie 
spektaklį atskleidžia keletą įdomių 
faktų: kiekvienam spektakliui reikia 
dviejų maišų smėlio, jam specialiai 
pirktas automobilis Londone, o ak-
toriams pasiūti tikri ralistų kostiu-
mai!... Visu greičiu į vasarą!

n Bilietai į koncertą platinami 
visose BILIETAI LT kasose 
ir internetu. Daugiau 
informacijos ieškokite 
svetainėje www.bilietai.lt.
n Bilietus į spektaklį (taip pat ir 
į pastatymus pajūryje) galima 
įsigyti bet kuriame mieste, kur 
veikia bilietai.lt sistema  
ir/arba renginio vietos kasoje.
n Nuolaidos su Laisvalaikio 
kortele!

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

05 18 d., 18 val. Panevėžio J. Miltinio dramos teatras
05 20 d., 18 val. Skuodo kultūros centras 
05 26 d., 19 val. Vilnius, „Domino“ teatras
06 22 d., 19 val. Vilnius, „Domino“ teatras
06 20 d., 18 val. Kaunas, „Girstutis“
06 26 d., 19 val. Palangos Senoji gimnazija
06 29 d., 19 val. Vilnius, „Domino“ teatras
08 24 d., 18 val. Šiaulių dramos teatras
08 30 d., 19 val. Vilnius, „Domino“ teatras

Spektaklį „Vilnius – Dakaras“ žiūrėkite:

Bolidas paruoštas, maršrutas nustatytas, navigacija įjungta, jis – prie vairo, ji – prie jo. Vytauto Šapranausko 
ir Ingos Jankauskaitės ekipažas šiemet dalyvaus ypatingos ištvermės ir greičio reikalausiančiose  
„Domino“ teatro vasaros lenktynėse!
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„Paryžiaus katedra“: 50-asis pasirodymas, vasaros sezono 
pradžia ir tarptautinis projektas Azerbaidžane

Vaiva PrancuLytė

„Paryžiaus katedra“ 
skambės ir vasarą

Viktoro Hugo romano „Paryžiaus 
katedra“ motyvais pastatytame gra-
žiausiame „Domino“ teatro miuzikle 
paskutinį kartą šį sezoną dainuos to-
kie scenos grandai kaip Raimondas 
Baranauskas, Akvilė Garbenčiūtė, 
Vaida Genytė, Jeronimas Milius, Vik-
toras Malinauskas ir kiti. Šis spek-
taklis, įvyksiantis gegužės 26 d., bus 
paskutinis prieš prasidedant vasaros 
sezonui. Tik neapsirikite! Nors dau-
gelis teatrų vasarą spektaklių nero-
do, „Domino“ teatras neatostogaus, 
o „Paryžiaus katedra“ visais vasaros 
mėnesiais bus rodoma ne tik Lietu-
vos didmiesčiuose, bet ir vasaros 
sostinėje Palangoje. 

Birželio 29 d. miuziklas žiūrovų 
lauks Vilniuje, liepos 30 d. – Palan-
gos vasaros estradoje, o rugpjūčio 
19 d. vėl sugrįš į sostinę.

Asmik Grigorian birželio 
„Paryžiaus katedroje“ 

Nors Asmik Grigorian yra viena 
iš pačių ryškiausių ir užimčiausių lie-
tuviškos operos žvaigždžių, jos balsas 
„Paryžiaus katedroje“ skambės ir va-
sarą. Birželio 29 d. pramogų ir lais-
valaikio centre „Forum Palace“ 
esančiame muzikos klube „Balsas.lt“ 
Asmik Grigorian scenoje dainuos 
kartu su Raimondu Baranausku, Je-
ronimu Miliumi, Česlovu Gabaliu, 
Urte Šilagalyte, Egidijumi Bavikinu 
ir Viktoru Malinausku. Ši menininkų 
komanda nepalieka abejingų ir užbu-
ria ypatinga aura.

Tarptautinis projektas Baku

Vasarą „Paryžiaus katedra“ gas-
troliuos ne tik Lietuvoje – miuziklo 
taip pat laukia ir gastrolės užsieny-
je. Birželio 17, 18 bei 19 dienomis 
Baku bus pristatyta didžiulė, ypa-
tinga trijų šalių  (Lietuvos, Lenki-
jos ir Azerbaidžano) miuziklo sin-
tezė. „Domino“ teatro tarptautinė 
patirtis statant šį legendinį miuzi-
klą (Lietuvoje ir Lenkijoje), birže-
lio viduryje leis „Paryžiaus kate-
drai“ atgimti unikaliame tarptauti-
niame projekte. Azerbaidžanietiš-
kame pastatyme dalyvaus garsiau-
si lietuviškos miuziklo versijos 

atlikėjai, Lenkijos šokėjai, į tolimą 
šalį iš Lietuvos ir Lenkijos bus ga-
benami visi „Paryžiaus katedros“ 
rekvizitai, kostiumai ir scenografi-
jos elementai. Šiuo metu tarptau-
tiniam šou besiruošiantys Deividas 
Norvilas-Deivis, Jeronimas Milius, 
Povilas Meškėla bei Viktoras Ma-
linauskas negaili nei jėgų, nei laiko, 
repetuodami savo partijas viena 
gražiausių ir dainingiausių pasau-
lyje rusų kalba. 

Miuziklas, patekęs į Gineso 
rekordų knygą

Pasaulio klasikos vertybe pripa-
žinto Viktoro Hugo romano „Pary-
žiaus katedra“ motyvais pastatytas 
miuziklas Lietuvoje sulaukė pri-
bloškiančio populiarumo. „Pary-
žiaus katedra“ – tai istorija apie  
meilės ir aistros draskomą jaunos 
Esmeraldos širdį, apie blogio ir gė-
rio kovą, apie rūpestį ir atsidavimą, 
puikybės ir dorovės akistatą. Jauną 
čigonę pamilsta bažnyčios tarnas 
Frolo, dailusis kapitonas Febas ir 
dėl savo išvaizdos kenčiantis varpi-
ninkas Kvazimodas. Jaunai čigonei 
lemta įsimylėti gražuolį Febą, tačiau 
Frolo niršdamas iš pavydo uždaro 
gražuolę į belangę. Ją išgelbėja ku-
protas, tačiau tyros širdies Kvazi-
modas. Esmeraldos likimas tragiš-
kas, tačiau amžina meilė ir tyri jaus-
mai Kvazimodo širdyje išlieka ru-
senti iki gyvenimo pabaigos. „Notre 
Dame De Paris“ buvo įrašytas į Gi-
neso rekordų knygą kaip labiausiai 
perkamas miuziklas. Vien tik pran-
cūziškai kalbančiose šalyse buvo 
parduota apie 7 milijonus įrašų. Vie-
na iš miuziklo dainų, „Belle“ sin-
glas, užėmusi prancūzų muzikos 
„Top 10“ pirmą vietą laikėsi ten net 
33 savaites ir buvo pripažinta pačia 
gražiausia daina per 50 metų.

Gegužės 26 d. Vilniaus žiūrovai išvys jubiliejinį 50-tą „Paryžiaus katedros“ pasirodymą. Legen-
dinis miuziklas tarsi vainikuos Lietuvos teatrų sezono uždarymą ir taps šaukliu, skelbiančiu 
„Domino“ teatro vasaros pradžią. 

n Bilietai į koncertą platinami 
visose BILIETAI LT kasose 
ir internetu. Daugiau 
informacijos ieškokite 
svetainėje www.bilietai.lt.
n Bilietus į miuziklą (taip 
pat ir į pastatymus pajūryje) 
galima įsigyti bet kuriame 
mieste, kur veikia bilietai.lt 
sistema ir/arba renginio vietos 
kasoje.
n Nuolaidos su Laisvalaikio 
kortele!

L. Balandžio nuotr.

Jeronimas Milius 
„Paryžiaus katedros“ 
gastrolėse užsienyje 

dainuos rusų kalba

Įspūdinga „Paryžiaus 
katedros“ scenografija 
ir užburiančios dainos 
nepalieka abejingų

L. Balandžio nuotr.



Simona JUOČEPYTĖ

Meksikietį į Lietuvą  
atvedė meilė

Meksikietis R.T.Kanela jau ke-
letą metų gyvena Kaune. Pasak 
R.T.Kanelos, į šį miestą jį atvedė 
meilė. Sutikęs Jungtinėse Amerikos 
Valstijose lietuvę, jis suprato, jog 
gyvenimo be šios moters nebeįsi-
vaizduoja. Šiuo metu ketinantis už-
siimti savo verslu Lietuvoje meksi-
kietis puikiai išmano prancūzų, 
amerikiečių, graikų, meksikiečių 
virtuves.

