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Užsienyje dažnai
koncertuojanti Alina Orlova
nenorėtų palikti Lietuvos

Igno Maldžiūno nuotr.

A.Orlova savianalizei laiko neturi
Prieš porą metų įspūdingai debiutavusi ir taip pat įspūdingai iš viešo gyvenimo Lietuvoje tarsi pranykusi
dainininkė ALINA ORLOVA (21) grįžta su geromis žiniomis. Iš Visagino kilusios savamokslės atlikėjos kūryba susidomėjo prancūzų leidybos kompanija “Fargo Records” - ji perleis 2008 m. pasirodžiusį albumą
“Laukinis šuo dingo” ir išplatins jį po Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių muzikos parduotuves. Šiemet
atlikėja žada išleisti antrą albumą, o pasiklausyti naujų ir senų, tačiau visiškai kitaip skambančių Alinos
dainų gerbėjai galės koncertuose vasario 8 ir 9 dienomis Vilniuje, Šv.Kotrynos bažnyčioje. Pastaruoju
metu užsienyje dažniau dainuojanti Alina Vilniuje koncertuos tarp pasirodymų Rusijoje ir Paryžiuje.
Elena NIKONOVAITĖ
- Esi koncertavusi Paryžiuje.
Dabar tavo albumÇ išleis prancĉzď kompanija. Kas tave sieja su
šia šalimi?
- Patinka prancĉzai. (Šypsosi.)
- O prancĉzď virtuvÓ?
- Man gaila sraigiď ir varlyËiď,
kurias prancĉzai valgo.
- Ar tikÓjaisi, o gal net planavai tapti žinoma užsienyje?
- Ne. Tai užgriuvo staiga.
- Kokius jausmus, mintis sukelia žinojimas, kad tavo albumai
gulÓs Vakarď Europos miestď muzikos parduotuviď lentynose?
- Man labai malonu tai ßsivaizduoti. (Šypsosi.)
- Užsienyje dainuoji ir lietuviškai. Kaip publika reaguoja ß
mĉsď kalbÇ?
- Pradžioje jie nesupranta, suglumsta, o paskui daug ploja.
- Kokie planai? Ar liksi gyventi Lietuvoje, jei jau dabar už-

sienyje koncertuoji dažniau nei
gimtojoje šalyje?
- Man labai patinka šalis, kurioje
gyvenu. Manau, kad tik Ëia mane supranta geriausiai. NenorÓËiau palikti
Lietuvos.

tais svajoju apie namÇ ant uolos krašto ir pilnÇ spintÇ gražiď sukneliď.
Turiu raudonas languotas pižamines kelnes. Kad ir kur keliauËiau,
visada jas pasiimu. Negaliu be jď
užmigti.

- Kokiuose pasaulio didmiesËiuose lankeisi? Kaip juose jautiesi?
- Buvau Londone, Maskvoje ir
Paryžiuje. Itin blogai pasijutau
Maskvoje, nes tai labai didelis
miestas.

- Kaip ßveiki buitß?
- Kariauju su ja kasdien. Kai bĉna bloga nuotaika, laimi buitis, kai
gera - laimiu aš.

- Ar turi svajoniď miestÇ?
- NorÓËiau gyventi “Avataro” žemÓje - ten, kur skraido ant drakonď.
- Kokie kasdieniai veiksmai
tau ypaË brangĉs, tarsi virtÕ savotiškais kasdienybÓs ritualais?
- MÓgstu žiĉrÓti pro langÇ.
- KodÓl?
- Nes už jo graži, didelÓ siena.
- Ar tau svarbu daiktai?
- Taip. Labai svarbus sÇsiuvinis,
ß kurß rašau, nes mÓgstu rašyti daug
ir dažnai. Svarbu, kÇ rengiuosi. Kar-

- Koks tavo mÓgstamiausias
patiekalas?
- Þdarytas alijošius. Labai sveika. Bet dar neišmokau jo gaminti.
(Juokiasi.)
- KodÓl daug dainuoji apie
mirtß?
- Memento mori.
- Esi pesimistÓ?
- Man atrodo. Nežinau kodÓl.
- KÇ studijuoji?
- VisÇ gyvenimÇ žmogus mokosi,
bet vis tiek miršta kvailas.
- Ar persikÓlei iš Visagino ß
Vilniď, kaip anksËiau norÓjai?

- Gyvenu Kaune. Labai patinka.
- Kokiu paros metu kuri?
- Naktß, nes tylu.
- Koks aprangos stilius tau labiausiai patinka?
- D&G. (Juokiasi). Man patinka
mano paËios rengimosi stilius.
- Kokiď užsienio atlikÓjď kĉryba žaviesi? Ko šiuo metu klausaisi?
- Dabar - nieko. AnksËiau klausydavausi Džo Daseno (Joe Dassin).
- Kokius lietuviď atlikÓjus
vertini?
- Man sunku vertinti, nes aš pati
esu atlikÓja. Nesinori kažko paminÓti ar nepaminÓti, kad neßsižeistď, kad
paminÓjau tÇ, o kito nepaminÓjau.

rĉpina Aleksandras Pogrebnojus?
- Manimi niekas nesirĉpina...
- Vasario 8 ir 9 d. po 2 metď
pertraukos dainuosi Šv.Kotrynos
bažnyËioje, kurioje vyko ir pirmieji tavo koncertai. Kaip per šß
laikÇ pasikeitei?
- Kaip niekuo nepasikeitÓ bažnyËia, taip niekuo nepasikeiËiau ir aš.
- Kokie tavo bĉdo bruožai tau
patinka, o kokie ne?
- Sunkus klausimas. Bĉnu taip
stipriai užsiÓmusi, kad nelieka laiko
savianalizei.
- Kokios tavo mÓgstamiausios
gÓlÓs?
- Alijošius, kaktusas, neužmirštuolÓ. Nes kontrastingos.

“Kartais svajoju apie namą
ant uolos krašto ir pilną spintą
gražių suknelių”
- Ar turi vaikinÇ?
- O kas dabar jo neturi?
- Kas tau santykiuose yra
svarbu?
- Santykiavimas, meilÓ, ištikimybÓ, akys, švarios rankos.
- Kokiď žmoniď savybiď nemÓgsti?
- Šiurkštumo, smurto - tiek vidinio, tiek išorinio.
- Ar tavo ßvaizdžiu tebesi-

- Geriausia perskaityta
knyga?
- “Raudonosios armijos vadas”. SkaiËiau ketvirtoje klasÓje.
Labai patiko.
- Ar esi išsikÓlusi tikslď?
- Noriu nugyventi gyvenimÇ taip,
kad senatvÓje nereikÓtď gailÓtis.
- KÇ dabar dažniausiai pieši?
- MÓgstu piešti šuniukus ir miestď, kuriuose lankausi, karalius.

4 TV projektas

“Laisvalaikis”, 2010 m. vasario 4 d.

Pristatymas 5

“Laisvalaikis”, 2010 m. vasario 4 d.

Vyriausioji “Švyturio”
aludarė Džuljeta Armonienė
pabrėžė, kad “Nefiltruotas”
gaminamas tik iš natūralių
žaliavų

Vilniaus choro priešakyje lietuviškoji Merlyn Monro

Naujo “Nefiltruoto”
alaus ragavo dainininkas
Viktoras Diavara

Teisėjai Modestas Pitrėnas, Rūta
Ščiogolevaitė, Larisa Kalpokaitė ir
Arnoldas Lukošius teisiamųjų neskriaudė

Chorai ruošiasi išlikimo kovai
Šeštadienß TV3 projektas “Chorď karai” nustebino naujais veidais - ß Tailande su mylimuoju atostogaujanËios
Jurgitos JurkutÓs vietÇ stojo aktorÓ AgnÓ GrudytÓ-GuobienÓ, o DeividÇ NorvilÇ-Deivß pakeitÓ besilaukianti
jo draugÓ Renata Voitechovskaja, pasirodžiusi nuotakos amplua. Šviežio kraujo ßlieta ir ß komisijos gretas chorus itin geranoriškai vertino aktorÓ Larisa KalpokaitÓ, šmaikšËiais komentarais pasižymÓjo žurnalistas
Arnoldas Lukošius. Komisija ir žiĉrovai vertino chorď atliktus kĉrinius iš žinomď filmď bei animaciniď filmukď.
SkambÓjo dainos iš “Džiaze tik merginos”, “Šuriko nuotykiai”, “Armagedonas”, “Liĉtas karalius”, “Šrekas”
ir kitď. AteinanËiam šeštadieniui kolektyvai rengia dainas pagal ßvairius muzikos stilius. Laukia ßnirtinga
kova, nes vienas iš šešiď chorď turÓs palikti televizijos projektÇ.

“Nefiltruoto” alaus pristatymo šeimininkai “Švyturio-Utenos alaus” valdybos pirmininkas
Tomas Kučinskas ir generalinis direktorius
Rolandas Viršilas

“Švyturio”“Nefiltruotas”:
naujas alus, sena istorija

Elenos NIKONOVAITĖS ir Mykolo AMBRAZO fotoreportažas
Raigardas Tautkus ir jo vadovaujamas Kauno miesto choras buvo...

...absoliutūs projekto lyderiai

Neseniai Vilniuje, po “ŽemaiËiď smuklÓs” stogu, šurmuliavo nuotaikingas “Švyturio” miestelis. Originalaus lietuviško interjero aplinkoje, kuriÇ dar pagyvino natĉralius maisto produktus siĉlantys tiekÓjai ir
tradiciniais kostiumais pasipuošÕ aktoriai, KlaipÓdos krašto aludariai pristatÓ naujÇ “Švyturio” alď “Nefiltruotas”. Šios rĉšies alus pilstomas ß butelius prieš tai neperÓjÕs šiuolaikiniď filtravimo procesď, todÓl jame
išlikusios mielÓs gÓrimui suteikia tirštumo, savito skonio ir išvaizdos. “Alaus žinovai nuo seno itin vertino
alď, kurio bĉdavo galima paragauti tik alaus darykloje prieš jo filtravimÇ. Toks alus - natĉralus, drumstas
- buvo verdamas KlaipÓdos darykloje jos gyvavimo pradžioje”, - apie senÇ-naujÇ alď pasakojo Rolandas Viršilas, “Švyturio-Utenos alaus” generalinis direktorius. “Nefiltruotas” alus dÓl ypatingos technologijos bus
gaminamas nedidelÓmis partijomis, kurios gali skirtis drumstumu - natĉraliď nuosÓdď kiekiu.
Aktorius Ramūnas Rudokas į “Švyturio”
miestelį atvyko su drauge Kamile

Evelina Anusauskaitė, Sasha
Song ir baltasis Šiaulių choras

Balsą laikinai praradusi
Mia chorui padėjo šokiu

Mėlynasis Edmundo Seiliaus
choras atliko dainą iš “Šreko”
Ateinantį šeštadienį vienas iš chorų paliks TV projektą

Išimties tvarka “Chorų karuose” pasirodė
nauji veidai - Renata Voitechovskaja
ir Agnė Grudytė-Guobienė

Elenos NIKONOVAITĖS ir Sauliaus VENCKAUS fotoreportažas

Kuo skiriasi nefiltruotas alus nuo
filtruoto, domėjosi aktorius
Dalius Mertinas ir konjako žinovas
Juozas Kabašinskas

Viena kitą ypač aistringai
sutiko aktorė Edita Užaitė ir
žurnalistė Rūta Mikelkevičiūtė

6 Veidai
Įtemptas
gyvenimo
ritmas dirigentą
Modestą Pitrėną
kartais priverčia
viršyti greitį
Irmanto
Sidarevičiaus nuotr.

“Power Love Day” - pasaulinis Valentino
dienos šėlsmas geriausiuose Lietuvos klubuose
“Power Hit Radio” visus kviečia švęsti šventę, kuri jungia valstybes,
sukelia karus ir nugali visas jėgas. Meilės paradas pasaulyje švenčiamas vasario 14 d.
JudÓsime karštais hauso ritmais
visoje Lietuvoje sekmadienß, vasario 14 d. Pirmadienis ir antradienis
- ne darbo dienos, tad šÓlsime iki
paryËiď visa jÓga.

Projektas turi ilg¼ istorij¼

M.Pitrėnas
susidūrė su traktoriumi
Tarp Vilniaus, Kauno ir Rygos
šiuo metu gyvenantis Kauno miesto simfoninio orkestro dirigentas
Modestas PitrÓnas praÓjusß penktadienß pateko ß automobilio avarijÇ. “Chorď karď” komisijos narys
važiuodamas iš Rygos susidĉrÓ su
traktoriumi.
Pastarosiomis dienomis vairuotojams itin nepalankios oro sÇlygos
kojÇ pakišo ir gerai žinomam dirigentui. “Nebĉsiu originalus. DÓl
prastď oro sÇlygď, slidaus ir nenuvalyto kelio susidĉriau su ĉkininko
traktoriumi, o tiksliau - su traktoriaus priekaba, kurioje buvo vežami grĉdai. IšbyrÓjo gal 15 kilogramď grĉdď”, - apie avarijÇ ir jos
nuostolius pasakojo dirigentas.
Iškalbos nestokojantis M.PitrÓ-

nas draugiškai susitarÓ su ĉkininku, sumokÓjo jam už grĉdus ir juodu, paspaudÕ vienas kitam rankas,
išsiskyrÓ. Dirigentui liko apytuštÓs
kišenÓs ir sumaitotas automobilis.
LaimÓ, nenukentÓjo nÓ vienas
žmogus. “NukentÓjo tik metalas ir
plastikas. MÓsa išliko sveika”, šypsojosi “Chorď karď” komisijos
narys.
Nors dirigentas tvirtino, kad
yra atsakingas vairuotojas, dabartinis jo gyvenimo tempas kartais
priverËia kelyje padidinti greitß.
“Kartais dÓl ßtempto gyvenimo ritmo tenka viršyti greitß, taËiau esu
pareigingas vairuotojas. Stengiuosi, kad ß pavojď nepakliĉËiau nei
pats, nei kiti”, - sakÓ M.PitrÓnas.
ParengÓ AgnÓ VAITASIĈTÒ

“Eurovizijos” atrankų senbuviai
Trisdešimt šešios Lietuvos ir
užsienio atlikÓjď dainos dalyvaus nacionalinÓje “Eurovizijos” dainď konkurso atrankoje. Iš didžiulÓs paraiškď gausos atrinktď atlikÓjď ir jď dainď sÇrašÇ pirmadienß paskelbÓ konkursÇ rengianti Lietuvos televizija
ir radijas.
Nuo vasario 13 dienos tris šeštadienius vyks atrankos koncertai,
o kovo 4 dienÇ planuojama tiesiogiai rodyti finalÇ, kurio nugalÓtojas

Aistė Pilvelytė “Eurovizijos”
atrankoje dalyvaus aštuntą kartą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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ir atstovaus Lietuvai 55-jame “Eurovizijos” dainď konkurse Osle.
Pasak prodiuserio Jono Vilimo,
dalyvauti nacionalinÓje atrankoje buvo pateikta 81 paraiška, kai kurie pretendentai pateikÓ po keletÇ dainď. “Šßmet buvo netikÓtumas, kad bendras
pateiktď dainď skaiËius yra didelis,
pateikta 81 daina - tai išties yra daug.
Kai kurie atlikÓjai pateikÓ po dvi dainas, taËiau teko daryti griežtÇ atrankÇ
- iš 81 dainos mĉsď atrankoje, kuri
bus transliuojama ir kurioje dalyvaus
žiĉrovai kaip rinkÓjai, dalyvaus tik
36-ios dainos”, - sakÓ J. Vilimas.
Tarp atrinktď atlikÓjď - gerai žinomi vardai Amberlife, “InCulto”,
“4 Fun”, šeštÇ kartÇ nacionalinÓje
atrankoje dalyvausiantis “SaulÓs
kliošas”, dainininkai Daina BileviËiĉtÓ, Mindaugas MickeviËius-Mino,
Sasha Song ir Nora StrolytÓ, Donatas
Montvydas, Ruslanas Kirilkinas, aštuntÇ kartÇ nacionalinÓje atrankoje
dalyvausianti AistÓ PilvelytÓ, kiti žinomi dainininkai - Merĉnas, Marta
LukošiĉtÓ, Evelina Sašenko, JĉratÓ
MiliauskaitÓ, po ilgos pertraukos sugrßžtanti Sati ir kiti.

