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- Nuo ko pradėjai savo profe-
sinę karjerą?

- Nuo cirko. Kadaise Vilniuje, 
Geležinkeliečių rūmuose, veikė cir-
kas “Jaunystė”. Būdamas vaikas, 
pats į jį nuėjau, atsitiktinai pataikiau 
į atranką ir buvau priimtas. Mokiau-
si akrobatikos. Jei “Jaunystė” nebū-
tų užsidariusi, būčiau tapęs cirko 
artistu.

- O kaip susidomėjai šokiu?
- Visada buvau labai judrus vai-

kis. Be fizinio krūvio negalėčiau. 
Man reikia pavargti, net jei kitą die-
ną kaulus skauda - tai malonus 
skausmas. Kai užsidarė cirkas, atsi-
rado toks vaikinas, kuris paskleidė 
breiko bangą. Užsikabinau.

- Kur mokeisi?
- Esu šokio savamokslis, bet ne-

labai dėl šito stresuoju. Restoranuo-
se šokau nuo 17 metų. Duoną val-
gau tik iš šokio, nors turiu dar tris 
specialybes.

- Kokias?
- Šaltkalvio-montuotojo, elek-

tros suvirintojo ir dar siuvėjo. Atli-
kau 3 mėnesių praktiką “Lelijos” 
fabrike. (Šypsosi.) Dabar neturiu jo-
kio vargo, kai reikia susitvarkyti ko-
kį drabužį.

- Kaip manai, ką šokėjai išsi-
neš iš projekto “Tu gali šokti”?

- Laimėtojai - pinigus. Tai mate-
rialioji dalis. Į jų vidų ir galvą neįlįsi, 
bet galvoju, kad jie išsineš labai įvai-
riapusę darbo patirtį, kuri 
padės toliau dirbti šioje sri-
tyje. Ir gal dalyvaus tokiuose 
projektuose po mūsų. Ti-
kiuosi, kad projektas “Tu ga-
li šokti” nemirs. JAV jis - 
vienas populiariausių.

- Kaip vertini projektą “Tu 
gali šokti”?

- Žiauriai gerai. Kai prieš keletą 
metų pamačiau amerikiečių projek-
tą “So You Think You Can Dance”, 
patyriau šoką. Geresnio projekto 
nesu matęs.

- Kiek šokių sukuri vienai lai-
dai?

- Būna, kokius keturis. Reikia 
sugalvoti idėją, per vieną repeticiją 
šokį sustatyti ir žmonės jau turi pra-
dėti dirbti.

- Kaip, kada kuri?
- Gali važiuoti troleibusu ar au-

tomobiliu, sėdėti parkelyje ant suo-
liuko ir į galvą ateina judesys: va, 
šitas būtų gerai! Šitai yra nauja!

- Apie ką yra tavo kuriami 
šokiai?

- Visi šokiai yra apie meilę: 
žmogui, daiktui, veiksmui... Šokiai 
buvo ir bus - žmogus visada norėjo 
judėti.

- Kokie “Tu gali šokti” šokėjai 
būna per repeticijas? Ar verda 
aistros? Kunkuliuoja emocijos?

- Kartais įsidūksta šokėjai, tada 
reikia pakelti balsą.

- Ir klauso?
- Klauso, ačiū Dievui.

- O jei kas neišeina?
- Jei tikrai neišeina, aiškinu dar 

kartą. Bet šiaip - atėjai į projektą, 
vadinasi, turi daryti.

- Kiek laiko projekto šokėjai 
praleidžia šokių salėje?

- Visą laiką. Pavalgo ir šoka. 
Apie 10-12 valandų per parą.

- Kaip tu pats jautiesi, kai šo-
kėjai scenoje atlieka tavo sukur-
tą numerį?

- Galima sakyti, šoku kartu su 
jais. Prakaituoju tarsi pirtyje, būna, 
kad darosi silpna. Kiekviena pada-
ryta klaida man - tragedija. Kartais 
išeinu iš salės - geriau nežiūrėti.

- Ar būni kada patenkintas?
- Taip. Bet visada galima pada-

ryti geriau.

- Ar tau įdomu kito stiliaus 
šokiai?

- Man visi šokiai patinka. Jei jie 
egzistuoja, vadinasi, yra reikalingi. Jei 
per televizorių rodo sportinių šokių 
varžybas, žiūriu. Nesvarbu, kad pats 
šoku hiphopą ar breiką. O labiausiai 
mėgstu žiūrėti baletą. Namie turiu 
šiek tiek įrašų. Man įdomu, kaip žmo-
nės dirba su rekvizitu, dekoracijomis... 
Tai suteikia kūrybinių impulsų.

- Ar išeini į sceną kaip šo-
kėjas?