Įsikūrimas Lietuvoje meksikie-
čiui padėjo iš naujo atrasti ir Mek-
sikos virtuvę. Paklaustas, kuo ypa-
tinga Meksikos virtuvė ir kaip jis 
vertina Lietuvos patiekalus, vyras 
neslėpė, kad Meksikos virtuvė, jo 
nuomone, kiek sveikesnė. “Lietuvių 
ir meksikiečių virtuvės yra be galo 
skirtingos. Lietuviškoje virtuvėje 
populiarios bulvės, juoda duona, pie-
nas, varškė, sviestas, kiauliena. O 
meksikiečių virtuvėje naudojamos 
pupelės, aitrioji paprika, tortilijos, 
vaisiai, salotos, aviena, jautiena. Tai 
yra normalu ir logiškai paaiškinama, 
juk Lietuva kitame žemyne, čia au-
ga kitokia augalija. Lietuvoje įpras-
ta, jog sode auga kriaušės, obuoliai, 
vyšnios. Meksikoje šių vaisių nėra 
daug, tačiau galima rasti daug bana-
nų, kokosų, apelsinų, mangų”, - pa-
grindinius skirtumus tarp lietuviš-
koje ir meksikietiškoje virtuvėje 
naudojamų komponentų aiškino 
R.T.Kanela.

Viešpatauja prieskoniai, 
padažai ir kukurūzų 
patiekalai

R.T.Kanelos teigimu, negalima 
sakyti, jog vienos kultūros virtuvė 
gali būti geresnė už kitą: “Europos, 
Amerikos, Azijos valstybių virtuvės 
per daug skirtingos ir individualios, 
kad galima būtų jas lyginti, kuri ga-
lėtų būti geresnė. Esminis Meksi-
kos virtuvės skirtumas nuo kitų - 
aštrūs ir spalvingi prieskoniai (ai-
triosios paprikos, lot. “capsicum”). 
Nė vienas Meksikos patiekalas ne-
apsieina be prieskonių”, - dalijosi 
meksikietiškos virtuvės patiekalų 
gurmanas.

“Mano manymu, maisto gamy-
ba yra daugiau nei skirtingų pro-
duktų sumaišymas viename dube-
nyje. Išskirtiniai kulinariniai gebė-
jimai gimsta ne iš kur kitur, o tik 

iš meilės”, - sakė R.T.Kanela. Jis 
akcentavo, kad populiarus ir visa-
me pasaulyje žinomas meksikiečių 
virtuvės produktas - kukurūzai. 
Kaip teigia Meksikos patiekalų 
gurmanas, tortilijos kepamos iš ku-
kurūzų tešlos masos. Šio patiekalo 
tešla gaminama iš džiovintų kuku-
rūzų, vėliau verdama su kalkakme-
niu arba pelenais. Tortilijos naudo-
jamos skirtingomis formomis, įvai-
riems patiekalams. Dažnai jos yra 
perlenkiamos skirtingais būdais ir 
pripildomos mėsos, žuvies, jūrų 
gėrybių, sūrio, salotų ar susmul-
kintų kopūstų lapų. Skirtingu būdu 
paruoštos tortilijos skirtingai ir va-
dinamos: takos, buritos, enchila-
dos, tostados. “Šių patiekalų daž-
niausiai galima rasti skirtingose 
Lietuvos užkandinėse”, - pastebė-
jo R.T.Kanela. Taip pat R.T.Kanela 
pridūrė, jog nė vienas meksikietiš-
kas patiekalas neapsieina be pada-
žų. Dažniausiai pas meksikiečius 
karaliauja salsos padažai. Salsa, 
kaip teigia meksikietis, dažniausiai 
patiekiama šalta. Padažas gamina-
mas iš šviežių pomidorų, susmul-
kintų svogūnų, česnakų, aitriųjų 
pipirų, kalendrų, žaliųjų citrinų, 
aliejaus ir druskos.

Meksikos virtuvė - tiek 
namų virtuvėje, tiek 
vakarėlyje

R.T.Kanela rekomenduoja išban-
dyti meksikietiškus patiekalus nu-
vykus į šių patiekalų šalį, apsilan-
kius specialiuose restoranuose. Taip 
pat R.T.Kanela siūlo išbandyti mek-
sikietiškus patiekalus namų virtu-
vėje arba meksikietiškų patiekalų 
restoranuose.

Pats R.T.Kanela dalyvavo ke-
liuose privačiuose vakarėliuose ir 
ten pristatė meksikietišką kultūrą 
bei mokė gaminti meksikietiškus 
patiekalus. “Jau greitai perkelsime 
vakarėlius į klubo sceną, virtuvės 
paslapčių galės mokytis kiekvienas 
svečias”, - pridūrė R.T.Kanela.
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MADA SKAITYTI

Apie meksikietišką virtuvę ir meilę Lietuvoje - iš pirmų lūpų

Meksikietiški aitrieji pipirai, kukurūzų karštieji patiekalai, pu-
pelės, mėsa, ugnis - visa tai neatsiejama nuo tikrosios Meksikos 
virtuvės. Dabar nėra pasaulyje išsivysčiusios valstybės, kurioje 
nebūtų bent vieno meksikietiško restorano. Nusprendėme pa-
sitikslinti, kuo meksikietiška virtuvė yra ypatinga, kalbėdami su 
meksikiečiu Rodrigu Toresu Kanela (Rodrigo Torres Canela).

Su “Laisvalaikio” kortele

10Lt
nuolaida 2 bilietams

Su “Maestro Olialia” kortele

10Lt
nuolaida 2 bilietams

Renginys “Mexican Cooking 
and Salsa Night” - klube 
“Combo” gegužės 21 d. 21 val.

Rodrigas Toresas Kanela mokys 
pasigaminti meksikietiškų patiekalų

Asmeninio Rodrigo Toreso Kanelos albumo nuotr.

Meksikos virtuvė užima 
ypatingą vietą kiekvieno 
šios šalies gyventojo 
gyvenime, teigia Rodrigas 
Toresas Kanela
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Filmo “Seksas ir miestas” tęsi-
nyje nusifilmavęs amerikiečių akto-
rius Krisas Notas (Chris Noth) ne-
abejotinai žino apie seksą (ir mies-
tą), bet neprašykite jo pabučiuoti ar 
apie tai papasakoti.

Aktorius neslepia - jo labai daž-
nai klausia, ką naujo filmuodamasis 
filme “Seksas ir miestas” sužinojo 
apie moteris, bet prisipažįsta, kad į 
šį klausimą labai sunku atsakyti.

“Filme labai svarbus atleidimas 
ir draugystė bei gyvenimo džiaugs-
mas ir nesivadovavimas klišėmis. 
Bet kad ir kas nutiktų, moterų drau-
gystė yra tokia stipri, jog, nepaisant 
šeiminio statuso, atlaikys viską”, - 
sakė K.Notas, filme “Seksas ir mies-
tas” suvaidinęs Misterį Šaunųjį.

Bet, pasak aktoriaus, vyrai ne 
mažiau negu moterys analizuoja sa-
vo santykius ir niekada nesiliauja 
kalbėję apie moteris. “Jūs amžiams 
liekate mūsų pokalbiuose”, - užti-
krino K.Notas.

O koks iš tiesų yra pats populia-
riame filme “Seksas ir miestas” Mis-
terį Šaunųjį vaidinantis aktorius? Ar 

jis rašo meilės laiškus? O gal kas ry-
tą savo draugei kanadiečių aktorei Ta-
rai Wilson (Tara Wilson) atneša į lovą 
kavos ir kas savaitę dovanoja gėlių?

Aktorius prisipažino, kad meilės 
laiškai buvo didelė jo romantinio gy-
venimo dalis, kai buvo jaunesnis, ir 
labai apgailestavo, jog dabar jau nepo-
puliaru rašyti popierinius laiškus. “Tai 
prarastas menas. Elektroniniai laiškai 
to neatstoja”, - įsitikinęs aktorius.

Apie savo santykius su aktore 
T.Wilson Misteris Šaunusis atvirau-
ti nelinkęs. Prasitarė tik tiek, kad 
jam svarbesni maži dalykai, iš kurių 
susideda dideli. “Yra milijonas ro-
mantiškų dalykų, kuriais gali pra-
džiuginti brangų žmogų. Bet negaliu 
išduoti savo paslapčių - tai per daug 
trikdytų”, - mirktelėjo jis.

“Seksas ir miestas 2” jam - žavus, 
kerintis filmas, kuriame daug akto-
riaus taip vertinamo humoro. Be to, 
jam buvo smagu pažvelgti į Kerės ir 
Misterio Šauniojo santykius ir ką 
jiems reiškia santuoka. “Visai nesvar-
bu, kiek laiko tu ją ar jį pažįsti, san-
tuoka netikėtai pakeičia kai kuriuos 
dalykus. Ir Kerei, ir Misteriui Šaunia-
jam nuolat tenka mokytis. Tiesą sa-
kant, filmas “Seksas ir miestas 2” 
mane sujaudino labiau, negu pirmoji 
jo dalis, - prasitarė K.Notas. - Ar įsi-
vaizduojate, kokia skausminga buvo 
diena, kai filmavome sceną, kurioje 
Kerė trenkė Misteriui Šauniajam ro-
žių puokšte? Tai buvo baisu! Nebe-
galiu daugiau pažvelgti į rožes”.

“Garsų pasaulio įrašų” inf.

Ir vėl į Kauną sugrįžta miestie-
čių pamėgti vasaros kino seansai po 
atviru dangumi. “Vasaros kino” pro-
grama šiais metais bus rodoma Ne-
muno krantinės amfiteatre trečia-
dieniais, nuo birželio 30 dienos.