Jis prasidÓjo 2006 m. Ledo arenoje su žvaigžde Niku Vorenu (Nick
Warren). Tada arenoje šÓlo daugiau
kaip 4000 jaunuoliď. VÓliau renginys
sumažino pagreitß, taËiau stiprino
kokybÕ, jis daugelß metď griovÓ “Forum Palace” sienas. Ten koncertavo
anglai “Omid 16b”, “Layo and Bush
wacka”, Moshic iš Izraelio, Phatjak

iš Graikijos, Sultan iš Kanados. MeilÓs muzikÇ skleidÓ daugelis Lietuvos scenos diskžokÓjď. Per tuos metus renginß aplankÓ daugiau kaip
dešimt tĉkstanËiď žmoniď.

Pirmas atvejis klubinÄje
istorijoje
Šiais metais meilÓs diena jungs
tris didžiausius miestus - Vilniď,
KaunÇ, KlaipÓdÇ. Vilniaus klubus
“Pacha” ir “Mens Factory”, Kauno
naujÇ klubÇ “Embassy” ir “Dr.Who”
- gausiai lankomÇ klaipÓdieËiď klubÇ. Pasirodys visa armija artistď: anglas Jody Wisternoff, olandai “16 Bit

Tarp jungtinių
diskžokėjų
pajėgų - Julia
Fedotova ir
Justin Xara

Vyginto
Skaraičio nuotr.

ŠvÅsime
n Vilnius. “Pacha” Jody Wisternoff/Justin Xara/Martynas
M “Mens Factory”: 16 Bit Lolitas/Julia Fedotova/Weepee/Erotikos šou
n Kaunas. “Embasy” AngelStoxx-Phatjak/Justin Xara/Erotikos šou
n KlaipÓda. “DrWho”: Leon
Somov & Jazzu
n MarijampolÓ. Klubas “Lĉna”. Originalaus skambesio projekte THE WHITELINE - VALENTINE: Virus J/Soliaris/Dj
EMma
Lolitas”, graikas Angel Stoxx, Lietuvos atstovai Leon Somov & Jazzu,
Justin Xara, Julia Fedotova. Juos palaikys vietiniai klubď rezidentai. Tai

Sek informaciją, klausykis atvykstančių
atlikėjų muzikos ir parsisiųsk
nemokamai naujausios muzikos čia:
http://www.facebook.com/meilesdiena

yra pirmas atvejis, kai klubai susijungÓ ß vienÇ renginß. 2010 m. daugelis geriausiď klubď susijungÓ ß
tarptautinß projektÇ “Love Day” ir

nusprendÓ sukviesti vienu metu
apie 3000 žmoniď skirtingose erdvÓse, miestuose.
“Laisvalaikio” inf.
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Nuo vieno jubiliejaus iki kito tomis pačiomis pėdkelnėmis
Šį sykį stiliaus rubrika itin moteriška, kalba suksis apie pėdkelnes - ne bet kokias, o aukštos klasės ir liekninančias. “Turime klienčių,
kurios tas pačias pėdkelnes dėvi penkerius ar net dešimt metų”, - stebina sostinėje daugiau nei dešimt metų gyvuojančios “Wolford”
parduotuvės savininkė. Pasaulinio kojinių pramonės lyderio “Wolford” šešiasdešimties metų patirtį investicijas į mokslinius tyrimus, atradimus, aukštos kokybės technologijas - vertina ne tik viso pasaulio
moterys, bet ir garsūs dizaineriai, bendradarbiaujantys su šia kompanija. Apie pėdkelnių, apatinio
trikotažo verslo ypatumus ir privilegijas į “Laisvalaikio” klausimus atsako “Wolford”
parduotuvės direktorė VIDA CHODINA.
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

- Kaip manote, kokias pÓdkelnes moteris turi mĉvÓti jachtoje?
- Jokiď.
- DaugybÓ moterď tik pasvajotď turÓti prabangos prekiď
parduotuvÕ... Ar vis dÓlto ir
jums bĉna, kad ryte blaškotÓs
neturÓdama kuo rengtis?
- Pirmiausia iš ryto bandau suprasti, koks oras, - tada mažiau blaškytis reikia. NemÓgstu turÓti labai
daug drabužiď, bet mÓgstu turÓti
kokybiškus, kurie man tinka ir patinka.
- Kiek laiko gyvuoja “Wolford” parduotuvÓ ir kaip kilo
idÓja jÇ ßkurti?
- IdÓja 1997 metais kilo spontaniškai, gal net beprotiškai - tiesiog jauËiau, kad to noriu! Net nežinau, ar dabar užtektď tos drÇsos...
- Kaip užmezgÓte kontaktus
su pasauliniu kojiniď pramonÓs
lyderiu “Wolford”?
- Viskas ßvyko labai greitai, galbĉt sÓkmÓ? (Mirkteli.) Esu dÓkinga keliems savo biËiuliams, kurie
padÓjo ir palaikÓ.
- Kuo išskirtinÓ “Wolford”
produkcija?
- KokybÓ, kokybÓ ir dar kartÇ
kokybÓ. PÓdkelnÓs, kojinÓs ir glaustinukÓs - geriausi! Kas dar nesate
bandÕ, siĉlau pabandyti, patikÓkite
- verta.
- Kelioms lietuviď moterď
kartoms pÓdkelnÓs asocijuoja-

“

Genutė ŽALIENĖ
Vida Chodina
“Olialia pupytės”
pasipuošusios “Wolford”
glaustinukėmis

Gedimino Žilinsko nuotr.

“Wolford” yra klasika,
dera beveik su visais
prekės ženklais”

Vida Chodina

si su deficitu, bet tikrai ne
su šimtÇ litď siekianËia
suma. Ar galite ßrodyti toms moterims,
Jei kalbėsi su
nerimtais
kad geras daiktas
rimtai – nesusikalbėsi,
vertas tos sumos, už
kaip ir su kvailiais kurß mokama?
reikia kvailioti!
- Reikia surizikuoti ir
pabandyti, niekas dar nesigailÓjo... Turime klienËiď,
kurios tas paËias pÓdkelnes dÓvi
penkerius ar net dešimt metď.
- Ar jĉs pati dažnai “išbandote” drabužius ir aksesuarus
iš kitď parduotuviď?
- Aš, kaip ir kiekviena moteris,
mÓgstu puoštis, o moterims reikia
visko...
- Kur perkatÓs drabužius?
- Žinoma, kad “Wolford”, pÓdkelniď ir trikotažo nesu niekur kitur pirkusi. Man patinka kokybiški
daiktai. Jei man patinka, perku ßvairiď gamintojď daiktus.
- Šalia kokiď prekÓs ženklď
“Wolford” gaminiai geriausiai
dera?

- “Wolford” yra klasika, dera
beveik su visais prekÓs ženklais.
Daugelis moterď šios firmos gaminius dÓvi metď metais.
- Jĉsď nuomone, kas moteriai turÓtď bĉti svarbiausia:
apatinis trikotažas, laikrodis,
pÓdkelnÓs, batai ar džinsai?
- Jei juokausime, tai šis sÇrašas
dar ne visas. (Juokiasi.) Pati teikiu
pirmenybÕ ir batams, ir rankinÓms,
ir pÓdkelnÓms, ir trikotažui.
- Kokias klaidas daro moterys, rinkdamosi pÓdkelnes ar
apatinß trikotažÇ?
- Visada yra lengviau patarti,
kada moteris žino, ko nori, bet
jei ji nežino ir nenori klausyti
profesionalo patarimo, tada jau
sunku.
- Ar turite pÓdkelniď tinstanËioms, stambioms kojoms,
kad vizualiai bent jau liekniau
atrodytď?
- Taip, yra tam tikros labai efektingos pÓdkelniď linijos, apspaudžianËios visas kojas: “Miss W”,

“Individual 50 Leg Support”, “Individual 10 Leg Support”.
- Sako, moterys, pradÓjusios
pirkti brangď apatinß trikotažÇ,
tampa nuo jo priklausomos. KÇ
tai reiškia?
- Tas pats kaip ir bet kurio gero
gaminio pabandžius - blogesnio jau
nesinori...
- Kokie yra “Wolford”
klientai?
- Nuostabĉs žmonÓs. Dešimt
metď matyti nuolatinius klientus
yra labai malonu. Džiaugiuosi, kad
jie yra patenkinti.
- Ar turite plÓtros planď?
- Žinoma, dabar svarstomas
naujos gražios parduotuvÓs
planas.

“

“Turime klienčių, kurios
tas pačias pėdkelnes
dėvi penkerius ar net
dešimt metų”

Vida Chodina

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net
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Užgavėnių chaosas “SupaDevynios” ritmu
Po daugybės rimties ir susikaupimo švenčių vieną dieną per metus tiesiog
privalu atsiduoti rėkiančių spalvų, garsų ir balsų kakofonijos, skardaus
juoko, būrimo ir persirengėlių siautuliui. Įsitraukti į magiško Užgavėnių
karnavalo sūkurį, pagardintą autentiškais elementais, šiemet vasario 13 d.
vėl kviečia “SupaDevynios”. Organizatoriai žada spalvingą fiestą, o dvejojantiesiems primena: kas per Užgavėnes nesisupa, to derlius nedera!
per metus ßtraukia ß magiškÇ kvaitulß, kur kiekvienas, pasirengÕs kaukÓmis, laisvas persikĉnyti ir švelniai
pašiepti negeroves.

Siautulio karavanas
Gamtos ritmo padiktuotos UžgavÓnÓs pašÓlusiais ritualais jau pagonybÓs laikais gaivališkai triuškino ne tik
žiemos ßšalÇ. Bizĉnais ir šluotomis apsiginklavÕ “Ëigonď”, “vengrď”, “ožiď”
ar “giltiniď” bĉriai žiemÇ iš kiemo ir
širdžiď varÓ vaidinimais ir juoku.
KaukÓti persirengÓliai, laikydamiesi auksiniď smagiausios metď
šventÓs taisykliď - nedirbti, soËiai
prisivalgyti ir pasilinksminti iš širdies, kasmet kviesdami pavasarß
kreËia pokštus. Darbas visuotiniď
linksmybiď metu ne tik iš triukšmingos minios išskiria paniurÓlius, bet
ir gali prišaukti nelaimÕ. SenovÓs
lietuviai tikÓjo, kad stropiďjď stogus
vÓjas plÓšys, o mÓsa sukirmys.
SoËiai valgyti per UžgavÓnes
privalu bent devynis kartus, juk jei
per pavasario sutiktuves prisivalgysi, visus metus bĉsi sotus. Tuo tarpu nevaržomos linksmybÓs kartÇ
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“Laisvalaikis”, 2010 m. vasario 4 d.

“SupaDevynios” Èsups
triukšming¼ fiest¼
Visas pasaulis ryškiaspalviais
karnavalais kasmet savaip bando prisivilioti pavasarß. Lietuviai turi savo
originaliÇ, tradicijomis apipintÇ UžgavÓniď fiestÇ, kasmet kaitinanËiÇ
kraujÇ ir pabudinanËiÇ sielas šÓlsmui.
Jau vasario 13 d. originalď šokß, muzikÇ ir vizualinß menÇ sujungianËiď
projektď organizatoriai “SupaDevynios” pasirengusiesiems linksmybÓms UžgavÓniď dvasiÇ šiemet ßpĉs
Teatro arenoje Vilniuje. Šventinß šurmulß nuspalvins ir pavasario atgimimo simbolius tamsoje švieËianËiais
dažais ant atlikÓjď ir lankytojď kĉnď
tapys dvi menininkď komandos.
AmžinÇ autentiškď UžgavÓniď
personažď Lašininio ir pavasario
šauklio Kanapinio ginËÇ Šarĉnas
Kirdeikis ir “Show Makers” pavers
improvizuota kova, vÓliau peraugsianËia ß ßspĉdingÇ bĉrio šokÓjď pa-

Justui romantiškus vakarus su
mergina atstoja koncertai

Šarūno Kirdeikio ir “Show Makers”
pasirodymas įtrauks į improvizuotą
Kanapinio ir Lašininio kovą

Vlado Ščiavinsko nuotr.

“Metal On Metal” bus su kraują
stingdančiomis kaukėmis

sirodymÇ. Tuo tarpu karnavalo karštß kurstys energingieji “InCulto”.
GrupÓ pasirodymo metu ruošiasi ne
tik Ëia pat scenoje transformuotis ß
magiškus personažus, bet ir pakeisti instrumentď arsenalÇ, kad išgautď
“užgavÓniškÇ” skambesß.

Sups per naktÈ
Linksmiausio metď karnavalo
prieskoniai - visuomet stebinantys
“electro” virtuozai “Metal on Metal”. Jie rengia specialiÇ aprangÇ,
kad žiĉrovai juos geriau matytď. Pasirodymo detaliď vyrai neatskleidÓ,
tik gandas sklando, kad jie bus su
kraujÇ stingdanËiomis kaukÓmis.
SparËiai populiarÓjantis duetas
“The Sneekers” šventÓs siautulß intensyviais ritmais sĉpuos ir nurimti jam neleis iki pat ryto.

“The Sneekers” komanda taip pat
ruošia specialų pasirodymą

Organizatorių nuotr.

Karnavalo
karštį kurstys
energingieji
“InCulto”

Stasio Žumbio nuotr.

Bilietais į “SupaDevynios”
Užgavėnes prekiauja “Tiketa”.

“Laisvalaikio” inf.

Brangiems žmonėms
Justas mėgsta
dovanoti paties
pieštus jų portretus
“Promostar” nuotr.