- Retai. Nebent į pasaulio čem-
pionatą nuvažiuoju pašokti. Bet jau 
jaučiu, kad esu nebe dvidešimties. 
Darai ekstremalesnius judesius ir 
jau bijai susižaloti. O anksčiau taip 
nebūdavo - darydavai ir darydavai 
negalvodamas.

- Kokios dažniausios šokėjų 
patiriamos traumos?

- Stuburo, kojų. Būna, eini gatve 
ir niksteli koją. Kai šoki, dažniausiai 
nieko nenutinka, nes esi įpratęs 
kontroliuoti kūną. O kai eini gatve, 
būni išsiblaškęs, atsipalaidavęs ir 
nutinka visokių dalykų.

- Kodėl šokėjams taip svarbu 
grindys?

- Nes skirtingo žanro šo-
kiams reikalingas kitoks slydi-
mas. Pavyzdžiui, paklokite brei-
ko šokėjui linoleumą - jis nepa-
šoks, nes jam reikia slydimo. 
Kaip pasisukti galva ant gu-
mos? Taip ir be plaukų liksi.

- Per kiek laiko breiko šokė-
jas sudėvi šokių batus?

- Geriausi batai šokti yra sport-
bačiai. Žinoma, ne už 30 litų - kar-
tą mėginau, po savaitės reikėjo iš-
mesti. Normalių batų pakanka pus-
mečiui.

- Kiek sportbačių turi?
- Namie yra apie 12 porų. Tie-

sa, kai kurie jau atgyvenę, bet pa-
žiūri, prisimeni, kur su jais šokta, 
ir palieki. Pavyzdžiui, batai, su ku-
riais šokau pasaulio čempionate, 
jau yra relikvija. Kai kuriuos sport-
bačius sukarpau ir nešioju kaip 
šlepetes...

- Ar turi kitokių batų, ne 
sportbačių?

- Gavau dovanų pora klasikinių 
batų porų - išeigai. Bet jų beveik 
nenešioju. (Šypsosi.)

- Ką veiki, kai nešoki?
- Vis vien šoku. Visos mano min-

tys būna šokiuose, nuolat galvoju 
apie tai, ką galima padaryti šokių 
aikštelėje.

- Kas būdinga šokėjams?
- Jie visada šneka apie šokius. 

Bent jau mano pažįstami.

- Kokie profesiniai ateities 
planai?

- Norėtųsi daugiau kurti - staty-
ti šokius.

- Ar šokėjas gali vartoti alko-
holį, rūkyti?

- Tai yra kiekvieno apsisprendi-
mo reikalas. Aš pats nesu abstinen-
tas. Bet niekada nerūkau prie vaikų. 
Niekada neduosiu paaugliui cigare-
tės ir nenupirksiu jam alaus. Man 
šitie dalykai baisūs. Pats rūkau, ži-
nau, kas tai yra.

- Ar šokėjo profesija Lietuvo-
je yra gerbiama?

- Manau, kad ne.

- Kodėl?
- Nežinau. Nevertina mūsų, ne-

gerbia. Žemiausios lygos krepšinin-
ko nusilaužtas pirštas yra žymiai 
įdomiau nei šokėjų pelnomi tarptau-
tiniai laurai. O, pavyzdžiui, viename 
seminare girdėjau, kad baleto šokė-
jui tenka didesni fiziniai krūviai nei 
sportininkams.

- Ar norėtum, kad tavo vaikai 
šoktų?

- Savo malonumui - taip. Tačiau 
eiti profesionalo keliu nelinkėčiau.

- Olegas Staniulionis yra 
žmogus, kuris...

- ...gyvenime truputį piktas, kar-
tais - geras. Esu truputį nenorma-
lus, jei 40-ies dar bandau šokti.

- Ko pats sau palinkėtum?
- Kai aukštai užlipi, būna skaudu 

kristi. Palinkėčiau sau, kad nebūtų 
to kritimo. Jau geriau atsistoti ir iš-
eiti, kad tave atsimintų gerai.

“Esu truputį nenormalus,  
jei 40-ies dar bandau šokti”

O.Staniulionis: “Visi šokiai yra apie meilę”

Vaikystėje Olegas Staniulionis mokėsi 
akrobatikos - ruošėsi dirbti cirke

Sauliaus Venckaus nuotr.

Jo sukurtus šokius kiekvieną 
sekmadienį mato TV3 žiūrovai, 
stebintys projektą “Tu gali šok-
ti”. Kartais kamera atsigręžia ir 
į jį patį - pasislėpusį po kepure 
su snapeliu, susikaupusį ir šiek 
tiek nervingą, sergantį už savo 
šokėjus. Savamokslis, pradė-
jęs gatvės šokius šokti kai dar 
nebuvo “YouTube”. Vienas įspū-
dingiausių jo turimų apdovano-
jimų - kartu su šokių grupe “No 
Money” iškovotas pasaulinio 
hiphopo čempionato laimėtojo 
vardas. “Laisvalaikio” skaityto-
jams - interviu su vienu pirmųjų 
breiko, gatvės stiliaus šokėjų 
Lietuvoje choreografu OLEGU 
STANIULIONIU (39).