“Vasaros kiną” organizuoja ko-
manda, praėjusiais metais Kaunui 
pristačiusi projektą “Kinas mieste, 
miestas kine”. Nemokamos filmų 
peržiūros, šiltais vasaros vakarais 
vykusios Nemuno krantinės amfite-
atre, Vytauto Didžiojo universiteto 
svečių namų kiemelyje (Senamies-
tyje), Sąjungos aikštėje (Vilijampo-
lėje) ir Vienožinskio menų fakulteto 
kieme (Žaliakalnyje), sudomino 
tūkstančius miestiečių.

“Tai, kad pernai mūsų renginiai 
patraukė minias šaunių, geram kinui 
neabejingų žmonių, kurie peržiūrų 
metu sukūrė nuostabią atmosferą, 
įkvėpė mus organizuoti kino peržiūras 
ir šią vasarą, - sakė projekto “Vasaros 
kinas” koordinatorė Asta Martinony-
tė. - Nemuno krantinės amfiteatre vy-
kę kino vakarai buvo ypač įspūdingi: į 

vieną peržiūrą ateidavo apie 600 žmo-
nių - daugiau nei telpa didžiausiose 
kino teatrų salėse. Šiais metais visos 
peržiūros vyks būtent šioje vietoje”.

Ateinančią vasarą kauniečiai tu-
rės progą pamatyti dešimt gerų Eu-
ropos filmų.

Pasak organizatorių, šiuo metu, 
kai Kauno gyventojai tebekovoja dėl 
nekomercinio kino rodymo ateities 
apleistame ir uždarytame “Romu-
vos” kino teatre, “Vasaros kino” 
projektas prisijungia prie judėjimo 
už gerą kiną.

Pasak A. Martinonytės, nei Kul-
tūros ministerija, nei miesto savi-
valdybė neremia biudžeto lėšomis 
vasaros kino rodymo Kaune.

Misteris Šaunusis po “Sekso ir miesto 2” nebegali žiūrėti į rožes

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

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

15Lt

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

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

17Lt

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

nuolaida (taikoma  
2 bilietams) kaina

 14Lt

“Seksas ir miestas 2” - kino 
teatruose nuo gegužės 28 d.

n Žanras: komedija JAV, 2010 
n Režisierius: Michael Patrick 
King
n Vaidina: Sarah Jessica Parker, 
Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynt-
hia Nixon, Chris Noth

Krisas Notas (Chris Noth) 
filme “Seksas ir miestas 2” 
įkūnijo Misterį Šaunųjį

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

Kaune - nemokamas  
kinas po vasaros dangumi

Kino peržiūros šiais metais 
nuo birželio 30 d. iki rugsėjo 
mėnesio vyks toje pačioje 
vietoje - Nemuno krantinės 
amfiteatre kiekvieną 
trečiadienį nuo 21.30 val.

Dženifer Lopes (Jennifer 
Lopez) po pertraukos auginant 
dvynukus į kino ekranus grįžo 
su Lietuvoje jau pradėtu rodyti 
filmu “Atsarginis planas”. EPA-Eltos nuotr.

“Atsarginis 
planas” pagal 
Dž.Lopes



Johanesburge (PAR) jau intensyviai rengiamasi 
pasaulio futbolo čempionatui, vyksiančiam birželio 11-
liepos 11 dienomis.Pamišimas dėl futbolo prasideda

EPA-Eltos nuotr.

“Batų architektu” vadinamas rumu-
nų dizaineris Mihajus Albu (Mihai Albu) 
sukūrė tikrus daugiaaukščius kojoms - 
batelius su 31 cm pakulne, praneša 
agentūra AP.

Šie batai su daugiaaukščiais lyginami 
ne tik dėl kulniuko aukščio, bet ir dėl 
savo kainos. Viena pora jų atsieina iki 1 
tūkst. 200 eurų. Rumunijoje vidutinė 
mėnesinė alga siekia 450 eurų.

Apsukruoliai internete pardavinėja 
daug bėdų pridariusio ir sunkiai išta-
riamo Islandijos ugnikalnio Eijafijapla-
jurkudlio pelenus. Sofus Gustavsonas 
(Sofus Gustavsson) Norvegijos laikraš-
čiui “Dagbladet” pasakojo jau sulaukęs 
užsakymų iš kelių Europos šalių, JAV 
bei Australijos.

Idėja islandui kilo sulaukus vieno pa-

Dizaineris sukūrė “dau giaaukščius kojoms”

Apsukruoliai internete  
parduoda Islandijos ug nikalnio pelenus

Latvijoje - prekyba 
prezervatyvais su 
politikų atvaizdais

Latvijos sostinėje Rygoje imta pre-
kiauti prezervatyvais, ant kurių pakuočių 
pavaizduoti garsūs šalies politikai.

Ant prezervatyvų pakuočių atsidūrė 
opozicinės Liaudies partijos lyderis An-
dris Škėlė, Rygos meras Nilas Ušako-
vas, Latvijos pirmosios partijos vadovas 
Ainaras Šleseris, buvęs finansų minis-
tras Atis Slakteris ir buvęs Vyriausybės 
vadovas Aigaras Kalvytis.

Ant pakuotės yra specialios ins-
trukcijos. Prezervatyvus pavadinimu, 
“Nasing specal” (netaisyklingas pava-
dinimas anglų kalba “Nothing special” 
- ELTA), rekomenduojama naudoti po 
anglų kalbos pamokų.

Frazė “Nothing special” tapo spar-
nuota po to, kai per vieną interviu, duotą 
krizės piko metu 2008 metų pabaigoje, 
ją panaudojo tuometinis finansų ministras 
A.Slakteris, atsakydamas į klausimą, kas 
atsitiko su Latvijos ekonomika. Pašaipų 
objektų ministras tapo dėl prastų anglų 
kalbos žinių.

Žurnalistai apklausė kelis politikus, 
kurių atvaizdas puikuojasi ant prezervaty-
vų pakuotės. Rygos meras N.Ušakovas 
atsakė, kad jo tai neglumina. Tuo tarpu 
A.Šleseris tai pavadino prastu pokštu.

“Laisvalaikis”, 2010 m. gegužės 13 d.30 Svetur

Rekordinė suma už 
automobilį “Bugatti-
57SC Atlantic”

Pasiektas absoliutus kainos už au-
tomobilį rekordas: garsiojo kolekcininko 
Pyterio Viljamsono (Peter D.William-
son) palikuonys legendinį italų automo-
bilį “Bugatti-57SC Atlantic” pardavė 
Kalifornijos automobilių muziejui, pra-
neša laikraštis “The Sun”.

Sandorio suma neskelbiama, tačiau 
“The Sun” duomenimis, už automobilį 
buvo sumokėta maždaug 45 mln. JAV 
dolerių.

Automobilis buvo parduotas tarpi-
ninkaujant Kalifornijos prekybos na-
mams “Gooding”, besispecializuojan-
tiems prekyba retais automobiliais.

Šiuo metu pasaulyje yra tik du “Bu-
gatti-57SC Atlantic” automobiliai. Kita 
mašina priklauso garsiajam dizaineriui 
Ralfui Lorenui (Ralph Lauren).

“Bugatti-57SC Atlantic” buvo su-
kurtas 1936 metais tuomet madingu 
“Art Deco” stiliumi. Iš viso buvo paga-
minti keturi tokie automobiliai.

Ankstesnis automobilio kainos re-
kordas buvo pasiektas praėjusių metų 
gegužę. Tuomet už 1957 metų gamybos 
automobilį “Ferrari-250 Testa Rossa” 
aukcione buvo sumokėta 12,2 mln. JAV 
dolerių. Gražuolės  

prie Dangaus 
vartų

Visų dėmesį traukė grožio 
konkurso “Pasaulio gražuolė” 
(“Beauty of the World”) daly-
vės, sustojusios prie Dangaus 
vartų kalno netoli Džangdzia-
dzie miesto (Kinija). Konkur-
so, kuriame dalyvauja 55 šalių 
atstovės, finalas vyko gegužės 
11 dieną.

EPA-Eltos nuotr.
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Dizaineris sukūrė “dau giaaukščius kojoms”
Nepaisant kainos, jis jau sulaukė de-

šimčių užsakymų, sakė M.Albu, kuris iš 
tikrųjų anksčiau dirbo architektu. Mote-
riškus batelius plonais aukštais kulnais jis 
kuria 20 metų. “Kulniukai yra privalumas, 
nes daugelio moterų kojos nėra ilgos”, - 
sakė dizaineris. Jo sukurti batai, anot pa-
ties M.Albu, yra matematikos, architek-
tūros ir meno mišinys.

Apsukruoliai internete  
parduoda Islandijos ug nikalnio pelenus

žįstamo iš užsienio prašymo paštu atsiųs-
ti jam šiek tiek vulkano pelenų. Taigi dabar 
interesantai svetainėje www.namni.is ga-
li įsigyti ugnikalnio pelenų, 160 gramų jų 
kainuoja 108 dolerius (82 eurus).

Pelnas atiteks visuomeninei orga-
nizacijai ICESAR, kuri organizuoja pa-
ramą nuo ugnikalnio išsiveržimo Is-
landijoje nukentėjusiems žmonės.



Kas? 
“De Uitkijk”, seniausias Ams-

terdamo kino teatras.