Realybės šou “Dangus 2” nugalėtojas JUSTINAS LAPATINSKAS
šiuo metu daugiausia laiko praleidžia repetuodamas naujo albumo “Ateinu rytoj” dainas, mat
ruošiasi įspūdingam pristatymo
koncertui, kuris vasario 23 d. bus
surengtas sostinės “New York”
klube. “Laisvalaikiui” dainininkas atskleidė, kad šiuo metu yra
vienišas, todėl visos mintys sukasi tik apie muziką.
- Susidaro ßspĉdis, kad tu tarsi atsirandi, šiek tiek padainuoji, o paskui vÓl kažkur išnyksti.
- Toks ßspĉdis gali susidaryti. Bet
iš tiesď niekur nedingstu. Tai, kad esu
mažiau matomas televizijos ekranuose, nereiškia, kad mažiau dainuoju.
Patirties semiuosi iš savo soliniď koncertď - kaupiu jÇ, kad laikui atÓjus
galÓËiau pasirodyti visu gražumu.
- Neseniai išleidai albumÇ
“Ateinu rytoj”. KÇ apie jß pats gali pasakyti? Kiek skirtum balď?
- “Ateinu rytoj” yra lyg mano
nauja vizitinÓ kortelÓ. Šio albumo
idÓja ir buvau gyvas visus pastaruosius dvejus metus. Buvo visko - ir
nuosmukiď, ir pakilimď. Jei klausiate mano nuomonÓs apie savo albumÇ... Manau, apskritai neverta leisti produkto, kuriam negali skirti
aukšËiausio ßvertinimo. Vis dÓlto
objektyviausiÇ ßvertinimÇ pateiks
mano griežËiausia komisija - klausytojai.

- Vasario 23 d. rengi ßspĉdingÇ albumo pristatymo koncertÇ.
Papasakok apie jß plaËiau.
- Jei tikitÓs šokiruojanËiď nuogybiď, daug pompastikos ir blizguËiď, turiu jus nuvilti. Viskas, kÇ galiu
pažadÓti, - tai dvi valandos tikros,
išgyventos ir gyvos muzikos, kuriÇ
atliksiu ne tik aš, bet ir mano kviesti draugai: Marijonas, Mantas, Mundis, Šorena, “Electric Ladies”. Manau, kaip tik tokiď renginiď normalĉs žmonÓs ir pasiilgo...
- Koks yra populiarios dainos
receptas?
- Asmeniškai aš neturiu jokio
slapto ginklo, kuris garantuotď dainos sÓkmÕ. Tiek kurdamas, tiek atlikdamas muzikÇ stengiuosi perteikti jausmÇ, nuotaikÇ. Jeigu pats gerai
jauËiuosi dainuodamas, vadinasi, ši
daina turi potencialo sužavÓti ir
klausytojus. Kiekvienas žmogus yra
asmenybÓ, turinti savo muzikinß
skonß, tad kiekvienam, kad ir kaip
to norÓËiau, neßtiksiu.
- Ar skyrÓsi tavo muzikinis
skonis paauglystÓje nuo dabartinio? Kokiď grupiď klausydavai
anksËiau ir kokie tavo mÓgstamiausi atlikÓjai dabar?
- Klausiausi visko, ko klausÓsi
visi paaugliai. Puikiai atsimenu laikotarpß, kai mano ausinuke skambÓdavo to meto kultinÓs grupÓs “Junior”, “Karališka erdvÓ”, ŽAS, SEL.
Paskui žavÓti pradÓjo “Foje”, “Metallica”, “Queen”, “Led Zeppelin”,
AC/DC. TiesÇ sakant, šiď grupiď
mielai klausausi ir dabar, nes tai jau
klasika. Šiuo metu mano muzikinis
skonis apima paËius ßvairiausius muzikos stilius - nuo džiazo iki roko,
nuo klasikos iki visiško popso.

- Gal neseniai atradai naujÇ
ir ßdomiÇ grupÕ?
- Tikrai taip... Ir ieškoti toli nereikÓjo. Gimtajame mieste Druskininkuose teko laimÓ išgirsti naujÇ ir
perspektyviÇ jaunimo roko grupÕ “Samagon”. Jos pavadinimas šokiruoja, taËiau jď atliekama muzika
tikrai unikali.
- Ar sieji savo ateitß su muzika? Ar manai, kad ateityje muzika liks tik hobis?
- Tikrai taip. Viena mergina man
jau parodÓ, kÇ gali pasiekti nuolat
dirbdamas ir tobulÓdamas. Supratau, jog mano gyvenimas - muzika
ir muzikoje. Tegu neturÓsiu prabangaus BMW, bet jausiuosi laimingas
darydamas tai, kas man labiausiai
patinka.
- O kas naujo meilÓs fronte?
- VÓl esu vienišas, taËiau daugiau
nepasakosiu. Aš ßpratÕs savo meiles
saugoti nuo žiniasklaidos ir viešo
dÓmesio, gal todÓl ir nesilankau vakarÓliuose, o renkuosi mylimo žmogaus glÓbß. Šiaip ar taip, dabar mano
gyvenime kiekvienas išÓjimas ß scenÇ - lyg romantiškas vakaras su
mergina. O tikra meilÓ (tokia kaip
filmuose) ateis pati.
- Kokios merginos tave žavi?
- Negaliu pasakyti, kad jos turi
bĉti gražuolÓs blondinÓs ilgais plaukais. Pirmiausia susižaviu merginď
akimis. Juk jose atsispindi “aš”, vidinis žmogaus pasaulis. Žinau, kad
tai be galo banalu, bet taip jau yra.
- Vilniaus kolegijoje baigei
pramoginio scenos meno specialybÕ. Gal studijuoji kÇ nors
toliau?
- Vilniaus kolegija mus parengÓ
gyvenimui labiau, nei aš tikÓjausi.

Esu linkÕs sutikti su V.Lenino teiginiu “Mokytis, mokytis ir dar kartÇ mokytis”, todÓl nusprendžiau žinias pagilinti. Šiuo metu Vilniaus
pedagoginiame universitete studijuoju muzikos pedagogikÇ.
- Ar mÓgsti filmus? Kokß filmÇ esi paskutinß kartÇ matÕs ir
rekomenduotum pamatyti kitiems?
- NorÓËiau pasiĉlyti pažiĉrÓti filmÇ “Adomo obuoliai”. Pats jß maËiau
bemaž jau 28 kartus. Mano galva,
tai puiki psichologinÓ drama, skirta
žmonÓms, kurie, kaip ir filmo herojus, gyvena savo susikurtame pasaulyje. TiesÇ sakant, ne kartÇ esu
girdÓjÕs replikas, jog aš pats gyvenu
savo išgalvotame pasaulyje. Gal todÓl man šis filmas taip patinka.
- KokiÇ paskutinÕ knygÇ esi
skaitÕs?
- PaskutinÓ knyga, kuriÇ skaiËiau, yra Chucko Palahniuko “Kovos
klubas”. Ja taip susižavÓjau, net kelissyk žiĉrÓjau ir pagal šiÇ knygÇ pastatytÇ filmÇ.
- Gal turi kokiď slaptď talentď, be muzikos?
- Brangiems žmonÓms mÓgstu
dovanoti jď portretus, kuriuos piešiu
pieštuku. Nežinau, ar tai talentas,
taËiau pamažu tai man tampa savotiška tradicija. Dar merginos sako,
kad su manimi tiesiog nuostabu šokti, nes puikiai jauËiu ritmÇ.
- KÇ mÓgsti veikti laisvalaikiu?
- Kai pagalvoju, tai mano visas
gyvenimas yra laisvalaikis. Kai nekoncertuoju, daug dainuoju, šoku,
bendrauju su draugais, piešiu, keliauju po LietuvÇ, važinÓju autostopu, fotografuoju...

- Ar dažnai grßžti ß gimtuosius Druskininkus?
- Visus savaitgalius, jei tik bĉnu
laisvas ir nekoncertuoju. Ko gero,
tai dar viena priežastis, kodÓl nesilankau vakarÓliuose... Grßžus ß
Druskininkus, išnyksta visos problemos, rĉpesËiai. Lieka tik mylinti
šeima, draugai. Gal esu šeimos žmogus?
- Ar dažnai žiĉri televizoriď?
Kokia tavo mÓgstamiausia laida?
- Televizoriď žiĉriu retai, dažniausiai tik grßžÕs ß Druskininkus
ir tik prieš miegÇ. Manau, televizijoje yra per daug laidď, kuriose tiesiog tušËiažodžiaujama. Aš žiĉriu
tai, kas mane gali pralinksminti, pavyzdžiui, parodijď laidÇ “Dar pažiĉrÓsim”. NorÓdamas informacijos,
renkuosi žinias, o jei reikia rimËiau
pamÇstyti, nevengiu pažiĉrÓti ir
“BÓdď turgaus”. ŠiÇ laidÇ derÓtď
pažiĉrÓti visiems ir bent kartÇ pagalvoti, kad gyveni tikrai gerai, o
tavo bÓdos tÓra tavo paties egoizmo vaisius.
- Kadangi dabar Lietuvoje
laikai sunkĉs, ar nemÇstei apie
emigracijÇ? Kaip ß jÇ žiĉri?
- Žinote, kÇ aš pasakysiu - pirmiausia labai myliu savo šalß, myliu
jos paprastus žmones. TodÓl dÓl sotesnio kÇsnio ar gražesnio rĉbo neaukosiu to, kÇ turiu. Gyvenu savo
pasaulyje, kuriame pirmenybÕ skiriu šeimai ir jos vertybÓms. O juk
gyventi verta tik dÓl tď žmoniď, kurie gyvena dÓl tavÕs.
- Gyvenimo šĉkis, kuriuo vadovaujiesi?
- “Už tave niekas darbo geriau
nepadarys!”
Kalbino Jurgita KVILIĈNAITÒ

Naujienos 13
Mylinčių žmonių šventė - jau
čia pat. Ieškantieji jausmams
išreikšti tinkančių dovanų
kviečiami užsukti į Vilniuje,
Jogailos g.13/1, bei virtualioje erdvėje įsikūrusią gėlių
parduotuvėlę www.floravitas.lt. Viena labiausiai išplėtotų jos paslaugų - gėlių
pristatymas į biurą, namus.
Netikėtumo efektas gėles
gaunančiajam garantuotas,
o jei dar jas įteikia serenadą
dainuojantis gitaristas... “Po
muzikinio gėlių pristatymo
labai dažnai sulaukiame padėkų”, - apie įspūdį darančią
paslaugą sakė Kristina Skokova, “Floravito” direktoriaus
pavaduotoja.

Norintiems
išsiskirti originalios
kompozicijos
puokštės

Kristina Skokova įsitikinusi: Vilniaus mieste
“Floravitas” - gėlių pristatymo lyderis
Mykolo Ambrazo nuotr.

Dovana jūsų Valentinui - muzikinis gėlių pristatymas
Elena NIKONOVAITĖ
“ParduotuvÓje rasite tik kokybiškď gÓliď. Mums svarbu, kad ß namus
parsineštos ar kitam žmogui ßteiktos
gÓlÓs dar ilgai išliktď gražios”, - veiklos prioritetus dÓstÓ K.Skokova.
UžsukÕ ß, regis, nedidelÕ “Floravito”
parduotuvÓlÕ joje rasite 50-100 skirtingď gÓliď rĉšiď: išsirinks ir teikiantis pirmenybÕ klasikai - rožÓms, ir
ieškantis žaismingesnÓs, originalesnÓs puokštÓs ar žiedo.
Šalia nuskintď gÓliď klientams
siĉlomi kambariniai vazoniniai augalai, ßvairĉs namď interjero akcentai -

pastarieji keiËiasi sulig artÓjanËiomis
šventÓmis. UžsukÕ šiomis dienomis
rasite jaukiď mažmožiď Valentinui,
kiek vÓliau ant parduotuvÓs lentynď
nutĉps velykinÓs puošmenos.
Gera žinia estetams - “Floravito” parduotuvÓje pakuojamos dovanos, tad jĉsď teikiamas daiktas ir
gÓlÓs gali derÓti nepriekaištingai.
“Floravitas” ypaË patogus perkantiesiems internetu. ElektroninÓje parduotuvÓje www.floravitas.lt
arba www.geliupristatymas.lt (pastaroji bus aktyvuota artimiausiu metu) galite užsakyti gÓliď jĉsď nurodytam gavÓjui ir atsiskaityti už pa-

slaugÇ neišeidami iš namď jums patogiu laiku.
GÓles, puokštes ir pageidaujamus priedus rinksitÓs nuotraukď galerijoje. GÓliď kompozicijos kuriamos
ir pagal individualius pageidavimus.
Interneto parduotuvÓje rasite ir
papildomď prie gÓliď pridÓti siĉlomď
dovanď: pliušiniď meškuËiď, saldumynď, pintď vaisiď krepšiď ir kitko.
“Su puokšte galime ßteikti ir asmeniškÇ, kliento paruoštÇ, dovanÇ.
KartÇ su gÓlÓmis esame atvežÕ ir
gyvÇ šuniukÇ - gavÓja buvo sužavÓta”, - ßsimintinu nutikimu dalijosi
K.Skokova.

“Vilniaus mieste esame gÓliď pristatymo lyderiai”, - ßsitikinusi K.Skokova. GÓliď pristatymo paslaugÇ
“Floravitas” teikia visoje Lietuvoje,
interneto parduotuve dažnai naudojasi ir gyvenantieji užsienyje. “Dažniausiai tai ß sveËias šalis išvykÕ tautieËiai, nepamirštantys per šventes
pasveikinti Lietuvoje likusiď artimďjď”, - sakÓ “Floravito” atstovÓ.
IšskirtinÓ “Floravito” paslauga
- muzikinis gÓliď pristatymas, kai
gavÓjui ßteikiama puokštÓ ir sykiu
atliekamas muzikinis kĉrinys. “Þsivaizduokite: ß jĉsď namus ar darbovietÕ atvyksta atlikÓjas, jĉsď ir/arba

Idėja Valentino dovanai prie gėlių pridėtas meškiukas
“Floravito” archyvo nuotr.

jĉsď kolegď akivaizdoje ßteikia gÓliď
ir dar atlieka muzikinß kĉrinß dovanď. Taip šventÓ surengiama ne vienam žmogui, bet visiems tuo metu
esantiems šalia. Po muzikinio gÓliď
pristatymo dažnai sulaukiame padÓkď”, - pasakojo K.Skokova.
Muzikos kĉrinius atlieka populiarios grupÓs “4fun” gitaristai. Pageidaujantieji klasikinio skambesio
gali užsisakyti profesionalios smuikininkÓs atliekamÇ kĉrinß.
Daugiau informacijos apie
“Floravito” paslaugas www.floravitas.lt arba
www.geliupristatymas.lt.

Šaltą žiemą - karštos meilės dienos Druskininkų vandens parke
Tropinis 32 laipsnių karštis, net 9 metrus siekiančios
palmės, žydras vanduo, egzotiški masažai, puikus reginys
scenoje, romantiškos Mino dainos - visa tai tarsi pasakiškos,
meilės kupinos dienos už tūkstančių kilometrų...
Tačiau tai lengvai pasiekiama svajonė Šv.Valentino
ilgąjį savaitgalį Druskininkų vandens parke.