Praėjusią savaitę dizainerę Genutę Žalienę draugai ir 
pažįstami sveikino įveikus žurnalistikos mokslus. “apsigyniau 
Vu žurnalistikos magistro diplominį darbą. esu labai laiminga, 
kad mokiausi ir baigiau. Gavau labai daug žinių. Sunku suvokti 
kai kurių žmonių skeptišką požiūrį - neva mokslas nieko 
neduodantis. Sužinojau tiek daug dalykų”, - “laisvalaikiui” 
sakė moteris, beje, kaip žurnalistė jau seniai žinoma savo 
rašiniais žiniasklaidoje apie madą, stilių. tai ne pirmas žaviosios 
G.Žalienės diplomas - anksčiau ji yra baigusi VDa kostiumo 
dizaino bakalauro ir magistrantūros studijas.
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Goda Alijeva 
Grupės “69 danguje” 
narė 
1986 06 04

Reikšmingiausi metų įvykiai:
n  2009 liepos 24-ąją Goda 
Sabutytė tapo Goda Alijeva. 
Dvidešimt trejų dainininkė ir 
dvidešimt ketverių krepšininkas 
Rolandas Alijevas aukso žiedus 
sumainė Birštono Šv. Antano 
Paduviečio bažnyčioje.
n  2010 m. gegužės 3-iosios rytą 
šeima susilaukė dukrytės.
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Tiek žiūrovų, tiek komisijos sim-
patijas “Žvaigždžių duetų” finale pel-
nė ir auksiniais mikrofonais buvo ap-
dovanotas aktoriaus Mariaus Jampols-
kio ir grupės “Studentės” narės Irū-

nos Puzaraitės duetas. Antrą vietą šių 
metų “Žvaigždžių duetuose” pelnė ir 
sidabriniais mikrofonais buvo apdova-
noti Donatas Montvydas su Akvile 
Kavaliauskaite. Finale pora dar kartą 

įrodė, kad pasirodymams niekada ne-
gailėjo nei jėgų, nei originalių idėjų.

“Žvaigždžių duetų” bronziniai 
mikrofonai atiteko Vitalijui Cololo ir 
Natalijai Zvonkei.

G.Žalienės rankose - 
antras diplomas

Apie madą rašanti Genutė Žalienė dabar turi ne tik 
kostiumo dizaino, bet ir žurnalistikos specialybės diplomą

Stasio Žumbio nuotr. 

“Žvaigždžių duetų” finalininkai 
išsirikiavo be netikėtumų

Penkis mėnesius trukusių 
“Žvaigždžių duetų” dalyviai 
finale netikėtumų nepateikė 
- laimėjo tie, kas ir kiekvieną 
šeštadienį laimėdavo. tačiau 
be skandaliuko neapsieita 
- Seimo narės ingos Valinskie-
nės šokis buvo toks tempera-
mentingas, kad suknutė “ne-
atlaikė” apnuogindama vietas, 
kurių neplanuota apnuoginti.

Mariui Jampolskiui ir Irūnai 
atiteko ir dar vienas prizas - vieno 
interneto portalo lankytojų jie 
pripažinti mylimiausiu duetu ir 
apdovanoti kelione į Kretos salą

Sauliaus Venckaus nuotr.

Staigmeną konkurso finale 
“pateikė” Ingos Valinskienės šokis

Komisija negailėjo pagyrų 
antroje vietoje likusiems 
Donatui Montvydui ir Akvilei 
Kavaliauskaitei

“Laisvalaikis”, 2010 m. birželio 3 d.� Veidai 

Žurnalistams pavyko atkapstyti 
vaizdo įrašą, kuriame moksleivė Le-
na baseine užsiima seksu su simpa-
tišku vaikinu. Po karštų diskusijų, 
ar verta į solidų tarptautinį konkur-
są siųsti abejotinos reputacijos mer-
giną, vokiečiai vis dėlto leido Lenai 

atstovauti šaliai “Eurovizijoje”.
Vaizdo įrašas su pikantiškomis 

scenomis buvo padarytas praėju-
siais metais: tuomet mergina nė 
negalėjo pamanyti, kad dalyvaus 
“Eurovizijoje”, todėl ir sutiko fil-
muotis projekte, kuris vėliau su-

laukė prieštaringų nuomonių.
Pagal scenarijų Lena naktį su 

vaikinu įsibrauna į svetimą kiemą, 
jo baseine juos apima aistra. Įsimy-
lėjėlius užtinka policijos pareigūnai 
ir porelė pabėga. Skandalingoji sce-
na trunka maždaug tris minutes, ta-
čiau ir per jas aiškiai rodoma, kaip 
būsimoji 2010 metų “Eurovizijos” 
nugalėtoja intymiai bendrauja su 
vaikinu. Scenoje matyti apnuoginta 
merginos krūtinė.