Ką suprato? 
Geriausios kino teatro dienos 

praėjo - šiandien reikia išgyventi, 
kai daugelis mieliau atsisiunčia fil-
mą nemokamai nei leidžia pinigus 
bilietui į kino teatrą. Be to, “You-
tube” kartai sunku net išsėdėti 
visą filmą, nesustabdžius jo bent 
porą kartų. Jūsų dėmesiui - nauja 
Amsterdamo kino teatro programa 
“Upload Cinema”. Taip pat, kaip 
keli vaizdo klipus į “Youtube” por-
talą, juos gali sukelti į “Upload Ci-
nema” svetainę. Kas mėnesį vyks-
tantys kino seansai kaskart turi 
naują temą: “Canon of Youtube” 
- geriausi 5 metų “Youtube.com” 
virusiniai klipai, “The Perfect Spe-
ech” - žymių žmonių kalbos, “Hand 
Made Remakes” - namų sąlygomis 
“patobulinti” populiarūs filmai ir 
taip toliau. Visus rodomus filmukus 
galima rasti svetainės archyve.

Kodėl veikia? 
Kaip malonu, kai tavo atrastą 

šedevrą rodo per didelį ekraną. Be-
veik taip pat kaip susižavėjusių žiū-
rovų plojimai. Kita priežastis - 
“Upload Cinema” startavo kaip už-
daras klubas, po filmo rengtos dis-
kusijos prie taurės vyno ar puodelio 
arbatos. Prisijungti galėjai tik gavęs 
organizatorių ar kito nario kvietimą 
arba, žinoma, jei tavo pasiūlytas fil-
mas pateko į kino seansą.

Rezultatai? 
Akimirksniu išperkami bilietai 

į “Upload Cinema” seansus, 22 
proc. padidėjęs kino teatro lanko-
mumas be jokios tradicinės rekla-
mos. Šiandien “Upload Cinema” 
programa rodoma trijuose Olandi-
jos miestuose, organizatoriai kvie-
čia prisijungti ir kitus “senus jau-
kius” kino teatrus. Apsižvalgyk 
savo rajone.

Apdovanojimai? 
“Kanų liūtų” sidabras, “D&AD 

Awards”, “IMC European Awards”, 
“Eurobest”, “The London Interna-
tional Awards” ir daug kitų. Tiki-
mės, kino te-
atro fojė ga-
na erdvi su-
kabinti diplo-
mus.

Kas? 
“Honda” Didžiojoje Britanijoje.

Ką suprato? 
Internete tiesiogiai galima trans-

liuoti ką tik nori: nuo prezidento inau-
guracijos, prekės ženklo realybės šou 
iki savo papūgų narvelio. Kodėl to ne-
padarius ir televizijos ekrane? Kaip ta-
rė, taip ir padarė - “Honda” paleido pir-
mą istorijoje reklaminį TV klipą, kuris 
transliuojamas tiesiogiai iš įvykio vie-
tos. Reklaminio klipo herojai - 17 pro-
fesionalių parašiutininkų, kurie per lais-
vąjį skrydį danguje vieną po kitos for-
mavo raides: H-O-N-D-A. Veiksmą 
keturių kilometrų aukštyje filmavo  
7 kameros, o reklamos klipą tiesiogiai 
transliavo TV kanalas “Channel 4”.

Kodėl veikė? 
O jei vienas iš parašiutų neišsi-

skleis? Įmonė rizikavo - TV reklama 
galėjo tapti pagrindine visų kanalų 
“Vakaro žinių” ir rytdienos laikraščių 
penktųjų puslapių naujiena. Auditori-
ja žiūrėjo užgniaužusi kvapą.

Rezultatai? 
Stengtis buvo verta. Per tris “Hon-

dos” akrobatinio skrydžio rodymo mi-
nutes kanalo žiūrovų auditorija šokte-
lėjo 8 procentais. “Tėti, tėti, įsijunk 
greičiau televizorių! “Honda” tiesiogi-
nė transliacija!” Reklamos kampanija 
sulaukė žiniasklaidos dėmesio ne tik 
Didžiojoje Britanijoje - klipas pateko 
nuo “The Guardian” ir “The Indepen-
dent” dienraščių iki “The Sun” bulvaro 
ir BBC naujienų, dar per 350 000 inter-
nautų peržiūrėjo vaizdo įrašą “Youtube” 
svetainėje. Prekės ženklo žinutė  
“Difficult is worth doing” (“Sunku, bet 
verta”, angl.) paskleista puikiai.

Kas? 
Nauja “McDonalds” paslauga 

Filipinuose - maisto pristatymas į 
namus visą parą.

Ką suprato? 

Pasibaigus televizijos progra-
mai, televizoriaus ekranas rodo tra-
dicinę “lentelę”. 
Spalvotos juoste-
lės reiškia, kad 
metas jungti tele-
vizorių ir eiti mie-
goti. Komanda pa-
galvojo - o kodėl 
tuščio eterio laiko nepanaudojus 
maisto į namus reklamai? Jie sukū-
rė tai, kas kompiuteryje vadinama 
“ekrano užsklanda” (angl. “screen 
saver”). Antrą nakties Filipinuose 
įsijungęs televizorių galėjai pama-
tyti ramiai šokinėjančias avis. O 
periodiškai per tvorą peršokdavo ir 
24 valandas maistą į namus vežan-
tis “McDonalds” motociklas.

Kodėl veikė? 

Scenarijus paprastas. Junginė-
ji kanalus: “Lentelė, lentelė, o, 
šokinėja avys! O, “McDonalds” 
pristato maistą į namus visą parą”. 
Jei negali užmigti, gali skaičiuoti 
vaizdo klipo avis - reklama sukosi 
visą “lentelės” laiką. Palyginkite, 

kiek tradiciniu 
būdu kainuotų 
nusipirkti šešias 
valandas eterio 
sukti vieną ir tą 
patį jūsų reklami-
nį klipą....

Rezultatai? 

“Lentelės laiko” užsakymų 
skaičius išaugo 31 proc.

Apdovanojimai? 

“D&AD Awards”, “Araw 
Awards”.

El. reklama: internetas televizoriuje
Rubriką  
pristato “Gaumina”

n  Darius Bagdžiūnas, 
“Gaumina” direktorius

Televizorių perkelti į internetą lengva: tereikia sukelti vaizdo įrašus į 
interneto svetainę. Bet kaip padaryti atvirkščiai: į paprasčiausio televizoriaus 
dėžutę įdėti internetą? Trys pavyzdžiai, kaip prekės ženklai internetą perkėlė 
į žydrąjį ekraną.

Patogu daryti taip pat, kaip ir anksčiau, kaip visada. Juk išsiskirti pavojinga, galima ir nukentėti, be to, labai daug darbo. Įtikinti transliuotojus vietoj  
“lentelės” uždėti tavo klipą, gauti rinkodaros vadovo parašą ant rizikingo gyvos reklamos scenarijaus yra nelengva. Sunku, bet verta.

Jei darai taip pat kaip visada, kodėl tikiesi, kad rezultatas turi skirtis?

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvadų

Tiesioginė TV reklama
n www.difficultisworthdoing.com
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Kino revoliucija
n www.uploadcinema.net

Skaičiuok, kol išalksil
n www.tinyurl.com/skaiciuok

Simas Jasaitis - 
pramoginių šokių asas

Naujasis “Sport1” kanalo vei-
das “Olialia” mergaitė Indrė Bur-
linskaitė, į “Olialia Top” studiją 
pasikvietė vieną geidžiamiausių 
Lietuvos vyrų - krepšininką Simą 
Jasaitį. Jis į studiją atvyko su-
tvarstytas, netrukus po rankos 
operacijos. Tačiau tai iš studijos 
išsinešti dėžę “Olialia Colos” Si-
mui nesutrukdė!

Laidos vedėja Indrė išsiaiški-
no, kad S.Jasaičio karjera prasi-
dėjo... ant pramoginių šokių par-
keto! O paskui ji buvo pratęsta... 
žaidžiant stalo tenisą! Ir tik po 
kurio laiko tėtis būsimąją krepši-
nio žvaigždę supažindino su ka-
muoliu. 

Tapo viršelio veidu

Pirmasis papuoštas žurnalo 
viršelis - didelis laiptelis aukštyn 
kiekvieno modelio karjeroje. To-
dėl šįkart sveikiname “Olialia 
Models” manekenę Ireną Palio-
kaitę, su modeliu Jeanu Claude’u 
Edorhu pozavusią originalioje fo-
tosesijoje. Jos rezultatai atsidūrė 
gegužės mėnesio “Ievos” nume-
ryje - ne tik viršelyje, bet ir vi-
diniuose puslapiuose.