Romantiškam Valentino savaitgaliui - daug
pasiūlymų Druskininkų vandens parke
Redakcijos archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

Su “Maestro Olialia” kortele

nuolaida pirčių ir vandens
kompleksų paslaugoms

nuolaida pirčių ir vandens
kompleksų paslaugoms

10%

10%

Jūratė VAITKEVIČIŪTĖ
Druskininkď vandens parko kompleksas vasario mÓnesio viduryje
tampa tikra meilÓs oaze, kurioje pramogomis, poilsiu ir buvimu kartu
mÓgaujasi daugybÓ mylinËiď žmoniď.
Parkas jiems siĉlo vandens pramogas, azartiškÇ boulingo žaidimÇ, renginiď ßvairovÕ, poilsß trijď žvaigžduËiď
viešbutyje, relaksacinius masažus
SPA centruose ir sveikatai naudingus
pirËiď erdvÓs malonumus.
Išsiilgusius vandens pramogose
džiugina 6 atvirď ir uždarď nusileidimo kalneliď bokštas bei po ßspĉdingu kupolu esanti baseinď zona,
iš kurios galima grožÓtis Nemuno
upÓs panorama. Ekstremalioms poroms, išbandžiusioms drÇsÇ ilgiausiame, net 212 metrď “Bermudď”
nusileidimo kalnelyje, jÓgas padeda
atgauti sĉkurinÓs vonios, vandens
kaskados, o ne tokiems azartiš-

kiems ßsimylÓjÓliams malonumÇ suteikia pirËiď erdvÓje “Alita” siĉlomos pirËiď programos.
Unikali pirËiď erdvÓ, kurioje net
aštuoniolika skirtingď pirËiď, laukia
ne tik pavargusiď nuo rutinos vienišiď, bet ir pasiilgusiď tikrď linksmybiď porď. Þ linksmybes pirËiď erdvÓje vasario 13 d. kvies kabaretas
“Moulen rouge”, mistiškÇ aplinkÇ
kurs ypatingi muilo burbulai, o rytietiško vÓjo gĉsß atneš pilvo šokÓja.
Šv.Valentino dienÇ, vasario 14-ÇjÇ,
romantiškÇ atmosferÇ kurs atlikÓjas
Mino ir seksualios “Tina dance” šokÓjos, kraujÇ kaitins erotiniai šokiai,
o nurimti neleis pirmÇ kartÇ pirËiď
erdvÓje vyksianti tikrai karšta diskoteka. Vasario 14-ÇjÇ apsilankiusieji
vandens parke išvys TarptautinÓs
grimo ir vizažo akademijos “SLA
academy” studentď kĉno tapybos
konkursÇ, kuriame nuogas žmogaus
kĉnas virs Kupidono meilÓs pieši-

niais. Pasiilgusieji poilsio linksmybes
galÓs iškeisti ß pirËiď programas su
ekologišku medumi, Juodosios jĉros
druska, veido kaukÓmis, kvapais ar
vantomis. Pirtyse ßkaitusius kĉnus
atgaivins plĉduriavimas muzikiniame baseine, ledinis vanduo iš kubilo,
speciali pirties arbata arba “šlapias”
baras, siĉlantis egzotiškď kokteiliď.
Vasario 15 d. pirËiď erdvÓ virs
nuogaliď rojumi, kuriame profesionalĉs pirtininkai atliks tik nuogaliams skirtas pirËiď programas su
siurprizais, vaišins ypatinga arbata,
o egzotiška pilvo šokÓjď grupÓ žavÓs ßspĉdingu pasirodymu.
Kai už lango vis dar šalta žiema
ir norisi ne tik šilumos, bet ir karštď jausmď, Druskininkď vandens
parkas kvieËia visus Šv.Valentino
savaitgalß praleisti Druskininkuose.
Galbĉt Ëia vienišiai sutiks savo antrÇjÇ pusÕ, o poros nusprÕs susieti
gyvenimus?..
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Su “Laisvalaikio” kortele

Viena seniausių Vilniaus fotostudijų “Fototeatras” į įsiamžinimą nuotraukose kviečia
pažvelgti kitaip: užuot sureikšminę pačią fotografiją, paverskite buvimą fotostudijoje savo
šventės, kurią vėliau primins
menininko SAULIAUS PAUKŠČIO
užfiksuotos nuotraukos, dalimi. Švęsti ir fotografuotis esate
kviečiami į naujose patalpose
Žirmūnų g.68A įsikūrusią fotostudiją (įėjimas per Žirmūnų
boulingo klubą). “Dabar esame
ir lengviau atrandami, ir klientams galime daugiau skirtingų
paslaugų pasiūlyti”, - sakė “Fototeatro” siela S.Paukštys.
Elena NIKONOVAITĖ
Þ buvusios “Vilmos” gamyklos patalpas, tiksliau - slÓptuvÕ, kurioje karo atveju turÓjo slÓptis “Vilmos” darbuotojai, sutilpo ßspĉdinga S.PaukšËio
sukaupta kostiumď kolekcija: vyriški,
moteriški, vaikiški drabužiai, avalynÓ
ir per porÇ šimtď skrybÓliď, kepuriď
ir kitokiď galvos apdangalď. O kur dar
daugybÓ visokius laikus ir ßvykius menanËio rekvizito: nuo muzikos instrumentď, lagaminď iki labai seno modelio dviraËio ar vištos iškamšos.

Šiek tiek retro...
Kad ir kokß ßvaizdß susikurtumÓte, nuotraukose bent šiek tiek bus
juntama retro dvasia. JÇ diktuoja ne
tik S.PaukšËio pasirinkta stilistika,
bet ir... daiktď suvokimÇ neišvengiamai keiËianti laiko tÓkmÓ. “Dabar
viskas labai greitai virsta retro”, šypsojosi S.Paukštys.
“Fototeatro” idÓja - besifotogra-

nuolaida paslaugoms

Mykolo Ambrazo nuotr.

Kai vakarėlio
“razinka” - fotosesija
fuojantieji improvizuoja ar bent šiek
tiek vaidina, ßsijauËia ß kostiumď ar
pasirinkto rekvizito pasufleruotas
mizanscenas. Už paËiÇ fotosesijÇ ne
mažiau smagi dalis - kostiumď rinkimasis, jď matavimasis.
“Neskubinu žmoniď - tegu renkasi, fotografuojasi ir švenËia tiek,
kiek širdis geidžia. Êia pat yra staliukai ßsikurti su kompanija”, - apie ß
vienÇ paslaugÇ suaugusß vakarÓliď
organizavimÇ ir fotografavimÇsi pasakojo S.Paukštys. Jis kvieËia švÕsti
“Fototeatre” vaikď (kurie fotostudijoje randa daug naujď ßdomiď daiktď),
suaugusiďjď gimtadienius ir kitas
šventes, laukia šimtadienius ßdomiai
paminÓti ketinanËiď moksleiviď: juk
bus ir “baliukas” neformalioje aplinkoje, ir jß bei mokykloje praleistus
laikus priminsianËios nuotraukos!
ArtÓjant Šv.Valentino dienai gražia ir naujos patirties suteiksianËia
dovana gali tapti fotosesija ar nuotraukď albumas.

Paparaciniai kadrai
Fotomenininkas per fotosesijas
išmÓgina ir paparaco duonÇ - vÓliau
Poros fotografija - idėja
Šv.Valentino dovanai

Sauliaus Paukščio nuotr.

Bendrai nuotraukai sustojo
UAB “Arginta” kolektyvas

20%

“Fototeatre”
besidarbuojantis Saulius
Paukštys tęsia pirmųjų
Vilniaus fotoateljė
tradicijas

Šeimyninė mizanscena:
aktorius Vytautas Rašimas
su žmona Paule

vartydami ir rinkdamiesi nuotraukas rasite ne tik pozuotď, surežisuotď kadrď, bet ir užfiksuotď per visÇ
vakarÓlß - prieš ir po oficialios fotosesijos. O kai fotoaparatÇ padeda ß
šonÇ, S.Paukštys virsta diskžokÓju
- Ëia pat studijoje mÓgÓjiškai suka
plokšteles ir taip linksmina susirinkusiuosius.
“Dabar, kai esame boulingo patalpose, žmonÓms galime pasiĉlyti dar daugiau: ßsiamžinÕ nuotraukose ir “FototeatrÇ” pavertÕ savo
šventÓs rezidencija jie gali žaisti
boulingÇ, o kavinÓje užsisakyti tokio maisto, kokio tik širdis geidžia”, - sakÓ Gintaras Didžiokas,
“Fototeatro” bendraturtis. Jis atkreipÓ dÓmesß ß dar vienÇ paslaugÇ
“Fototeatre” - fotografijos kursus
pradedantiesiems. “ŽmonÓs ßsigyja techniškai vis daugiau galimybiď
turinËius aparatus, taËiau jais naudotis reikia išmokti”, - sakÓ G.Didžiokas.
Po fotosesijos gausite visas prieš
ir per fototosesijÇ bei po jos padarytas nuotraukas skaitmeniniu formatu, 10 jĉsď išsirinktď - atspaustas ant
popieriaus. Keliď valandď fotosesijos-šventinio vakarÓlio kaina - nuo
300 litď, porelei - 200 litď.

Nuotraukoje - aktoriaus Ramūno
Abukevičiaus vestuvės
“Fototeatre”
paveiksluojamos
šeimos
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Geriausia 2009-ųjų daina pripažinta F. Kirkorovo „Prosto Podari“
Naujuosius metus grandioziniais
pasirodymais pradėjęs Filipas
Kirkorovas dar kartą įrodė, jog
populiarumą ir šlovę jis užsitarnavo ne pigiais triukais, o tikru
talentu. Naujausią atlikėjo albumą pristatantis kūrinys „Prosto
Podari“ (liet. „Tiesiog padovanok“) neseniai išrinktas geriausia 2009-ųjų daina Rusijoje. Ją ir
kitus garsiausius savo hitus Rusijos estrados karalius pristatys
net 4-iuose koncertuose Lietuvoje jau kovo mėnesį.
Simonas KUPRYS
Pagerbtas svarbiausiame
metÌ renginyje
Daina iš naujausio Filipo Kirkorovo albumo „Prosto Podari“ jau
dabar vadinama vienu iš šiuolaikinÓs rusiškos muzikos perlď. Kĉrinys buvo pripažintas geriausiu
2009-aisiais ir iškovojo „Metď dainos“ titulÇ – garbingiausiÇ Rusijos
muzikinß apdovanojimÇ.
Už nuopelnus Filipas Kirkorovas buvo pagerbtas milžiniškame
koncerte Maskvos Olimpiniame
stadione, kuriame garsiausiď šalies
popscenos ir estrados žvaigždžiď
pasirodymus stebÓjo daugiau nei 20
tĉkst. žiĉrovď. Kartu su Filipu Kirkorovu grandiozinÓje muzikos
šventÓje dalyvavo Valerijus MeladzÓ, Kristina OrbakaitÓ, Valerijus
Leontjevas, Josifas Kobzonas, Nikolajus Baskovas, Dima Bilanas ir
kiti garsĉs atlikÓjai. Kasmetiniai
„Metď dainos“ apdovanojimď koncertai Rusijoje laikomi didžiausiu
muzikiniu ßvykiu šalyje.
„Metď dainos“ titulas yra ne vienintelis prizas, kurß laimÓjo naujausias Filipo Kirkorovo kĉrinys. Prieš

Kovo 21-25 dienomis net
4 mūsų šalies miestuose:
Vilniuje, Kaune,
Panevėžyje ir Šiauliuose
Filipas Kirkorovas
pristatys visiškai naują
koncertinę programą
„Prosto Podari“
Organizatorių nuotr.

MakSim – perkamiausia rusų atlikėja
Net metų pertrauka ir dukrelės
gimimas Rusijos popžvaigždei
MakSim nesutrukdė ir vėl patekti tarp populiariausių šalies
atlikėjų. Neseniai išleistas jau
trečiasis dainininkės albumas
„Odinochka“ buvo įtrauktas į autoritetingo Rusijos žurnalo„Žara“ sudarytą perkamiausių šalies
albumų dešimtuką. Jau kovo 5 d.
naujausią kūrybą ir populiariausias dainas MakSim pristatys
vieninteliame koncerte Vilniuje.
Simonas KUPRYS
Fenomenali atlikÄjos sÄkmÄ
Žurnalo „Žara“ sudarytame perkamiausiď Rusijoje albumď dešimtuke MakSim darbas „Odinochka“
užÓmÓ 4-ÇjÇ vietÇ, nusileidÕs tik užsienio superžvaigždÓms: Stingui,

Timbalandui ir Alicijai Kys (Alicia
Keys). Nepaisant to, dainininkÓs albumas iškovojo aukšËiausiÇ pozicijÇ
tarp rusď atlikÓjď, o MakSim dar kartÇ ßrodÓ, kad ir šiemet ji pasiliks geriausiď šalies muzikantď Olimpe.
„Atrodo, jog melodingos MakSim popbaladÓs patinka visiems, o
tarp jos gerbÓjď rastume tiek jaunď
vaikinď ir mergaiËiď, tiek ir subrendusiď žmoniď, – rašoma žurnalo
„Žara“ pateiktoje MakSim albumo
„Odinochka“ apžvalgoje. – Mums
vis dar nepavyksta suprasti MakSim fenomeno, taËiau nÓra abejonÓs, jog šios atlikÓjos laukia
stulbinanËiai sÓkminga ateitis.“
Nors 2010-ieji tik prasidÓjo,
sÓkmÓ geriausiai parduodamď albumď rinkimuose MakSim nÓra vienintelis šiemet užtarnautas ßvertinimas.
AtlikÓja jau gavo pakvietimÇ ß birželio
mÓnesß vyksianËiÇ iškilmingÇ Rusijos
televizijos kanalo „Muz TV 2010“
muzikiniď apdovanojimď ceremonijÇ.
Tai vienas reikšmingiausiď šou verslo renginiď visoje Rytď Europoje.
Prestižiniai geriausiď šalies atlikÓjď
apdovanojimai „Muz TV 2010“ vyks

tik vasaros viduryje, taËiau neseniai
naujÇ albumÇ „Odinochka“ išleidusiai
MakSim jau dabar prognozuojamas
ne vienas garbingas prizas.

Vienintelis koncertas
Vilniuje jau kov¼
Kovo 5 d. garsioji Rusijos atlikÓja
aplankys savo gerbÓjus Lietuvoje.
Vieninteliame koncerte „Pramogď
arenoje“ Vilniuje visus populiariausiď
dainď sÇrašus užkariavusi MakSim
pristatys savo naujausiÇ albumÇ „Odinochka“, taip pat sudainuos „Otpuskayu“, „Znayesh Li Ty“, „Vetrom
Stat“ ir kitus garsiausius savo hitus.
Bilietus ß MakSim koncertÇ jau
galima ßsigyti visose BILIETAI LT
kasose ir internetu. Daugiau informacijos svetainÓje www.bilietai.lt.
Vienintelį MakSim koncertą
Vilniuje organizuoja
pirmaujanti Vidurio ir Rytų
Europoje koncertinė agentūra
„Makroconcert“. Dau
giau informacijos
www.makroconcert.lt.

pat Naujuosius metus „Prosto Podari“
iškovojo kitÇ prestižinß „Auksinio
Gramofono“ apdovanojimÇ (taip pat
geriausios dainos kategorijoje).