SAVAITĖS VeIdAS TrumpAI

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

Daugiau nuotraukų iš šios 

fotosesijos - www.olialia.lt

Parengė Aušra PRASAUSKAITĖ

Simo Jasaičio paslaptys laidoje 
“Olialia TOP” - pirmadienį, 

gegužės 17 d., 21.30 val. per 
TV kanalą “Sport1”
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Praėjusią savaitę “Olialia Mo-
dels” agentūros vadovė Rūta Barta-
šiūtė kartu su Aira praleido garsiau-
sioje mados sostinėje - Paryžiuje. 
“Išvažiavome ieškoti man agentū-
ros”, - trumpai apie kelionės tikslą 
papasakojo iš Šiaulių kilusi A.Januly-
tė. O kelionė merginai sekėsi dar ge-
riau, negu tikėjosi. “Per vieną dieną 
buvome suplanavusios apsilankyti 
penkiose geriausiose agentūrose. 
Tačiau tiek nė neprireikė. R.Barta-
šiūtė man sakė, kad pati geriausia - 
ta, kurią ruošėmės aplankyti antrąją. 
Ji sakė, kad jei jau “IMG Models” 
manimi susidomės - bus nuostabu. 
O mes tik pas juos atėjome ir aš iš-
kart sulaukiau pasiūlymo pasirašyti 
sutartį! Labai nustebau, nes nė ne-
maniau, kad galiu tikėtis atsakymą 
išgirsti taip greitai. Po tokios sėkmės 
norėjosi šokinėti iš laimės”, - entu-
ziastingai įspūdžiais dalijosi Aira. Vos 

baigusi šiuos mokslo metus septy-
niolikmetė krausis lagaminus ir porai 
mėnesių iškeliaus dirbti į Paryžių. O 
rugpjūtį - gal ir į Tokiją.

Modelių agentūromis nesido-
minti mergina tik sugrįžusi namo 
atsidarė “IMG Models” interneto 
puslapį. “Žiūriu ir galvoju - ką aš čia 
veikiu? Juk jų agentūrai priklauso 
patys garsiausi supermodeliai: Gis-
ele Bundchen, Naomi Campbell, Ka-
te Moss... Tačiau malonu buvo iš-
girsti agentūros atstovų žodžius, 
kad po poros metų ir aš galiu tapti 
labai geru ir daug uždirbančiu mo-
deliu. Tik reikia sukaupti daugiau 
patirties”, - džiūgavo “Olialia Mo-
dels” atstovaujama Aira.

Kol kas ji bandys liaudiškus “pa-
augimo” būdus, mat mergina išgir-
do, kad būtų gerai, jei ji būtų bent 
centimetru aukštesnė. Šiuo metu 
A.Janulytės ūgis yra 174 cm.

“Pirmą kartą Airą sutikau ma-
žiau nei prieš metus - rugpjūtį Palan-
goje, ir iškart apsidžiaugiau - mergina 
žavi ir be makiažo, komunikabili. Tai 
geras bruožas siekiant modelio karje-

ros aukštumų. Smagu, kad Aira buvo 
iškart pastebėta ir įvertinta tokios ge-
ros modelių agentūros kaip IMG.

Pati IMG agentūra turi savo pa-
saulinį tinklą Londone, Paryžiuje, 

Milane ir Niujorke, todėl sakyčiau, 
kad sėkmė Airai nusišypsojo net ke-
turis kartus, nes visuose šiuose di-
džiuosiuose mados miestuose ji jau 
turės po modelių agentūrą”.

Lietuvaitė stoja į vieną gretą su Gisele, Naomi ir Kate
Kokia galėtų būti geriausia gimtadienio dovana jaunai merginai, 
siekiančiai modelio karjeros? Ogi sutartis su viena garsiausių pa-
saulyje modelių agentūrų “IMG Models”! Pasveikinkite “Olialia  
Models” agentūros manekenę AIrą JANuLytę, nes ji būtent tokią 
dovaną prieš kelias dienas parsivežė iš Paryžiaus.

“Olialia Models” vadovės Rūtos Bartašiūtės komentaras:

“Olialia Models” pristato - 
Justina Žeimytė

n Ūgis 174 cm
n Krūtinė 80
n Liemuo 62
n Klubai 88
n Batai 38
n Plaukai rudi
n Akys mėlynos

Fotografas: Denis Shklovsky “Ciklopas” 
Stilius: Arvydas Umbrasas 
Grimas ir plaukai: Aurimas Juodiškis

Oksanos 
Točickajos 

nuotr.

Algirdo Bako nuotr.

Alfonso 
Campiglio nuotr.



Gegužės 13-15 dienomis Kaune 
vyks jau XIV tarptautinis Algirdo 
Šociko bokso turnyras. Tris dienas 
truksiančiose varžybose beveik 
šešios dešimtys atletų iš dešimties 
valstybių išsiaiškins stipriausius 
aštuoniose svorio kategorijose.

Bokso turnyre jėgas išmėgins Ai-
rijos, Baltarusijos, Estijos, Latvijos, 
Norvegijos, Rusijos, Suomijos, Šve-
dijos, Vokietijos ir Lietuvos atstovai. 
Mūsų šalies sportininkams tai bus 
generalinė repeticija prieš birželio 
pradžioje Maskvoje (Rusija) vyksian-
tį Europos vyrų bokso čempionatą.

Turnyro kovos dvi dienas (ket
virtadienį ir penktadienį) vyks Lie-
tuvos policijos mokymo centro spor-
to bazėje (Griunvaldo g.16, Kaunas), 
o finalinės kovos šeštadienį (15 d.) 
vyks legendinėje Kauno sporto ha-
lėje. Visas dienas kovos prasidės 16 
val. Pernai A.Šociko bokso turnyre 
dalyvavo 46 atletai iš devynių vals-
tybių, o tarp aštuonių nugalėtojų bu-
vo ir trys lietuviai  Deividas Kliu-
čakas (svorio kategorija iki 64 kg), 
Donatas Bondorovas (iki 75 kg) bei 
Vitalijus Subačius (iki 91 kg).

Algirdas Šocikas, kuriam gegu-
žės 14ąją sukaks 82eji, yra vienas 
garsiausių Lietuvos sportininkų. 
Ringo džentelmenu vadintas boksi-
ninkas dusyk tapo Europos (1953 ir 
1955 m.), šešis kartus Sovietų Są-
jungos (19501954 ir 1956 m) ir še-
šis sykius Lietuvos (1947, 1948, 
1951, 1952, 1953 ir 1956 m.) sun-
kaus svorio čempionu.

A.Šocikas ringe praleido 11 me-
tų. Per tą laiką turėjo 128 kovas ir 
pasiekė 118 pergalių, iš jų 70 nokau-
tais. A.Šocikas pasižymėjo tobula 
technika, džentelmeniškumu ringe. 
Ringo džentelmeno vardas lietuvių 
boksininkui prigijo 1955 m. Berlyne, 
kai jis antrą kartą laimėjo Europos 
čempiono diržą. Tada A.Šocikas fina-
le susitiko su vokiečiu Viteršteinu 
(Wittersteinu). Po vieno iš daugelio 
smūgių A.Šocikas pastebėjo, kad jo 
varžovui nokdaunas, ir atsitraukė, 
taip duodamas Viteršteinui galimybę 
akimirką pailsėti ir atkreipdamas šį 
svarbų momentą praleidusio teisėjo 
dėmesį. 1995 m. sausio 9 d. Štutgar-
te (Vokietija) už šį poelgį pirmą kar-
tą CIFP (Tarptautinio “Fair Play” ju-
dėjimo komisijos) garbės diplomas 
buvo įteiktas Lietuvos atstovui.

Parengė Vytautas Krajasas

Kaune vyks Algirdo Šociko bokso turnyras

Lietuvos boksininkas 
Vitalijus Subačius (svorio 

kategorija iki 91 kg) pasaulio 
čempionate Čikagoje

Organizatorių nuotr.
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Teisingai išsprendę kryžiažodį galite laimėti bilietus į  
Europos atrakcionų parką 

Atsakymą į kryžiažodį iki gegužės 18 d. siųskite SMS žinute, numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. Žinutės kaina - 1 Lt.

Praeito kryžiažodžio laimėtoja - RūTa ValaTkaiTė iš Kauno.  
Jai bus įteikti bilietai į Europos atrakcionų parką.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai laikomi tik dvi savaites.

kryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Šerlokas. Mik. Upininkė. Ožkaganė. Išlaužos. Tera. Joakimas. Sonatina. Ji. 
Deportas. Yla. Vijoklis. Jauna. Pataisas.

Horizontaliai: Mauzoliejus. Osetija. Iškalba. Klajotoja. Išgauti. TIR. Kai. Kidman. Žemei. 
Tylus. Kontora. Nualina. Smuklė. Sasna. Sasas.
Pažymėtuose langeliuose: BaRmEnas.

Prognoz∂ savaitei
2010 05 13-19

aVinas. Darbo savaitės pabaigoje 
atiduokite skolas, sumokėkite mokesčius. 
Savaitgalį palanku bendrauti, iškylauti, 
susitikti su giminėmis. Savaitės pradžioje 
daugiau dėmesio skirkite šeimai. Trečiadienį 
tinka grožio procedūros, galima išbandyti 
laimę loterijose, skirti pasimatymus.

JaUTis. Darbo savaitės pabaigoje baikite 
senus darbus, kurkite planus ateičiai. 
Savaitgalį neišlaidaukite, saugokitės 
ilgapirščių. Darbo savaitės pradžioje tinka 
mokytis, vykti į komandiruotes, bendrauti. 
Trečiadienis tinkamas šeimos šventėms.

DVYniai. Darbo savaitės pabaigoje 
venkite konfliktų, stenkitės neįgyti naujų 
priešų. Savaitgalis aktyvus, nepraleiskite 
palankių progų susipažinti su naujais 
žmonėmis. Darbo savaitės pradžioje būkite 
praktiškesni. Trečiadienį tinka grožio 
procedūros, mokytis, linksmintis.