Naujausia programa net 4
koncertuose Lietuvoje
Dainininkas, aktorius ir prodiuseris Filipas Kirkorovas per savo
karjerÇ yra pelnÕs, ko gero, visus
muzikinius apdovanojimus Rusijoje
ir dÓl stulbinanËio populiarumo net
pateko ß Gineso rekordď knygÇ. Vienoje scenoje su Maiklu Džeksonu,
AndrÓja BoËeliu, LuËiano PavaroËiu
ir kitomis pasaulinÓmis žvaigždÓmis
dainavÕs Filipas Kirkorovas, be abejonÓs, yra vienas žymiausiď Rusijos
atlikÓjď. 2001 metais už šalies vardo
garsinimÇ prezidentas Vladimiras
Putinas jam suteikÓ Nusipelniusio
Rusijos artisto vardÇ.
Kovo 21-25 dienomis net 4-iuose
mĉsď šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, PanevÓžyje ir Šiauliuose Filipas
Kirkorovas pristatys naujÇ koncertinÕ
programÇ „Prosto Podari“. Be to, atlikÓjas net ir paËius ištikimiausius savo gerbÓjus nustebins nauju ir
netikÓtu savo ßvaizdžiu. Naujomis
spalvomis nušvitusi scenos žvaigždÓ
žiĉrovus apdovanos dar negirdÓtais
kĉriniais, seniai pamiltomis dainomis
ir nepakartojama nuotaika, be kurios
neapsieina nÓ vienas Rusijos estrados
karaliaus pasirodymas.
Bilietus ß Filipo Kirkorovo koncertus Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose
jau galima ßsigyti visose BILIETAI LT
kasose ir internetu. Daugiau informacijos svetainÓje www.bilietai.lt.
Bilietus ß Filipo Kirkorovo pasirodymÇ PanevÓžyje platina „Tiketa“.
Filipo Kirkorovo koncertinį
turą po Lietuvą organizuoja
Vidurio ir Rytų Europoje
pirmaujanti koncertinė
agentūra „Makroconcert“.
Daugiau informacijos
www.makroconcert.lt.

Vasarį Ispanijos sostinėje Madride grandiozinį koncertinį
turą po pasaulį atnaujins garsiausias Italijos atlikėjas Erosas
Ramazotis (Eros Ramazzotti).
Iki vasaros romantiškasis dainininkas aplankys net keliolika
Europos miestų, o balandžio 6
d. surengs vienintelį pasirodymą „Siemens arenoje“ Vilniuje.
Kol kas nekantriai būsimų koncertų laukiančius ištikimiausius gerbėjus Erosas Ramazotis
kviečia prisijungti prie savo
gerbėjų klubo, kurio narių laukia išskirtinės italų muzikos superžvaigždės dovanos.

Į gastroles Erosas Ramazotis sugrįš su dovanomis
Simonas KUPRYS
Ištikimiausiems gerbÄjams –
ypatinga daina
2010-ďjď proga ištikimiausi itališkos muzikos gerbÓjai turÓs galimybÕ
gauti ypatingÇ, iki šiol nei ß vienÇ dainď rinkinß neßtrauktÇ Eroso RamazoËio kĉrinß „Linda E Il Mare“ (liet.
“Linda ir jĉra”). Ši baladÓ buvo ßrašyta dar pernai, kuriant naujausiÇ studijinß albumÇ „Ali e Radici“ (liet.
“Šaknys ir sparnai”), taËiau ß jß taip ir
nepateko. Iki šiol ßsigyti baladÕ buvo
galima tik internetinÓje parduotuvÓje „iTunes“. Visi gerbÓjai užsiregistravÕ oficialioje Eroso RamazoËio
svetainÓje ir nusiuntÕ elektroninß
laiškÇ adresu fans@ramazzotti.com
turÓs galimybÕ laimÓti išskirtinÕ
kompaktinÕ plokštelÕ su net dviem
paslaptingosios baladÓs versijomis:
itališka „Linda E Il Mare“ ir ispanď
kalba atliekama „Linda Y El Mar“.
Ištikimiausiems gerbÓjams Erosas Ramazotis paruošÓ ir daugiau dovanď. Prie atlikÓjo gerbÓjď klubo
prisijungÕ nariai pirmieji sužinos karšËiausias naujienas iš Eroso RamazoËio
gastroliď, jď laukia nuolaidos ßvairiems
atlikÓjo suvenyrams, galimybÓ užsisakyti kalendoriď su išskirtinÓmis garsiď
fotografď darytomis atlikÓjo nuotraukomis ir kiti siurprizai.

Milijonai gerbÄjÌ
visame pasaulyje

Jau kovo 5 d. „Pramogų
arenoje“ Vilniuje
vienintelį koncertą
surengsianti MakSim
šiuo metu yra viena
populiariausių Rusijos
popatlikėjų
Organizatorių nuotr.
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Jau ilgiau nei 2 dešimtmeËius
romantiškiausiu Italijos dainininku
tituluojamas Erosas Ramazotis mÓgaujasi populiarumu daugelyje Vakarď Europos šaliď ir Lotynď
Amerikoje. Šiame žemyne atlikÓjas
praleidžia ypaË daug laiko ir nuolat
bĉna visuomenÓs ir žiniasklaidos
dÓmesio centre – E. Ramazotis yra
vienas labiausiai klausomď atlikÓjď
ispaniškai kalbanËiose šalyse. Dainininkas išleido net 15 studijiniď albumď ir dainď rinkiniď, dainavo su

tokiomis žvaigždÓmis kaip Šer
(Cher), AndrÓja BoËeliu (Andrea
Bocelli), Džo Kokeriu (Joe Cocker),
Karlosu Santana (Carlos Santana),
LuËianu PavaroËiu (Luciano Pavarotti) ir daugeliu kitď.
Per savo karjerÇ daugiau nei 50
mln. ßrašď kopijď pardavÕs Erosas
Ramazotis yra laikomas vienu garsiausiď šiď dienď Italijos atlikÓjď ir
turi daugybÕ gerbÓjď visame pasaulyje. Šiuo metu prie ßvairiď italď muzikos žvaigždÓs palaikymo grupiď
internetinÓje erdvÓje yra prisijungÕ
keli milijonai žmoniď. SusidomÓjimas
romantiškuoju dainininku ypaË išaugo
pernai gegužÕ, pasirodžius naujausiam Eroso RamazoËio albumui „Ali
E Radici“, kurß jis pristatys ir vieninteliame savo koncerte Vilniuje.

Jau balandžio 6 d.
grandioziniame koncerte
„Siemens arenoje“ Vilniuje
Erosas Ramazotis pristatys
naujausią savo albumą
„Ali e Radici“.
Organizatorių nuotr.

Vienintelis italÌ
superžvaigždÄs koncertas
Vilniuje
Gerbėjai, užsiregistravę
oficialioje Eroso Ramazočio
svetainėje, turės galimybę
laimėti išskirtinę kompaktinę
plokštelę, taip pat daugybę
atlikėjo suvenyrų

Balandžio 6 d. Vilniuje koncertuosiantis Erosas Ramazotis pristatys
naujausiÇ savo albumÇ „Ali e Radici“.
Pernai gegužÕ, dar nepasiekÕs parduotuviď lentynď, „Ali e Radici“ gimtojoje šalyje buvo pripažintas 3 kartus
„platininiu“ (iš anksto užsakyta daugiau nei 210 tĉkst. jo kopijď). Už šß
pasiekimÇ Erosui RamazoËiui ßteiktas
prestižinis „Wind Award“ apdovanojimas, prilyginamas itališkajam muzikos „Oskarui“.
Ilgai lauktas Eroso RamazoËio
koncertas mĉsď šalyje ßvyks balandžio
6 dienÇ „Siemens arenoje“ Vilniuje.
Bilietus ß Eroso RamazoËio pasirodymÇ galima ßsigyti visose „Tiketa“ kasose ir internetu.
Išskirtinį pasaulinio garso
popžvaigždės koncertą
Lietuvoje organizuoja Rytų ir
Vidurio Europoje pirmaujanti
koncertinė agentūra
„Makroconcert“.
Organizatorių nuotr.
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www.dominoteatras.lt

www.makroconcert.com

Rodas Stiuartas ištiesė pagalbos ranką Haičiui
Simonas KUPRYS

Susivienijo garsiausi atlikÄjai
LabdaringÇ akcijÇ organizuoja žinomas Didžiosios Britanijos muzikos
ir televizijos laidď prodiuseris Saimonas Kauelas (Simon Cowell). Jos metu keliolika garsiausiď pasaulio
atlikÓjď ßrašys bendrÇ dainÇ, už kuriÇ
gautos lÓšos bus skirtos nuo žemÓs
drebÓjimo nukentÓjusio HaiËio atstatymui. Pagalbos himnu žemÓs drebÓjimo Haityje aukoms taps nauja
1993 m. roko grupÓs R.E.M. baladÓs
„Everybody Hurts“ versija.
Pranešama, jog savo partijas bĉsimam labdaringam kĉriniui pirmieji ßrašÓ dainininkai Rodas Stiuartas,
Džeimsas Morisonas (James Morrison) ir grupÓ „Westlife“, o per kelias dienas prie jď prisijungÓ ir kiti
projekto dalyviai. Iš viso himno HaiËiui ßrašuose dalyvavo net 16 visame pasaulyje populiariď muzikantď,
tarp kuriď: Robis Viljamsas (Robbie
Williamsas) su grupe „Take That“,
Mika, Džeimsas Blantas (James
Blunt), Bon Jovi, atlikÓjos Leona
Liuis (L. Lewis), Kaili Minoug (Kylie Minogue), muzikiniame realybÓs
šou „X faktorius“ išgarsÓjusi Siuzana Boil (Susana Boyle) ir kitos ßžymybÓs. Labdaringo singlo idÓjÇ
teigiamai ßvertino ir Didžiosios Britanijos premjeras Gordonas Braunas (Gordon Brown), kuris tikisi,
kad šis žingsnis padÓs surinkti daug
lÓšď.

Vienintelis legendos
pasirodymas Vilniuje
R. Stiuartas yra viena ryškiausiď
muzikos pasaulio žvaigždžiď, su kuriuo populiarumu gali lygintis vos
keletas atlikÓjď – seras Polas Makartnis (Paul McCartney) ir seras
Eltonas Džonas (Elton John). Šie
legendiniai muzikantai sudaro sim-

Vaiva PRANCULYTĖ

Paskutinß dešimtmetß „Striptizo
ereliai“ yra vienas iš sÓkmingiausiď
spektakliď visame pasaulyje. Jo versijoje rusď kalba vaidina ne tik Latvijos šou verslo, televizijos ir teatro
žvaigždynas, bet ir pats spektaklio
režisierius Olegas Šapošnikovas.
Lietuvoje O.Šapošnikovas teatro mÓgÓjams jau yra pažßstamas – režisierius pastatÓ naujausiÇ „Domino“
teatro premjerÇ „Radijo ereliai“.
„Šio pasaulyje fantastiško populiarumo sulaukusio spektaklio pjesÓ
yra išversta net ß 12 kalbď, dÓl to esu
tikras, kad Lietuvos žiĉrovai džiaugsis
galÓdami pirmÇ kartÇ išvysti „Striptizo erelius“ ir rusď kalba. Beje, spektaklis nuo lietuviškos versijos gerokai
skirsis humoro stiliumi, muzika, šokiais, kostiumais ir net paËia istorijos
pabaiga“, – intriguoja komedijos režisierius O. Šapošnikovas.

5 rusai, 1 latvis ir 1 italas
Latviškoje „Striptizo ereliď“ versijoje vaidina spalvinga, tarptautinÓ
aktoriď komanda: 5 rusai, 1 latvis ir 1
italas. Pagrindinius vaidmenis atlieka
Jurijus Kušpelo, Roberto Melonis, Janis Jaransas, Aleksejus Korginas,
Aleksandras Malikovas, Aleksandra
Kurusova ir pats spektaklio režisierius Olegas Šapošnikovas.
Aleksandra Kurusova ir Roberto
Melonis yra ne tik yra puikĉs aktoriai
ir šokÓjai, jie taip pat dainuoja muzikos grupÓje „Pirates of the sea“.
2009 metais ši grupÓ atstovavo Latvijai „Eurovizijos“ konkurse. Aleksandra Kurusova ir Roberto Melonis
po konkurso tapo tokie populiarĉs,
kad jď dainos iškart sulaukÓ didelio
gerbÓjď prielankumo. Intriguoja tai,
kad Aleksandra turi ir tiesioginiď sÇsajď su Lietuva – populiarios dainininkÓs mama yra lietuvÓ. Be to,
Lietuvoje kuria daug Aleksandros
draugď, profesionaliď šokÓjď. KiekvienÇ kartÇ atvykusi ß mĉsď šalß
mergina skuba su jais pasimatyti.

Legendinis dainininkas Rodas
Stiuartas buvo vienas pirmųjų
atlikėjų, asmeniškai pakviestų
dalyvauti labdaringame
projekte Haičiui

Ç projekt¼ pakvietÄ
asmeniškai
Tikimasi, kad dienos šviesÇ himnas HaiËio žmonÓms išvys jau vasario 7 d. Pasak labdaringos akcijos
organizatoriaus S. Kauleo, ypaË
svarbu, kad singlas bĉtď išleistas
kuo greiËiau, ir HaiËiui bĉtď pradÓta teikti reali pagalba. Jo teigimu,
dainos ßrašymo darbams buvo skirtos vos kelios dienos, todÓl projekte dalyvauti nusprendusiems
atlikÓjams teko patirti nemažai nepatogumď. TaËiau nepaisant sugriuvusiď dienotvarkiď ir atidÓtď
koncertď, žvaigždÓs neliko abejingos nelaimÓs ištiktiems žmonÓms.
Legendinis britď roko dainininkas Rodas Stiuartas buvo vienas
pirmďjď atlikÓjď, kurß organizatorius
S. Kauelas asmeniškai pakvietÓ dalyvauti projekte. Birželß Lietuvoje
koncertuosianti roko žvaigždÓ taip
pat neslÓpÓ savo tikÓjimo akcijos
sÓkme.
„Manau, kad vienytis dÓl kilnaus
tikslo yra tiesiog puiku. Šioje akcijoje dalyvauja keliolika garsiausiď pasaulio atlikÓjď. Tikiu, jog mus išgirs
daugybÓ žmoniď, kurie neliks abejingi kito nelaimei, ir HaiËiui bus suteikta reali pagalba. Kai mane
pakvietÓ dalyvauti šioje akcijoje, sutikau nedvejodamas. Man tai – didžiulÓ garbÓ“, – teigia legendinis
dainininkas Rodas Stiuartas.