VėŽYs. Darbo savaitės pabaigoje 
palanku susitikti su senais draugais, 
kolegomis, aptarti veiklos rezultatus, 
planuoti ateities darbus. Savaitgalį venkite 
konfliktų su giminėmis, draugais ar kai-
mynais. Darbo savaitės pradžia palanki 
aktyviai veiklai. Trečiadienį neišlaidaukite.

liūTas. Darbo savaitės pabaigoje 
nesugalvokite ko nors keisti ar pradėti 
nauja, palankiausia būtų tęsti pradėtus 
darbus. Savaitgalį palanku iškylauti, 
bendrauti. Darbo savaitės pradžioje 
venkite konfliktinių situacijų šeimoje. 
Trečiadienis - jūsų sėkmės diena.

mERGElė. Darbo savaitės pabaigoje 
palanku mokytis, susitikti su draugais, 
svajoti. Savaitgalį būkite dėmesingesni 
artimų žmonių poreikiams. Darbo savaitės 
pradžia aktyvi, palanku reklamuotis, būti 
viešumoje. Trečiadienį venkite konfliktų.

sVaRsTYklės. Darbo savaitės 
pabaigoje nerizikuokite pinigais. 
Savaitgalį palanku iškylauti, bend-
rauti. Darbo savaitės pradžioje būkite 
diplomatiškesni tarnyboje. Trečiadienį 
tinka grožio procedūros, linksmintis.

skORPiOnas. Darbo savaitės pabai-
goje venkite didesnių permainų, nesivel-
kite į ginčus su partneriu. Savaitgalį 
nerizikuokite pinigais. Darbo savaitės 
pradžioje palanku mokytis, vykti į 
kelionę, bendrauti. Trečiadienį būkite 
diplomatiškesni.

ŠaUlYs. Darbo savaitės pabaigoje 
patausokite sveikatą. Savaitgalį ven-
kite konfliktų su partneriu, giminėmis, 
kaimynais. Darbo savaitės pradžioje 
nerizikuokite pinigais. Trečiadienį 
tinka grožio procedūros, mokytis, 
keliauti.

OŽiaRaGis. Darbo savaitės pabaiga 
palanki meilei, kūrybai. Savaitgalį 
patausokite sveikatą. Darbo savaitės 
pradžioje nepalanku spręsti juridinius 
reikalus, nereikėtų aštrinti santykių 
su partneriu. Trečiadienį nerizikuokite 
pinigais.

VanDEnis. Darbo savaitės pabai-
goje daugiau dėmesio skirkite šeimai. 
Savaitgalis palankus meilei, kūrybai, 
aktyviai ilsėtis su vaikais, iškylauti. 
Darbo savaitės pradžioje  
patausokite sveikatą. Trečiadienį 
venkite ambicijų.

ŽUVYs. Darbo savaitės pabai-
goje palanku baigti pradėtus darbus. 
Savaitgalį daugiau dėmesio skirkite 
šeimai. Darbo savaitės pradžia palanki 
meilei, kūrybai. Trečiadienį patausokite 
sveikatą.

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

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 13 d. 22. 14-20 d. 10.45, 
14.15, 18, 21.15.
“Karštas kubilas - laiko mašina”  
(komedija, JAV) - 20 d. 19.
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 13 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 
20.45. 14-20 d. 11.45, 14, 16.45, 19.15, 
21.40.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 13 d. 11, 13.30, 16, 
18.30, 21. 14-20 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21 
(20 d. 18.30 val. seansas nevyks).
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
13 d. 13.45, 16.30, 19, 21.30. 14-20 d. 11.15, 
13.45, 16.30, 19, 21.30 (11.15 val. seansas 
vyks 15-16 d.).
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, D.Britanija) - 13 d. 14.30, 16.45, 19.15, 
21.40. 14-20 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 21.50 
(12 val. seansas vyks 15-16 d.).
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) -  
13 d. 12.30, 14.45, 17. 14-20 d. 10.30, 12.45, 
15.15, 17.35.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 13 d. 11.30, 15, 18, 21.15. 
14-20 d. 11.30, 15, 17.45, 20.30.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 13 d. 10.30, 13, 15.20, 17.45. 
14-20 d. 10.15, 12.30, 14.45.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
- 13 d. 12.15, 16.15, 20. 14-20 d. 17.15, 
20.45.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 13 d. 19.30. 14-20 d. 20.15.
“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)”  (drama, Lietuva) - 13 d. 12.
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 13 d. 21.50.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 13 d. 22. 14-20 d. 12, 
15.15, 18.30, 21.45.

“Kloja”  (drama, JAV, Kanada, Prancūzija) - 
14-20 d. 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 22 (13.10 
val. seansas vyks 15-16 d.).
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 13 d. 11.20, 13.45, 16, 18.30, 21.  
14-20 d. 11.20, 13.40, 16, 18.30, 21.30 (11.20 
val. seansas vyks 15-16 d.).
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 13 d. 12.20, 14.45, 17, 
19.30, 22. 14-20 d. 11.20, 14, 16.30, 19, 21.30.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV) - 13 d. 11, 13.30, 16.15, 19, 21.45. 14-
20 d. 12.20, 15, 18, 20.45.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, Prancūzija) 
- 13 d. 12, 15, 17.50, 20.10. 14-20 d. 11.30, 14, 
16.30 (11.30 val. seansas vyks 15-16 d.).
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) - 
13 d. 11.40, 14.30, 17.30. 14-20 d. 12, 15, 18.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 13 d. 
14.20, 16.40. 14-20 d. 11, 13.30, 16.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija, Rusija, 
3D) - 13 d. 11, 14, 17. 14-20 d. 11.40, 14.30, 17.
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
13 d. 15.40, 18.15. 14-20 d. 18.45, 21.40.
“Įsikūnijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 14-20 d. 20.30.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, D.Britanija, 3D) - 13 d. 20. 14-20 d. 21.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) - 
13 d. 13.40, 17.20, 21. 14-20 d. 12.30, 16.40, 
20.30 (12.30 val. seansas vyks 15-16 d.).
“Veronika ryžtasi mirti”  (melodrama, JAV) 
- 13 d. 19.10, 21.30. 14-20 d. 12.45, 18.15 
(12.45 val. seansas vyks 15-16 d.).
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 13 d. 15.15, 20.15. 
14-20 d. 15.40, 20.40.
“Gyvasis vandenynas”  (dokumentinis f., 
Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Monakas) -  
13 d. 17.30.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 13 d. 15, 20.
“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)”  (drama, Lietuva) - 13 d. 18.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Benamių rinktinė”  (komedija, Lenkija) 
- 13 d. 17.10.

“Keista Bendžamino Batono istorija”  
(fantastinė drama, JAV) - 13 d. 19.30.
“Babelis”  (drama, JAV) - 14 d. 16.20.
“Serafina”  (biografinė drama, Prancūzija, 
Belgija) - 14, 15 d. 18.50. 16 d. 19.15. 17 d. 
21.15. 18, 20 d. 19. 19 d. 21.10.
“La concert”  (muzikinė komedija, Belgija, 
Italija, Prancūzija, Rumunija) - 14, 15 d. 21.10. 
16 d. 17. 17, 19 d. 19. 18 d. 21.15. 20 d. 16.45.
“Princesė ir varlius”  (animacinis f., JAV) 
- 15 d. 13. 16 d. 15.
“Lietuvių šventės ir sakmės”  (animacija, 
Lietuva) - 15 d. 15.
“Aviatorius”  (biografinė drama, JAV, 
Vokietija) - 15 d. 15.50.
“Animacijos dirbtuvėlių premjera”  (ani-
macija, Lietuva) - 16 d. 12.
“Azuras ir Asmaras”  (animacinis f., 
Prancūzija, Belgija, Ispanija, Italija) - 16 d. 13.
“Gyveno strazdas giesmininkas”  (drama, 
Gruzija) - 16 d. 21.30.
“Amadeus”  (tragikomiška drama, JAV) -  
17 d. 14.30.
“Popielavuose”  (drama, Lenkija) - 17 d. 
17.10.
“Manęs čia nėra”  (biografinė drama, JAV, 
Vokietija) - 18 d. 16.30. 20 d. 21.15.
“Elžbieta”  (istorinė drama, Indija, 
D.Britanija) - 19 d. 16.40.

OZO KINO SALĖ
“Pabudimas”  (drama, Lietuva) - 13 d. 18.
“Riešutų duona”  (drama, Lietuva) - 14 d. 18.
“Anglų valsas”  (melodrama) - 15 d. 16.
“Savaitgalis pragare”  (drama, Lietuva) 
- 17 d. 18.
“Marš, marš, tra-ta-ta!”  (drama, Lietuva) 
- 18 d. 18.
“Arkliavagio duktė”  (psichologinė drama, 
Lietuva) - 19 d. 18.
“Atsiprašau”  (drama, SSRS) - 20 d. 18.
“Perskeltas dangus”  (drama, Lietuva) -  
21 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 13 d. 22. 14-20 d. 11, 
14.30, 18, 21.30.
“Kloja”  (drama, JAV, Kanada, Prancūzija) - 
14-20 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45 (11.45 
val. seansas vyks 15-16 d.). 14-15 d. 23.

“Karštas kubilas - laiko mašina”  
(komedija, JAV) - 20 d. 20.
“Aš aptarnavau Anglijos karalių”  
(romantinė komedija, Čekija, Slovakija) - 18 d. 
17.45 (Kitokio kino klubas).
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV) - 13 d. 11, 13.45, 16.30, 
19.15, 21.50. 14-20 d. 10.45, 13.45, 
16.30, 19.15, 22.
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 13 d. 11.15, 13.30, 16, 18.30, 21.  
14-20 d. 12, 14.15, 16.45, 19, 21.45.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 13 d. 14, 16.15, 18.45, 
21.15. 14-20 d. 16, 18.45, 21.15, 23.15.  
14-15 d. 23.15.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 13 d. 10.30, 12.45, 15.15, 17.30. 
14-20 d. 10.30, 13, 15.30 (10.30 val. seansas 
vyks 15-16 d.).
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
13 d. 18.15, 20.45. 14-20 d. 17.45, 20.15  
(18 d. 17.45 val. seansas nevyks; 20 d. 20.15 
val. seansas nevyks). 14-15 d. 22.45.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) -  
14-20 d. 11.15, 13.30 (11.15 val. seansas vyks 
15-16 d.).
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) - 
13 d. 10.45, 13, 15.30. 14-20 d. 10.15, 15.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija, Rusija, 
3D) - 13 d. 10.15, 12.30, 15, 17.45. 14-20 d. 
12.45, 17.30.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis  
veiksmo f., JAV, D.Britanija, 3D) - 14-20 d. 20.
“Įsikūnijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 14-20 d. 22.30.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 13 d. 18.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
- 13 d. 14.15, 20.15.

CINAMON
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 14-20 d. 12.15, 15.15, 
18.30, 21.30.
“Vienoje kilpoje”  (komedija, D.Britanija) 
- 14-20 d. 12.30, 18.15.

“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 13 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15. 
14-20 d. 11.45, 14, 16.15, 18.45, 21.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 13 d. 13.30, 15.45, 18, 
20.05, 22.15. 14-20 d. 17.45, 19.45, 21.45.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 13 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30, 
20.45. 14-20 d. 11.30, 13.45, 16.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 13 d. 11.30, 14.15, 16.40, 
19.15, 21.45. 14-20 d. 17, 19.30, 22.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 13 d. 19.30. 14-20 d. 14.45.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo f., 
D.Britanija, JAV) - 13 d. 21.50. 14-20 d. 20.30.
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 13 d. 11.15.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 13 d. 
11, 13, 15.15, 17.30. 14-20 d. 11.15, 13.15, 
15.30.

KLAIPĖDA

CINAMON
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 14-20 d. 12.30, 15.30, 
18.30, 21.30.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija, Rusija, 
3D) - 14-20 d. 11, 12.50, 14.45, 16.45, 18.45.
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 13 d. 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30. 
14-20 d. 12, 14.15, 16.30, 19, 21.15.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 13 d. 13.55, 16, 18.05, 
20.10, 22.15. 14-20 d. 15, 18, 20.10, 22.15.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 13 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.30, 
20.45. 14-20 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 13 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 
21.45. 14-20 d. 12.15, 17, 19.30, 22.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) - 
13 d. 14.15, 17.45, 21.15. 14-20 d. 20.45.
“Bepročiai”  (veiksmo trileris, JAV, JAE) 
- 13 d. 22.
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Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
14 d. 18 val. Kamerinėje salėje - “Meilės 
dainos ir arijos”. Kamerinės muzikos koncer-
tas. Dalyvauja operos solistai R.Šilinskaitė, 
S.Stonytė, V.Bakula, V.Kurnickas, 
A.Markauskas.

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė

13 d. 18 val. - Moljero “Šykštuolis”.  
Rež. I.Bučienė.
14 d. 18 val. - “Dienos ir dainos”.  
Rež. R.Morkūnas.
15 d. 18 val. - M.Krležos “Elitas (ponai 
Glembajai)”. Rež. I.Buljan (Kroatija).
16 d. 12 val. - K.Čiukovskio “Daktaras 
Aiskauda”. Rež. E.Jaras.
20 d. 18 val. - T.Bernardo “Pasaulio gerinto-
jas”. Rež. V.Masalskis.

Mažoji salė
13 d. 18 val. - I.Vilkvisto “Helverio naktis”. 
Rež. J.Vaitkus.
14 d. 19 val. - A.Bariko “Šilkas” (pagal 
A.Bariko romaną). Rež. Birutė Mar.
15 d. 16 val. - E.Ešli “Gaidukas”.  
Rež. J.Smoriginas.
16 d. 16 val. - L.Barfuso “Seksualinės mūsų 
tėvų neurozės”. Rež. R.Kudzmanaitė.
18 d. 18 val. - Improvizacijų reviu 
“Baronienės gimtadienio puota”.  
Rež. R.Jurkonienė.
19 d. 18 val. - F.Dostojevskio “Nuolankioji”. 
Rež. V.Masalskis.
20 d. 18 val. - J.Griškoveco ir A.Dubrovskajos 
“Planeta”. Rež. A.Dainavičius.

Vilniaus mažasis teatras
13 d. 18.30 val. - Didysis Erlickas Mažajame 
teatre.
14 d. 18.30 val. - B.Klarko “Palaukit, kieno 
čia gyvenimas?” Rež. J.Vaitkus.
15 d. 18.30 val. - T.Maknalio “Meistriškumo 
pamoka (Maria Callas)”. Rež. G.Padegimas.
16 d. 18.30 val. - N.Narmontaitės muzikinis 
spektaklis “Selavy!” 18 d. 18.30 val. - 
A.Čechovo “Žuvėdra”. Rež. R.Tuminas.

19 d. 18.30 val. - A.Strindbergo “Freken 
Julija”. Rež. A.Areima.
20 d. 18.30 val. - A.Čechovo “Trys seserys”. 
Rež. R.Tuminas.

Valstybinis jaunimo teatras
Salė 99

15 d. 12 val. - J.Kelero, A.Jalianiausko “Paika 
pelytė”. Rež. A.Jalianiauskas.
18 d. 18 val. - D.Privalovo “Seniausių 
profesijų žmonės”. Rež. B.Latėnas.

Rusų dramos teatras
13, 15 d. 19 val. - Premjera! G.F.Hendelio 
“Xerxes”. Rež. J.Vaitkus.
14 d. 18 val. - M.Macevičiaus “Prakeikta 
meilė”. Rež. A.Jankevičius.
16 d. 18 val. - L.Tolstojaus “Ana Karenina”. 
Rež. E.Mitnickis (Kijevas).
16 d. 12 val. - E.Stankevičiūtės “Miegančioji 
gražuolė”. Rež. E.Stankevičiūtė.

Vilniaus teatras “Lėlė”�  
Didžioji salė

16 d. 12 val. - S.Siudikos “Trys paršiukai”. 
Rež. A.Mikutis.
19 d. 19 val. - Monospektaklis suaugusiems 
“Geležis ir sidabras” (pagal V.Šimkaus eiles). 
Inscenizacijos aut. ir rež. R.Kazlas.

Keistuolių teatras
13 d. 19 val. - Tragikomiškas triptikas 
suaugusiesiems pagal V.Šekspyro kūrybą 
“Juokdario mirtis, arba Kas nužudė Šekspyrą”. 
Rež. A.Giniotis.
16 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams 
“Pelytė Zita”. Scenarijaus aut. ir rež. Vytautas 
V.Landsbergis.
20 d. 19 val. - K.Gozio komedija “Karalius 
Elnias”. Rež. A.Giniotis.

”�Domino”� teatras
20 d. 19 val. - “DNR kodas”. Rež. K.Smoriginas.

Menų spaustuvė
13 d. 19 val. Juodojoje salėje - A.Slapovskio 
“Išvažiuoju” (“Trupė liūdi”).
14 d. 13.30 val.; 15 d. 15 val. Kišeninėje 
salėje - Festivalis “Dansema”. Šokio 
spektaklis “Pasaulio sutvėrimas”. Choreogr. 
B.Banevičiūtė.
14 d. 18 val. Kišeninėje salėje - Festivalis 
“Dansema”. Šokio spektakliai “Mes išgalvoti” 
(choreogr. A.H.Ekens, Norvegija), “Asmeniniai 

ritualai” (choreogr. H.Blackburn, Norvegija).
15 d. 11 val. Kišeninėje salėje - Festivalis 
“Dansema”. Šokio spektaklis “Mūsų 
paplūdimyje”. Choreogr. B.Novak Lindblad, 
A.Wennerbeck (Švedija).
16 d. 15 val. Kišeninėje salėje - Festivalis 
“Dansema”. Šokio spektaklis “Judantys 
žmonės”. Choreogr. Riku Immonen (Suomija).
19 d. 19 val. Juodojoje salėje - “Du vargšai 
rumunai kalbantys LT”. Rež. A.Jankevičius.
19 d. 21 val. Kišeninėje salėje - “Viskas arba 
nieko”. Rež. C.Graužinis.
20 d. 19 val. Kišeninėje salėje - M.Valiuko 
“Trintukas” (tragikomiksas pagal M.Valiuko 
pjesę).
20 d. 19 val. Juodojoje salėje - Naujojo teatro 
spektaklis “Pasiuntinys”.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
13 d. 18 val. Ilgojoje salėje - A.Čechovo 
“Palata”. Inscenizacijos aut. ir rež. R.Kazlas.
14 d. 18 val. Tavernos salėje - Š.Aleichemo 
“Mendelio milijonai”. Rež. A.Pociūnas.
15 d. 18 val. Penktojoje salėje - Premjera! 
“Moderatoriai”. Rež. A.Kurienius.
15 d. 19 val. Mažojoje scenoje - M.von 
Majenburgo “Bjaurusis”. Rež. V.Malinauskas.
16 d. 11 val. Tavernos salėje - M.Norman 
“Labanakt, mama!” Rež. A.Latėnas (LMTA 
A.Latėno lėlininkų kursas).
16 d. 12 val. Parketinėje salėje - “Baltoji 
stirna”. Rež. V.Kublinskas (LMTA V.Bagdono 
kursas).
16 d. 14 val. Penktojoje salėje - O.Vaildo 
“Kaip svarbu būti rimtam” (ŠU V.Staševičiūtės 
kursas).
16 d. 16 val. Parketinėje salėje - A.Džerio 
“Karalius Ūbas”. Rež. D.Meškauskas (KU 
G.Padegimo kursas).
16 d. 18 val. Ilgojoje salėje - Spektaklis-
žaidimas “Pagal Jurgį ir kepurė”. Rež. 
J.Cižauskaitė (LMTA A.Latėno lėlininkų 
kursas).
16 d. 19 val. Penktojoje salėje - Premjera! 
“Moderatoriai”. Rež. A.Kurienius (LMTA 
A.Savickaitės kursas).