Pirmą kartą Lietuvoje – Latvijos „Striptizo ereliai“ rusų kalba
Fantastiško populiarumo
sulaukÅs spektaklis

Grandiozinėms gastrolėms po
Europą besiruošiančio Rodo Stiuarto dienotvarkė ypač įtempta,
tačiau pastarosiomis dienomis
britų roko žvaigždei teko sustabdyti savo įprastus darbus ir
atsidėti kilnesniems tikslams.
Pakviestas asmeniškai RODAS
STIUARTAS (Rod Stewart) sutiko
dalyvauti labdaros projekte žemės drebėjimo nuniokotam Haičiui paremti ir kartu su keliolika
garsiausių pasaulio atlikėjų įrašė
pagalbos himną katastrofos ištiktiems žmonėms.

Organizatorių nuotr.
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Vasario 21-osios vakare Lietuvos rusų dramos teatre bus rodoma kultinė, Latvijoje prodiusuota „Domino“ teatro komedija „Striptizo ereliai“!
Žiūrovai turės galimybę pirmą ir vienintelį kartą pamatyti pasaulinio pripažinimo sulaukusį spektaklį rusų kalba.
Tarptautinė komanda:
5 rusai, 1 latvis ir 1 italas
Organizatorių nuotr.

„Striptizo ereliai“
Vasario 21 d. , 18 val.

Lietuvos rusų dramos teatre
Vilniuje

“Mariako” viliotinis
Organizatorių nuotr.

“Striptizo ereliÌ” antikrizinis
planas

bolinÕ didžiausius honorarus už
koncertus pasaulyje gaunanËiď dainininkď trijulÕ. Išskirtiniu balsu ir
temperamentu pasižymintis Rodas
Stiuartas aktyviai koncertuoja ilgiau
nei 50 metď. AtlikÓjas turi vardinÕ
„žvaigždÕ“ Holivudo šlovÓs alÓjoje,
taip pat jis yra ßtrauktas ß rokenrolo
šlovÓs muziejď „Rock‘n‘roll Hall Of
Fame“ ir ß JungtinÓs KaralystÓs muzikos muziejď „UK Music Hall Of
Fame“. Už didžiulius nuopelnus muzikai ir savo šalies vardo garsinimÇ
atlikÓjui yra suteiktas garbingas Didžiosios Britanijos 2-ojo laipsnio ordino kavalieriaus vardas.
Birželio mÓnesß savo naujausio
albumo „Soulbook“ pristatymui
skirtď gastroliď po Europos festivalius ir stadionus metu Rodas Siuartas užsuks ir ß LietuvÇ bei surengs
vienintelß koncertÇ Baltijos šalyse.
Þ grandiozinß šou birželio 10 d. Vilniaus Vingio parke dainininkas at-

vyks su savo muzikantď grupe ir su
aptarnaujanËio personalo komanda,
kurioje bus beveik 70 žmoniď. Roko
atlikÓjas atsigabens visÇ ßspĉdingam
koncertui reikalingÇ šviesos ir garso aparatĉrÇ.
Bilietus ß vienintelß legendinio
roko dainininko Rodo Stiuarto koncertÇ Vilniuje galima ßsigyti visose
BILIETAI LT kasose ir internetu.
Pirmieji bilietai kainuoja nuo 119 Lt.
Daugiau informacijos ieškokite svetainÓje www.bilietai.lt.

Birželio 10 d. Vingio parke
Vilniuje vyksiantį vienintelį
Rodo Stiuarto koncertą
Baltijos šalyse organizuoja
didžiausia Vidurio ir Rytų
Europoje koncertinė
agentūra „Makroconcert“.
Daugiau informacijos
www.makroconcert.lt.

Rodas Stiuartas yra viena
ryškiausių šiuo metu
koncertuojančių roko
žvaigždžių pasaulyje.
Birželio 10 d.
jis pirmą kartą
pasirodys Vilniuje

Šauni Latvijos „Striptizo ereliď“
komanda rusakalbiams Lietuvos gyventojams parodys, kaip galima save
išbandyti net paËiame netikÓËiausiame amplua. Scenoje „gims“ puikus,
neßtikÓtinai kurioziškas antikrizinis
planas – vyrď striptizas! Ar pavyks
niekada to nedariusiems, bet pasiryžusiems išmokti aktoriams šokiais suvilioti moteris – žiĉrovai
pamatys tik vienintelio spektaklio
metu vasario 21 dienÇ!

Striptizas husariškai
Organizatorių nuotr.
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Rašytoja rado atsakymą į amžinai užduodamą klausimą
Joana - viduramžių
kanonus laužanti moteris

“Acme” nuotr.

“PopiežÄ Joana” kinuose nuo vasario 5 d.
Q Istorinis, drama, romantinis
Q Režisierius Sonke Wortmann
Q Vaidina: Johanna Wokalek,
David Wenham, John Goodman
ir kiti

Sakoma, kad ankstyvaisiais viduramžiais Katalikď bažnyËiai vadovavo moteris. Nors dauguma kunigď
tai neigia, legenda byloja, esÇ IX a.

Vokietijos mieste Ingelhaime gimÓ
mergaitÓ Joana ir užaugusi ji tapo
popieže. Kai paaiškÓjo, jog popiežiumi tapo moteris, apsimetusi vyru,
JoanÇ ištiko daugelio to meto moterď, drßsusiď sulaužyti taisykles, likimas: ji buvo žiauriai nužudyta.
Remdamasi šia legenda, rašytoja
Dona Vulfolk Kros (Donna Woolfolk
Cross) išleido knygÇ “PopiežÓ Joana”, pagal kuriÇ buvo nufilmuotas ir
filmas. Pati knygos autorÓ, paklausta,
kaip sekÓsi 400 lapď knygÇ paversti
135 min. filmu, teigÓ galď gale supratusi, kodÓl filmai taip skiriasi nuo
knygď, pagal kurias jie yra kuriami.
“Rašydama scenarijď šiam filmui
supratau, kodÓl filmai taip skiriasi nuo
knygď. Atsakymas glĉdi laike. Kiekvienas puslapis prilyginamas vienai
filmo minutei, tad aš galÓjau parašyti

tik 135 puslapiď scenarijď. VÓliau jis
virto 2 valandď ir 15 minuËiď trukmÓs
filmu. Kadangi mano knyga yra beveik 400 puslapiď, teko daug kÇ paaukoti tam, kad žiĉrovui nereikÓtď kino
salÓje praleisti 6 valandď.
Kitas atradimas rašytojai buvo
iškilminga filmo premjera bei jos metu aplinkui vykstantis subruzdimas.
“Vienas nuostabiausiď dalykď,
ßvykusiď filmo premjeros vakarÇ, asistentas, kuris visÇ laikÇ rĉpinosi
mano išvaizda. Kad atrodyËiau nepriekaištingai, jis visÇ vakarÇ tik ir
šokinÓjo aplink mane. Jei tik galÓËiau, naudoËiausi jo paslaugomis
kiekvienÇ mielÇ dienÇ”. Toks rašytojos mÓgavimasis žemiškomis
smulkmenomis visiškai nÓra bĉdingas jos aprašytai herojei Joanai.
“Acme” inf.

E.Kašeris per Valentino dieną bučiuoja Dž.Garner
“Valentino diena” - kino
teatruose nuo vasario 12 d.
Q RomantinÓ komedija. JAV
Q Režisierius Garry Marchall
Q Vaidina: Julia Roberts, Ashton
Kutcher, Jennifer Garner, Anne
Hathaway, Jessica Alba ir kiti

Sara Džesika Parker prisipažįsta seniai
svajojusi vaidinti su Hju Grantu

“Acme” nuotr.

Kas apspardė S.Dž.Parker?
“Tai kur po velniÌ tie
Morganai?”- kinuose nuo
vasario 5 d.
Q RomantinÓ komedija. JAV
Q Režisierius Marc Lawrence
Q Vaidina: Sarah Jessica Parker,
Hugh Grant ir kiti
Aktorei gan sunkiai sekÓsi perimti kaimo gyvenimo nuotaikÇ filmuojant “Tai kur po velniď tie
Morganai?”, kuriame ji vaidina
kartu su Hju Grantu. Dar labiau jÇ
nuliĉdino, kai prodiuseriai nusprendÓ filme palikti nevykusß susitikimÇ su gyvĉnu paskutinÓje
scenoje.
“Nelabai mane gundÓ karvÓs
melžimas, jodinÓjimas arkliu ar
šaudymas iš ginklo. Mano galvoje
sukosi daug idÓjď ir ßvairiď minËiď,
bet nÓ viena iš jď nebuvo susijusi
su karviď melžimu. Negana to, viena iš tď karviď man dar ir ßspyrÓ,
o prodiuseriai tÇ scenÇ paliko filme, kad visi galÓtď pasigrožÓti mano nesÓkme. Bet manau, kad tas
gyvĉnas vÓliau suprato kebliÇ mano padÓtß ir kad aš nesu jos aplinkos žmogus”,- patirtais nesklandumais dalijosi “Sekso ir miesto”
žvaigždÓ.

Nepaisant nesÓkmingo susidĉrimo su galvijais, aktorÓ labai džiaugÓsi galÓjusi išpildyti savo senÇ
svajonÕ - vaidinti kartu su H.Grantu. 44-eriď aktorÓ ir trijď vaikď mama tinklarašËiui “parade.com” papasakojo: “Bandžiau gauti pagrindinius vaidmenis filmuose “Ketverios vestuvÓs ir vienerios laidotuvÓs” ir “Devyni mÓnesiai” - juose
pagrindinß vyro vaidmenß atliko
Hju. NorÓjau bĉti jo partnere bet
kokioje romantinÓje komedijoje dar
nuo tos dienos, kai amerikietÓs sužinojo apie Hju ir jß ßsimylÓjo”, - susižavÓjimo britď kino žvaigžde neslÓpÓ S.Dž.Parker.
“KiekvienÇ kartÇ buËiuodama
Hju, jam pabrÓždavau, kad tai darau dÓl visď Amerikos moterď”, šmaikštavo aktorÓ.
RomantinÓ komedija “Tai kur
po velniď tie Morganai?” pasakoja
apie tobulÇ gyvenimÇ susikĉrusiÇ
porÇ iš Manhatano. Jie dirba svajoniď darbus, gyvena svajoniď namuose, jď draugai - rinktinÓ publika... Jď gyvenime trĉksta tik tobulos santuokos. TaËiau santuokos
problemos nublanksta prieš išbandymÇ, kurß jiems atneša likimas:
pora tampa užsakomosios žmogžudystÓs liudininkais.
“Acme” inf.

Eštono Kačerio įkūnytas herojus
ne iškart supranta, jog įsimylėjo
savo vaikystės draugę ( aktorė
Dženifer Garner)

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

Þdomus tas Holivudo žvaigždÓs
Dženifer Garner gyvenimas. Namie
ji meiliai priglunda prie sutuoktinio
Beno Afleko (Ben Affleck), o darbe
ji tai daro su merginď numylÓtiniu
Eštonu KaËeriu. Gario Maršalo
(“PabÓgusi nuotaka” ir “Graži moteris”) romantinÓje komedijoje “Valentino diena” abu sujungia savo lĉpas saldžiam buËiniui. Ši aistringa
scena buvo filmuojama ant Venecijos kanalo tilto, netoli Los Andželo.
Tik kažin ar Demi Mĉr (Demi Moore) patinka šie karšti jos mylimojo
ir Dž.Garner prisiglaudimai.
Filme ekrano romantikas E.KaËeris vaidina gÓliď parduotuvÓs savininkÇ,
kuris šiÇ ypatingÇ ßsimylÓjÓliď dienÇ paprašo savo išrinktosios (Dž.Alba) rankos ir širdies. Po kurio laiko vaikinas
suvokia, kad ßsimylÓjo savo vaikystÓs
draugÕ (vaid. Dž.Garner). RomantinÓje komedijoje “Valentino diena” net
penkios jaudinanËios istorijos Los Andžele, kur žmoniď likimai susipina laukiant tos vienintelÓs dienos, kai visď
mintys sukasi apie meilÕ, paskutinß vis
dar jaudinantß dalykÇ šioje planetoje.
ÞsimylÓjÕ ar vieniši - jie desperatiškai
ieško meilÓs ir artumo, nes nÓ vienas
nenori Valentino dienÇ bĉti vienas.
Filme taip pat išvysite žvaigždes
DžiulijÇ Roberts, Bredlß Kuperß, AnÇ
HatavÓj, DžesikÇ Byl (Jessica Biel),
TeilorÇ Lautnerß (Taylor Lautner) ir
kitus.
“Garsď pasaulio ßrašď” inf.
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

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

15Lt

17Lt

Su “Laisvalaikio” kortele į kino
centrus “Cinamon” bilieto
su nuolaida (taikoma 2 bilietams) kaina

14Lt
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Prekės ženklas

“Dvaro” pienas - daugiausia vertingÌ baltymÌ
Q “Dvaro”
grietinÓ - vienintelÓ
lietuviška 40 proc.
grietinÓ, natĉraliai
tiršta ir skalsi. Šios
grietinÓs kokybÕ žinovai apibĉdina taip
- tokia, kurioje
šaukštas stovi!

Q “Dvaro”
sviestas - gero
sviesto etalonas: tokß ant riekÓs tepdavo
senieji Lietuvos dvarininkai.

Q “Dvaro” pieno išskirtinumas - išsaugoti vertingi baltymai, nes pieno vertÓ tiesiogiai
priklauso nuo šiď baltymď kiekio. “Dvaro” - vienintelis lietuviškas pienas, pažymÓtas
prekÓs ženklu, kurio išskirtinumas paremtas moksliniais tyrimais.

Q “Dvaro”
varškÓ - natĉrali
lietuviška varškÓ patogioje pakuotÓje:
joje varškÓ apsaugota, jÇ atidaryti galima
daug kartď, todÓl
varškÓ joje ilgiau išlieka šviežia.

Q “Dvaro” džiovintas sĉris - vienintelis toks Lietuvoje spaudžiamas ir
džiovinamas sĉris.

Q “Dvaro” šaltibaršËiď rĉgpienis
- kultinis lietuviškas rĉgpienis!
Q “Dvaro” - vienas ryškiausiď lietuviškď prekÓs ženklď.
Q “Dvaro” jau daugiau nei 10 metď simbolizuoja sÓkmingÇ AB “Pieno žvaigždÓs” veiklÇ. Šis ženklas pirmasis Lietuvoje iškÓlÓ vietiniď pienininkystÓs tradicijď išlaikymo ir tÕsimo svarbÇ, šia idÓja jis skrupulingai vadovaujasi iki šiol. Ženklo ir jo pasirinktos krypties - tradiciniď vertybiď, natĉralumo
bei tikrumo akcentavimo - sÓkmÕ liudija nuolatiniai rinkos
bandymai jß kopijuoti, taËiau dÓl pirkÓjď ßvertinimo “Dvaro”

išlieka nepralenkiamas nacionalinis lyderis natĉralaus pieno
segmente.
Visi “Dvaro” produktai gaminami iš rinktinio aukšËiausios
kokybÓs lietuviško pieno, pasitelkiant senÇsias pieno perdirbimo tradicijas.
Q Istorija: “Dvaro” prekÓs ženklas pasirodÓ rinkoje 1999
metais. Tai bene vienintelis prekÓs ženklas pieno kategorijoje, išlikÕs rinkoje tokß ilgÇ laikÇ. Nuo sukĉrimo iki šiď dienď

Q “Dvaro” svetainÓ internete www.dvaro.lt. Êia pateikiama pagrindinÓ informacija apie produktus, skelbiamos naujienos, vykdomos akcijos, skelbiami faktai ir ßdomybÓs apie “Dvaro” produktus.