19 d. 18 val. Penktojoje salėje - Keturakio 
“Amerika pirtyje”. Rež. V.Lencevičius.
19 d. 19 val. Mažojoje scenoje - D.Lipskerovo 
“Jelena ir šturmanas”. Rež. S.Paciukas.
20 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič 
“Skėriai”. Rež. R.Atkočiūnas.

Kauno muzikinis  
teatras

13 d. 18 val. - F.Lou “Mano puikioji ledi”.  
3 d. miuziklas. Dir. J.Janulevičius.
14 d. 18 val. - “Operų savaitės”. Dž.Verdžio 
“Traviata”. 2 d. opera. Dir. J.Geniušas.
15 d. 18 val. - Dž.Kanderio, F.Ebo, 
Dž.Masterofo “Kabaretas”. 3 d. miuziklas.  
Dir. J.Geniušas.
16 d. 18 val. - “Operų savaitės”. Ž.Bizė 
“Karmen”. Muz. vad. ir dir. G.Rinkevičius.
19 d. 12 val. - T.Kutavičiaus, V.Palčinskaitės 
“Nykštukas Nosis”. 2 d. opera vaikams.  
Dir. V.Visockis.
19 d. 18 val. - Premjera! L.Falio “Madam 
Pompadur”. 2 d. operetė. Dir. J.Janulevičius.
20 d. 18 val. - I.Kalmano “Monmartro 
žibuoklė”. 3 v. operetė. Dir. V.Visockis.

Kauno kamerinis  
teatras

14 d. 18 val. - M.Valčako “Pirmasis kartas”. 
Rež. S.Rubinovas.
16 d. 18 val. - L.S.Kaningamo “Mergvakaris”. 
Rež. A.Rubinovas.
18 d. 18 val. - Kauno kompozitorių kūrinių 
koncertas. Atlikėjai: vokalinis ansamb-
lis “Acusto”, Kauno styginių kvartetas, 
J.Žilinskaitė (sopranas), K.Jakeliūnas (teno-
ras), I.Vaičienė (fortepijonas), P.Gudinaitė 
(fortepijonas).
19 d. 18 val. - F.Rablė “Gargantiua ir 
Pantagriuelis”. Rež. S.Rubinovas.
20 d. 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingo 
“Karštas šokoladas”. Rež. S.Rubinovas.

Kauno mažasis  
teatras

13 d. 19 val. - “Mokėk - duosiu” (pagal 
G.Gugevičiūtės pjesę “Labas gyvenimas”). 
Rež. V.Balsys.
14 d. 19 val. - “Katytė “P” (pagal E.Ensler 
pjesę “Vaginos monologai”). Rež. V.Balsys.

“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)”�  (drama, Lietuva) - 13 d. 12.  
14-20 d. 19.45.
“Titanų susidūrimas”�  (fantastinis  
veiksmo f., D.Britanija, JAV) - 13 d. 17.30, 
19.45. 14-20 d. 21.45.
“Gyvasis vandenynas”�  (dokumentinis f., 
Ispanija, Monakas, Prancūzija, Šveicarija) -  
13 d. 11.45.
“Kaip prisijaukinti slibiną”�  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 13 d. 
11, 13.15, 15.30. 14-20 d. 11.45, 13.45, 16.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Robinas Hudas”�  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 13 d. 22. 14-20 d. 10.30, 
14, 18, 21.15.
“Dorianas Grėjus”�  (drama, D.Britanija) - 
14-20 d. 19, 21.45.
“Geležinis žmogus 2”�  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 13 d. 13.45, 16.30, 19, 
21.45. 14-20 d. 10.50, 13.30, 16.10, 18.45, 
21.30 (10.50 val. seansas vyks 15-16 d.).
“Atsarginis planas”�  (romantinė komedija, 
JAV) - 13 d. 10.50, 13.15, 16, 18.30, 21.  
14-20 d. 11.30, 14.30, 17.30, 20.30  
(11.30 val. seansas vyks 15-16 d.).
“Kaip prisijaukinti slibiną”�  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) -  
13 d. 11.05, 13.30, 15.45, 18. 14-20 d. 11.10, 
13.45, 16.30.
“Kaip prisijaukinti slibiną”�  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) 
- 14-20 d. 10.10, 15.15.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”�  (animacinė komedija,  
Rusija, 3D) - 13 d. 10.10, 12.30, 15.15, 17.45. 
14-20 d. 12.45, 18.20.
“Titanų susidūrimas”�  (fantastinis  
veiksmo f., D.Britanija, JAV, 3D) - 13 d. 20.30. 
14-20 d. 21.
“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)”�  (drama, Lietuva) - 13 d. 20.15.
“Naktinis pasimatymas”�  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 13 d. 16.30.
“Gyvasis vandenynas”�  (dokumentinis f., 
Ispanija, Monakas, Prancūzija, Šveicarija) -  
13 d. 14, 18.45.
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Lietuvos miškų lankytinų vietų 
sąrašas pasipildė rekordine liepa - ją 
sudaro trisdešimt kamienų. Žadvai-
nių girininkijoje (Rietavo urėdija), 
Spraudės kaime, augantį išskirtinį 
medį neseniai visai Lietuvai atsklei-
dė ją prižiūrintis Petras Turskis.

“Liepos perimetras krūtinės 
aukštyje yra beveik devyni metrai 
(8 m 80 cm). Nesu tikras, kad tai 
rekordas, bet tokio skersmens lie-
pos, turinčios tiek kamienų, Lietu-
voje nežinau” ,- sakė rekordinį me-
dį prižiūrintis P. Turskis.

Oficialaus patvirtinimo apie re-
kordo pasiekimą miško savininkas 
teigė dar neturįs. Gamtos paminklą 
šeimininkas nori pavadinti savo - 
“Petro Girinio” vardu.

Apie aštuoniasdešimt metų pri-
vačiame miške augantis medis, šei-
mininko teigimu, jau yra sulaukęs 
turistų dėmesio.

“Keletą kartų buvau suorganiza-
vęs ekskursijas savo pažįstamiems, 
o vėliau patys žmonės surasdavo šią 
vietą per savo pažįstamus. Kol kas 
žmonių dar mažai, nes nedaug apie 
ją kas žino”, - sakė P. Turskis.

Privačių miškų savininkų asocia-
cijos (PMSA) vadovas Rytis Kuliešis 
sako, kad tokie unikalūs gamtos pa-
minklai gali ir turi tapti turistų trau-
kos centrais: “Geriausias būdas pa-
rodyti, kad mišką reikia tausoti ir 
saugoti - parodyti, koks jis gali būti 
įdomus.”

Lietuvoje auga rekordinė 
trisdešimties kamienų liepa

Liepa 
Žemaitijoje jau 

tampa turistų 
lankytinu 

objektu
EPA-Eltos nuotr.
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APATINIAI. Modeliai Madride (Ispanija) demonstravo apatinio trikotažo gamintojos kompa-
nijos “Triumph” dizaino konkurso laureatų kūrinius.

KARŠTA II. Indijos zoologijos sode gyvenantis 
tigras vėsinasi.

EPA-Eltos nuotr.

Fotografija: Oksana Točickaja (OKTO.LT), 
vizažas ir plaukai: Kristina Rimdeikaitė (“International Make Up Center”), 
apatinis trikotažas: “Wolford”, 
batai: “Este”, 
papuošalai: “Ibero”.
Fotografuota vyno klube “Dream House”.

25-erių Laura Makauskaitė yra pirmasis “Olialia” picerijos veidas. “Olialia” projektas yra gerai visiems žinomas ir aš tikrai norėčiau  
būti jo dalimi”, - prisipažino žavi vilnietė.

GIMTADIENIS. 1189 metais įkurtas Hamburgas  
švenčia 821-ąjį uosto gimtadienį. Ta proga -  
ypatingi svečiai, tarp jų ir prabangaus kruizinio  
laivo “Queen Mary 2” vizitas.

KARŠTA I. 
Indijos beždžionės  

malšina troškulį.