Q Žaidimas
“Dvaro.lt” svetainÓje leidžia
pasitikrinti žinias apie pieno
gamybÇ užkietÓjusiems miestieËiams ir
tiems, kurie
mano apie tai
žinÇ viskÇ...

“Dvaro” ženklÇ lydi mergaitÓ tradiciniais dvaro pienininkÓs
rĉbais ir jos mylima karvutÓ. Šie simboliai ßkĉnija “Dvaro”
puoselÓjamas pienininkystÓs tradicijas ir natĉralumÇ. Nuo
seno Lietuvos dvarai ir jď ĉkiai buvo šalies žemÓs ĉkio technologinio progreso sklaidos centrai, todÓl neatsitiktinai ir šis
prekÓs ženklas pavadintas ne “kaimo” ar “namď”, o bĉtent
“Dvaro” vardu. Tai atspindi siekß derinti tradicijas ir technologijas, leidžianËias išlaikyti produktď natĉralumÇ.
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Geriausias pasaulyje restoranas bus laikinai uždarytas
Ispanijos Kosta Bravos mieste
veikiantis restoranas “El Bulli”, kuris pernai balandß buvo jau ketvirtÇ
kartÇ pripažintas geriausiu restora-

nu pasaulyje, bus laikinai uždarytas.
Restorano šefas Feranas Adrija
(Ferran Adria) pranešÓ, kad “El Bulli” lankytojď nepriims 2012-2013 me-

tais. Tuo pat metu jis pabrÓžÓ, kad
restoranas uždaromas ne visam laikui.
Anot F.Adrijos, pertrauka jam bĉtina,
kad jis galÓtď pamÇstyti, “kaip res-

toranas funkcionuos 2014 metais”.
Restorano šefas taip pat prisipažino, kad “dirbti po 15 valandď
per parÇ sunku”. “Tai bĉtď tas pat,
jei jĉs priverstumÓte garsď dizainerß DžonÇ Galiano (John Gallia-

no) dirbti fabrike”, - sakÓ F.Adrija.
GeriausiÇ pasaulyje restoranÇ
renka daugiau nei 800 šefď, restoranď kritikď ir žurnalo “Restaurant
Magazine” ekspertď.
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Tarp turistų lankomiausių
objektų - Kristaus statula
Rio de Žaneire

EPA-Eltos nuotr.
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Proanūkės
dovana
Froidui
Britď menininkÓ Džein Makadam Froid (Jane McAdam
Freud) sukĉrÓ sidabrinß medalß
70-ďjď garsiojo psichoanalizÓs
pradininko Zigmundo Froido
(Sigmund Freud) mirties metiniď proga. Dž.Makadam Froid
yra Z.Froido proanĉkÓ.
EPA-Eltos nuotr.

Kinijoje gali
būti uždrausta
šuniena

Renovuos garsiąją Kristaus
statulą Rio de Žaneire
Nuo kito savaitgalio bus renovuojamas Rio de Žaneiro simbolis
- ant Korkovado kalno stovinti didžiulė Kristaus statula, praneša
agentūra AFP.
TaËiau statulÇ, kurios aukštis su
pjedestalu siekia 38 metrus, ir toliau
galÓs apžiĉrÓti lankytojai. Statulos
atnaujinimo darbai truks iki birželio.
Jie atsieis 2,7 mln. eurď. DidžiÇjÇ

dalß išlaidď padengs Brazilijos kalnakasybos milžinÓ, bendrovÓ “Vale”. Likusi suma surinkta iš aukď.
Kristaus statulÇ Rio de Žaneire kasmet aplanko 1,8 mln. žmoniď.

Kinams ateityje gali tekti atsisakyti mėgstamo delikateso iš valgiaraščių dings šuniena ir
katiena, praneša agentūra AFP.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti “Mambopizza” dovan� kupon�.
Atsakym� � kry�ia�od� iki vasario 9 d. si�skite SMS �inute, numeriu 1390.
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina - 1 Lt.
Praeito kry�ia�od�io laim�toja - Gabija Kielait� i� Vilniaus.
Jai bus padovanota HAD kaklaskar�.
D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14.
Prizai laikomi tik dvi savaites.

SAVAITĖS VAIZDELIS

ANEKDOTAI

Jau parengtas atitinkamo
ßstatymo prieš gyvĉnď kankinimÇ
projektas. Žiniasklaidos teigimu,
valgantiems šunď ar kaËiď mÓsÇ
grÓs iki 5 tĉkst. juaniď (518 eurď)
bauda arba 15 dienď kalÓjimo
bausmÓ. BendrovÓms, prekiaujanËioms šuniena ar katiena, gali tekti pakloti nuo 10 tĉkst. iki
500 tĉkst. juaniď baudÇ.
Kada ßstatymas bus priimtas,
nežinoma.

O
DailÓs akademijoje profesorius studentams rodo paveikslÇ ir
klausia, ar jame pavaizduotas saulÓtekis ar saulÓlydis. Atsiliepia
viena studentÓ:
- Žinoma, kad saulÓlydis. Koks
menininkas keltďsi taip anksti.
O
Du politikai vaikšto Berlyno
gatvÓmis. Vienas:
- Pažvelk ß šias kainas: kelnÓs
- 10 eurď, švarkas - 12, o visas kostiumas - 19. Štai kaip sÓkmingai
mĉsď valstybÓ juda ß priekß.
Kitas:
-Klausyk, Ëia yra cheminÓs valyklos vitrina.

Parduotas buvęs M.Džeksono namas
Už 3,1 mln. doleriď Las Vegase
parduotas Maiklo Džeksono
(Michael Jackson) nuomotas namas.
PastatÇ, kurio gyvenamasis plotas yra 1 tĉkst. 530 kvadratiniď me-

trď, ßsigijo pora iš Kalifornijos. PirkÓjď tapatybÓ neskelbiama.
M. Džeksonas šß namÇ nuomojosi 2008-aisiais. Name yra septyni
miegamieji, dvi biuro patalpos, kino

Kry Ωia Ωo dΩio, iß spaus din to pra ∂ju sia me nu me ry je, at sa ky mai:
Vertikaliai: Tridakna. �kana. Sora. On�. Gv. Ka. Piu. Sals.
Giltin�. Aukso. Komiso. Lai. Spa. Salierai. Tapatus. Kalas. Mokytin�. Susas.
Horizontaliai: Gokartas. Pr�sokai. Adatos. Ikona. Dar�. Tai. I�akys.
Ana. Sius. “t.A.T.u.”. Oka. Pankolis. Raulis. Gil�s. Sana. Masyvus. Origamis. S�s.
Pa�ym�tuose langeliuose: PLOVYKLA.

teatras, sporto salÓ bei liftas. Didžiausio miegamojo plotas yra 185 kvadratiniai metrai. 4 tĉkst. kvadratiniď metrď sklype dar yra krepšinio aikštelÓ
bei teniso aikštÓ.
Virgilijaus Ragausko nuotr.

Turite “Savait�s vaizdelio” rubrikos vert� kadr�? Pasidalinkite! Si�skite kokybi�kas (nuo 1MB) nuotraukas
adresu laisvalaikis@respublika.net, pavadinkite lai�k� “Savait�s vaizdelis”, �ra�ykite savo vard� ir pavard�.
I�spausdintos nuotraukos autoriui bus �teiktas prizas. D�l prizo teirautis tel. Vilniuje 212 36 26

Prog no z∂ sa vai tei
2010 02 04-10

BΔ r∂ ja JUR GA
Taro kortos, astrologija
Tel. 260-92-97, (8-685) 11-431

AVINAS. Ketvirtadien� b�kite
d�mesingesni partnerio interesams,
nespr�skite juridini� problem�.
Penktadien�, �e�tadien� nerizikuokite
pinigais, venkite konflikt�. Sekmadienis
ir darbo savait�s prad�ia tinkama mokytis,
keliauti, bendrauti. Tre�iadien� b�kite
diplomati�kesni tarnyboje.

O
- Susitinka du draugai:
- Per visÇ santuokos laikotarpß aš su žmona dar nebuvau
susipykÕs.
- Na ir laimingas tu.
- Taip, tikiuosi, kad taip bus ir
antrÇ savaitÕ.
O

Kanibalas surišo KlausÇ ir ruošiasi jß mesti ß puodÇ.
- Prašau, palik mane gyvÇ. Aš
esu savo šeimos maitintojas, prašo jis.
- Na ir kas, - atšauna kanibalas.
- Aš - irgi.
O
Sutuoktiniai guli lovoje. Ji
klausia jo:
- Apie kÇ dabar galvoji? Jis:
- Nepažßsti.
O
Zuzi klausia savo tÓvo:
- Ar aš galÓËiau su Michaeliu
šiandien gauti tavo automobilß?
- Tai kad bakas beveik tušËias.
- Nieko tokio, tÓti, mes vis tiek
bĉsime garaže.
O
- Ar jĉsď šeimoje bĉta psichinÓs ligos atvejď? - klausia gydytojas. PacientÓ:
- Taip, mano vyras. Jis visada
ßsivaizduoja esÇs namď šeimininkas.

V��YS. Ketvirtadien� daugiau
d�mesio skirkite �eimai. Penktadienis,
�e�tadienis - tinkamos dienos meilei,
pramogauti su vaikais. Sekmadien� ir
darbo savait�s prad�ioje patausokite
sveikat�. Tre�iadienis nepalankus
juridiniams reikalams.

SVARSTYKL�S. Ketvirtadienis - aktyvi
diena. Netinginiaukite! Penktadien�,
�e�tadien� b�kite prakti�kesni.
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje
palanku i�kylauti, bendrauti, mokytis.
Tre�iadien� daugiau d�mesio skirkite
�eimai.

JAUTIS. Ketvirtadien� patausokite
sveikat�. Penktadien�, �e�tadien� nekonfliktuokite nei �eimoje, nei vie�umoje.
Sekmadienis ir darbo savait�s prad�ia
- nepalankios dienos rizikuoti, ypa�
kelion�se. Tre�iadienis tinka mokytis,
tvarkyti dokumentus.

LI�TAS. Ketvirtadienis tinka
tvarkyti dokumentus, siekti �ini�,
bendrauti. Penktadien�, �e�tadien�
daugiau d�mesio skirkite �eimai.
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje skirkite pasimatymus, pramogaukite. Tre�iadien� patausokite
sveikat�.

SKORPIONAS. Ketvirtadien� venkite
konflikt�, nesivadovaukite gandais.
Penktadien�, �e�tadien� palanku
tvarkyti svarbius reikalus. Sekmadien�
ir darbo savait�s prad�ioje
nei�laidaukite. Tre�iadienis palankus
mokytis, bendrauti, vykti � komandiruotes.

VANDENIS. Ketvirtadienis palankus
keliauti, susitikti su draugais,
mokytis. Penktadien�, �e�tadien�
b�kite diplomati�kesni, nesileiskite
i�mu�ami i� v��i�. Sekmadienis
ir darbo savait�s prad�ia palanki
reklamai, b�ti vie�umoje, bendrauti. Tre�iadien� venkite konfliktini�
situacij�.

DVYNIAI. Ketvirtadienis palankus meilei.
Penktadien�, �e�tadien� patausokite
sveikat�. Sekmadien� ir darbo savait�s
prad�ioje nekonfliktuokite �eimoje, drausmingai vairuokite. Tre�iadien� nerizikuokite pinigais.

MERGEL�. Ketvirtadien� nei�laidaukite. Penktadienis, �e�tadienis
tinka mokytis, i�kylauti, bendrauti.
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje
daugiau d�mesio skirkite �eimai.
Tre�iadienis palankus meilei.

�AULYS. Ketvirtadienis palankus
b�ti vie�umoje, reklamai. Penktadien�,
�e�tadien� venkite konflikt�, intrig�.
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje
b�kite aktyvesni, tvarkykite svarbius reikalus. Tre�iadien� nei�laidaukite.

�UVYS. Ketvirtadien� nerizikuokite
pinigais. Penktadienis, �e�tadienis tinka
mokytis, keliauti, bendrauti. Sekmadien�
ir darbo savait�s prad�ioje b�kite
diplomati�kesni tarnyboje. Tre�iadienis
palankus vie�umui, reklamai.

O�IARAGIS. Ketvirtadien� b�kite
diplomati�kesni tarnyboje. Penktadienis,
�e�tadienis tinka reklamai, b�ti vie�umoje.
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje
venkite konflikt�. Tre�iadienis palankus
aktyviai veikti.
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Kinai
VILNIUS
FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Link�jimai i� Pary�iaus” (veiksmo
komedija, Pranc�zija) - 5-11 d. 12.30, 15,
17.15, 19.30, 21.45.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 20.15.
5-11 d. 10.30, 13, 15.30, 18.15, 20.45 (5 d.
10.30 val. seansas nevyks).
“Valentino diena” (romantin� komedija,
JAV) - 11 d. 21.30.
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”
(komedija, Rusija) - 4 d. 10.45, 13, 15,
17.15, 19.30, 21.45. 5-11 d. 12.15, 14.30,
16.45, 19.15, 21.40 (12.15 val. seansas vyks
6-7 d.).
“Princes� ir Varlius” (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 10.15, 12.45,
15.15, 17.45. 5-11 d. 10.15, 12.45, 15.15,
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17.45, 20.30 (5 d. 10.15 val. seansas nevyks;
11 d. 20.30 val. seansas nevyks).
“Viskas ore!” (romantin� komedija, JAV) 4 d. 11, 14.30, 18, 21. 5-11 d. 11, 13.30,
16.30, 19, 21.30 (11 val. seansas vyks 6-7 d.).
“Tai... sud�tinga” (romantin� komedija,
JAV) - 4 d. 16.20, 18.50. 5-11 d. 13.15, 16,
18.30, 21 (13.15 val. seansas vyks 6-7 d.).
“�sik�nijimas” (fantastinis veiksmo trileris,
JAV) - iki 11 d. 12, 15.45, 20.
“Alvinas ir burundukai 2” (animacin�
komedija, JAV) - 4 d. 13.45, 16.10. 5-11 d. 11.15,
13.45, 16.15 (11.15 val. seansas vyks 6-7 d.).
“Elijaus knyga” (veiksmo ir nuotyki� drama,
JAV) - 4 d. 16, 18.30, 21.10. 5-11 d. 18.45,
21.15.
“Daktaro Parnaso fantazariumas” (fantastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 4 d. 18.40,
21.30.
“Nindz� �udikas” (kriminalinis veiksmo f.,
JAV) - 4 d. 18.15.

“Juodasis �aibas” (fantastinis nuotyki�
trileris, Rusija) - 4 d. 15.30, 20.45.
“�erlokas Holmsas” (nuotyki� f., Australija,
D.Britanija, JAV) - 4 d. 21.20.
FORUM CINEMAS VINGIS
“Link�jimai i� Pary�iaus” (veiksmo
komedija, Pranc�zija) - 5-11 d. 12, 14.20,
16.30, 18.50, 21.15.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 20.45.
5-11 d. 11.40, 14, 16.45, 19.20, 22.
“Popie�� Joana” (istorin� drama,
D.Britanija, Ispanija, Italija, Vokietija) - 4 d.
20.30 (Knyg� klubo seansas). 5-11 d. 11.40,
14.40, 18, 21.
“Simonas Bokanegra” (D�.Verd�io opera
originalo k.) - 7 d. 19.30 (transliacijos i�
Niujorko metropolitano operos �ra�o kartojimas).
“Zero 2” (juodojo humoro komedija, Lietuva)
- 4 d. 11.20, 13.30, 15.40, 19.30, 22. 5-11 d.
11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 19.35, 21.45.

“Princes� ir Varlius” (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 11, 13.10, 16,
18.30, 21. 5-11 d. 11, 13.40, 16, 18.40, 21.
“�sik�nijimas” (fantastinis veiksmo trileris, JAV,
3D) - 4 d. 11, 15.20, 17.40, 21.30. 5-11 d. 11,
15.30, 20.10 (6-7 d. 20.10 val. seansas nevyks).
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”
(komedija, Rusija) - 4 d. 11.40, 14, 16.30, 19,
21.15. 5-11 d. 12.20, 14.40, 17, 19.10, 21.30.
“Viskas ore!” (romantin� komedija, JAV) - 4
d. 12, 15.15, 18.45, 21.45. 5-11 d. 12.40, 15.40,
18.30, 21.30 (12.40 val. seansas vyks 6-7 d.).
“Elijaus knyga” (veiksmo ir nuotyki� drama,
JAV) - 4 d. 12.20, 15, 18.10, 20.45. 5-11 d.
12, 15, 18.15, 20.45 (12 val. seansas vyks
6-7 d.; 6 d. 15 val. seansas nevyks).
“Alvinas ir burundukai 2” (animacin�
komedija, JAV) - 4 d. 13.50, 16, 18.15. 5-11 d.
11.20, 14, 17 (11.20 val. seansas vyks 6-7 d.).
“Tai... sud�tinga” (romantin� komedija,
JAV) - 4 d. 14.10, 16.40, 19.10, 21.45. 5-11 d.
17.15, 19.50.

“�erlokas Holmsas” (kriminalinis
nuotyki� f., Australija, D.Britanija, JAV) - 4 d.
14.45, 17.30, 20.15. 5-11 d. 19.40.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”
(fantastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 4 d. 15.
5-11 d. 14.20.
“Juodasis �aibas” (fantastinis nuotyki�
trileris, Rusija) - 4 d. 15.15, 18.15, 20.45.
“Viskas normaliai!” (komi�ka drama,
Italija, JAV) - 4 d. 18.
“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Blogas tik�jimas” (komedija, Pranc�zija,
Belgija) - 4 d. 17.
“Tarp dviej� mylim�j�” (romantin� drama,
JAV) - 4 d. 18.50. 5 d. 20.40. 9 d. 21.10.
11 d. 21.15.
“Psichoanalitikas” (drama, JAV) - 4 d. 21.
6 d. 20.20. 7 d. 19. 10 d. 19.10. 12 d.21.15.
“Up�” (dokumentika, Lietuva) - 5 d. 17.30.
“Me�kiukas ateina” (animacija, Latvija)
- 6 d. 13.
“Gra�uol�” (drama, Lietuva) - 6 d. 15.
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“Gyvenime visko b�na” (komi�ka drama,
Pranc�zija) - 6 d. 16.30.
“Marija Antuanet�” (biografin� drama,
Japonija, Pranc�zija) - 6 d. 18. 8 d. 14.30.
11 d. 16.50.
“Karsteno ir Git�s i�daigos” (animacija,
Danija) - 7 d. 13.
“Paskutin� atostog� diena” (drama,
Lietuva) - 7 d. 15.
“Aukso kar�tlig�” (nuotyki� komedija, JAV)
- 7 d. 21.
“Paskutinis partizanas” (drama,
Pranc�zija, Al�yras) - 8 d. 17.
“Susipyn� i�gyvenimai” (drama, JAV.
Vokietija) - 8 d. 18.50. 9 d. 16.30. 11 d. 19.10.
“Krik�tat�vis III” (trileris, JAV) - 8 d. 21.
10 d. 21.10.
“Cotton” klubas” (drama, JAV) - 9 d. 18.30.
“Liep�” (romantin� komedija, Vokietija) 12 d. 17.
“V�javaik�” (komi�ka drama, D.Britanija)
- 12 d. 19.
OZO KINO SAL�
“A� aptarnavau Anglijos karali�”
(komedija) - 5 d. 18.
“Lankas” (drama, P.Kor�ja) - 9 d. 18.

KAUNAS
FORUM CINEMAS
“Link�jimai i� Pary�iaus” (veiksmo
komedija, Pranc�zija) - 5-11 d. 11.50, 14,
16.15, 18.40, 21.15. 5-6 d. 23.30.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 20.30.
5-11 d. 11.30, 14.15, 16.30, 19, 21.30.
“Popie�� Joana” (istorin� drama,
D.Britanija, Ispanija, Italija, Vokietija) - 4 d. 19
(Knyg� klubo seansas). 5-11 d. 15, 20.30.
“Valentino diena” (romantin� komedija,
JAV) - 10 d. 18.10.
“Reikalai Briug�je” (kriminalin� komedija,
D.Britanija, Belgija) - 9 d. 18 (Kitokio kino
klubas).
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”
(komedija, Rusija) - 4 d. 11.30, 14, 16.15,
18.30, 20.45. 5-11 d. 12.30, 14.45, 17.15,
19.30, 21.45 (12.30 val. seansas vyks 6-7 d.).
5-6 d. 23.45.
“Zero 2” (juodojo humoro komedija, Lietuva)
- 4 d. 13.30, 19.30, 21.45. 5-11 d. 13.30,
19.45, 22. 5-6 d. 23.59.
“�sik�nijimas” (fantastinis veiksmo trileris,
JAV, 3D) - 4 d. 10.10, 16. 5-11 d. 10.10, 16.
“Viskas ore!” (romantin� komedija, JAV) 4 d. 12.30, 15.45, 18.45, 21.30. 5-11 d.

13.15, 15.45, 18.20, 21 (10 d. 18.20 val.
seansas nevyks).
“Princes� ir Varlius” (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 10.30, 12.45,
15.15, 18. 5-11 d. 10.30, 13, 15.30, 17.45.
“�sik�nijimas” (fantastinis veiksmo trileris,
JAV) - 4 d. 17.45, 21.15. 5-11 d. 20. 5-6 d.
23.15.
“Elijaus knyga” (veiksmo ir nuotyki� drama,
JAV) - 4 d. 15, 17.30, 20.15. 5-11 d. 12.15,
18 (12.15 val. seansas vyks 6-7 d.; 9 d. 18 val.
seansas nevyks).
“Alvinas ir burundukai 2” (animacin�
komedija, JAV) - 4 d. 13, 15.30. 6-7 d. 11.
“Tai... sud�tinga” (romantin� komedija,
JAV) - 4 d. 16.30, 19.15.
“�erlokas Holmsas” (kriminalinis nuotyki� f.,
Australija, D.Britanija, JAV) - 4 d. 13.45, 22.
CINAMON
“Valentino diena” (romantin� komedija,
JAV) - 11 d. 19.15.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 19.35.
5-11 d. 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22.
“Viskas ore!” (romantin� komedija, JAV)
- 4 d. 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30. 5-11 d.
11.45, 14, 16.15, 18.45, 21.
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai” (komedija, Rusija) - 4 d. 14.30, 16.30, 18.30, 20.15,
22.15. 5-11 d. 11, 16.30, 18.30, 20.20, 22.15.
“Princes� ir Varlius” (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 11.15, 13.30,
15.45, 18, 20.30. 5-11 d. 11.30, 13.45, 16,
18.15, 20.30.
“Elijaus knyga” (veiksmo ir nuotyki� drama,
JAV) - 4 d. 15, 22. 5-11 d. 12.15, 16.45, 21.40.
“Tai... sud�tinga” (romantin� komedija,
JAV) - 4 d. 11.45, 14.10, 18.45. 5-11 d. 14.05,
19.15 (11 d. 19.15 val. seansas nevyks).
“Nindz� �udikas” (kriminalinis veiksmo f.,
JAV) - 4 d. 13, 17.30. 5-11 d. 14.40.
“�erlokas Holmsas” (kriminalinis
nuotyki� f., Australija, D.Britanija, JAV) 4 d. 12. 5-11 d. 11.15.
“Au�ros kariai” (siaubo f., JAV, Australija)
- 4 d. 16.45.
“Alvinas ir burundukai 2” (animacin�
komedija, dubliuota lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 11.
“�sik�nijimas” (fantastinis veiksmo trileris,
JAV) - 4 d. 21.15.

KLAIP�DA
CINAMON
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 19.30.
5-11 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45.

“Link�jimai i� Pary�iaus” (veiksmo
komedija, Pranc�zija) - 5-11 d. 11.30, 13.30,
18.30, 20.25.
“Viskas ore!” (romantin� komedija, JAV)
- 4 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15. 5-11 d.
11.45, 14, 16.30, 18.45, 21.55.
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai” (komedija, Rusija) - 4 d. 14.15, 16.15, 18.30, 20.15,
22.15. 5-11 d. 11, 14.15, 16.15, 20, 22.
“Princes� ir Varlius” (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 11.15, 13.30,
15.45, 18, 20.30. 5-11 d. 11.35, 13.45, 16,
18.10, 20.30.
“Elijaus knyga” (veiksmo ir nuotyki� drama,
JAV) - 4 d. 15, 22. 5-11 d. 19.25.
“Zero 2” (juodojo humoro komedija, Lietuva)
- 4 d. 14.45, 16.30, 18.15, 20, 21.45. 5-11 d.
12.30, 18.15, 22.15.
“Tai... sud�tinga” (romantin� komedija,
JAV) - 4 d. 13, 18.20. 5-7 d. 14.30. 8-11 d.
14.30, 17.
“Nindz� �udikas” (kriminalinis veiksmo f.,
JAV) - 4 d. 12.45, 17.25. 5-11 d. 12.15.
“�sik�nijimas” (fantastinis veiksmo trileris,
JAV) - 4 d. 11.30, 21. 5-11 d. 15.30, 21.
“Rojus Vakaruose” (komi�ka drama,
Pranc�zija, Italija, Graikija) - 5 d. 17.
“Pamalonink mane” (komedija, Pranc�zija)
- 6 d. 17.
“E�ys” (komi�ka drama, Pranc�zija, Italija)
- 7 d. 17.
“D���” (siaubo trileris, JAV) - 4 d. 11.45.
“�erlokas Holmsas” (kriminalinis nuotyki� f.,
Australija, D.Britanija, JAV) - 4 d. 15.30.
“Alvinas ir burundukai 2” (animacin�
komedija, dubliuota lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 11.

�IAULIAI
FORUM CINEMAS
“Link�jimai i� Pary�iaus” (veiksmo
komedija, Pranc�zija) - 5-11 d. 12.15, 14.30,
16.45, 19.20, 21.40.
“Princes� ir Varlius” (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 10.50, 13.15,
15.40, 18, 20.30. 5-11 d. 10.30, 13, 15.15,
17.30.
“Tai... sud�tinga” (romantin� komedija,
JAV) - 4 d. 12, 15, 18.35, 21.20. 5-11 d.
12.30, 15, 18.10, 20.50 (12.30 val. seansas
vyks 6-7 d.).
“�sik�nijimas” (fantastinis veiksmo trileris,
JAV, 3D) - 4 d. 10.10, 16. 5-11 d. 10.10,
15.40, 21.10.
“�sik�nijimas” (fantastinis veiksmo trileris,
JAV) - 4 d. 21. 5-11 d. 19.50.

“Zero 2” (juodojo humoro komedija, Lietuva)
- 4 d. 13.45, 19.30, 21.40. 5-11 d. 13.30, 19.
“Daktaro Parnaso fantazariumas” (fantastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 4 d. 15.20,
18.20. 5-11 d. 17.10, 20.15.
“Alvinas ir burundukai 2” (animacin�
komedija, JAV) - 4 d. 12.45. 5-11 d. 11.30, 14
(11.30 val. seansas vyks 6-7 d.).
“Elijaus knyga” (veiksmo ir nuotyki� drama,
JAV) - 4 d. 15.10, 17.40, 20.15.
ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal�
“�sik�nijimas” (fantastinis veiksmo trileris,
JAV, 3D) - iki 11 d. 12, 15, 18.
“Zero 2” (juodojo humoro komedija, Lietuva)
- iki 11 d. 21.

I sal�
“Princes� ir Varlius” (animacinis f.,
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 11, 13,
15.10, 17.10, 19.10. 5-11 d. 11, 13, 15.10,
17.10.
“Nindz� �udikas” (kriminalinis veiksmo f.,
JAV) - 4 d. 21.10. 5-11 d. 21.30.
“�erlokas Holmsas” (kriminalinis
nuotyki� f., JAV) - iki 11 d. 19.10.
LAIKAS
“Alvinas ir burundukai 2” (animacin�
komedija, JAV) - 4 d. 11, 12.45, 14.30.
“�erlokas Holmsas” (kriminalinis
nuotyki� f., Australija, D.Britanija, JAV) - 4 d.
16.15, 18.40, 21.10.
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PARADAS. Šaltis ir sniegas sukaustė Europą,
tad nenuostabu, jog sniego seniai tampa ir
menu, ir pramoga, ir atrakcija - gausybė senių
“sustojo” priešais Natalijos Sats teatrą Maskvoje,
kur organizauotas “Sniego šou”.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
(Fotografuota interjero salone “Ligne
Roset”, drabužiai “Wolford”)

STINTOS. Ne
tik lietuviai
mėgaujasi
stintomis.
Pietų Korėjoje
taip pat
vyksta stintų
gaudymo
festivalis.

EKSTREMALAI. Galima diskutuoti apie maudynių šaltyje
naudą, bet lenkų sveikuoliams, besimaudantiems lediniame upės vandenyje Krokuvoje, tokios diskusijos neįdomios.
Parengta pagal Eltos inf.
EPA-Eltos nuotr.

Šios savaitės pretendentė 19-metė Aistė Dailydytė sako, kad sau yra labai reikli. “Turiu daug svajonių ir tikslų, kuriuos ateityje ketinu
įgyvendinti. Tačiau dabar mano veikla - tik mokslas, mokslas ir dar kartą mokslas”, - sakė vilnietė.