“Taip, aš filmavausi tokioje sce-
noje, tačiau nei tada, nei dabar man 

ne gėda. Juk nesifilmavau pornogra-
finiame filme. Tuomet negalėjau ži-
noti, kad šį filmą parodys per tele-
viziją. Galbūt to šiandien ir nebūčiau 
dariusi”, - per vieną televizijos šou 
sakė atlikėja.

Lenos partneris skandalingame 
filme buvo vienos Hamburgo mokyk-
los mokinys, tuomet jam buvo 19 
metų. Vaikinas pasakojo, kad epizo-
das buvo filmuojamas nuo vidurnak-
čio iki šešių valandų ryto. Pažymi-
ma, kad jaunuolių realiame gyveni-
me niekas nesieja.

Kodėl “InCulto”  
nepateKo į fInalą?

SASHA SON(G), 
“Eurovizijos” dalyvis 
2009-aisiais

Beveik neį-
manoma pasa-
kyti, kas galėjo 
mums pakišti 
koją. Labai daug 
nuomonių gir-
dėjau šiuo klau-
simu: vieni sa-
kė, kad kaltas 
pas i rodymas 
pirmu numeriu, 
kiti - kad nebu-
vo kaimynų... 
Aš 70 proc. bu-
vau tikras, kad “InCulto” į finalą 
pateks, bet... Gal Europa nesu-
prato mūsų dainos žodžių, nes jie 
buvo tariami greitai, gal idėjos, 
gal sureagavo ne kaip į rimtą pa-
sirodymą, o kaip į žaidimą. Be to, 
viena, kai kelnes nusiima mums 
žinomi žmonės, ir jau visai kitaip 
į šį pasirodymą reaguoja Europa, 
kurioje “InCulto” nėra populia-
rūs. Manau, filmuojant buvo už-
fiksuota per mažai žvilgsnių į ka-
merą, kad būtų pasiekta auditori-
ja prie televizorių.

AISTė PILVELYTė, 
daugkartinė nacionalinės 
“Eurovizijos” dalyvė

“InCulto” 
pasirodė visiš-
kai be energi-
jos. Dėl to pa-
sirodymas bu-
vo labai blogas 
- tarsi “InCul-
to” nariai būtų 
pavargę. Pa-
stebėjau, kad į 
“Eurovizijos” 
finalą pateko 
daugiausia su-
dėtingi, stiprūs 
kūriniai - gal tai rodo, kad žiū-
rovai į konkursą pradėjo žiūrė-
ti rimčiau... Bet iš esmės pati 
“Eurovizija” man padarė blogą 
įspūdį - žemo lygio renginys 
pradedant apšvietimu ir bai-
giant scena. Pastebėjau labai 
daug “Eurovizijos” trūkumų.

DArIuS uŽKurAITIS, 
“Eurovizijos” komentatorius

Labiausiai 
nuvylė vaizdas 
- tai, kaip “In-
Culto” atrodė 
per televizorių. 
Manau, tam įta-
kos galėjo turėti 
režisieriaus sto-
ka - į “Eurovizi-
jos” konkursą 
Osle vykusioje 
Lietuvos ko-
mandoje, skir-
tingai nei anks-
tesniais metais, režisieriaus ne-
buvo. Apšvietimas, filmavimas 
buvo nekoks. Plius iškart po mū-
sų buvo įspūdingas Armėnijos at-
stovės pasirodymas. Dar galima 
pacituoti BBC, kad mūsų nelabai 
kas suprato, daina pasirodė erzi-
nanti, o šokis - kone specialiai 
primityvus. Tada dar pasirodymas 
pirmiems... Manau, į finalą nepa-
tekome dėl visų šių priežasčių 
visumos.

Savaitės topas �

“Eurovizijos” 
nugalėtoją pasivijo atgarsiai iš erotinės praeities

2010 metų “Eurovizijos” dainų konkurso nugalėtojos 19 metų LEnos 
MėjEr Landrut (Lena Meyer-Landrut) dalyvavimas šiame tarptau-
tiniame konkurse buvo pakibęs ant plauko iškilus į viešumą faktui, kad 
mergina nusifilmavo erotinėse scenose, informuoja “ua-reporter.com”.

Ginčai, ar siųsti į konkursą 
abejotinos reputacijos merginą, 
buvo pamiršti - “Euroviziją” 
laimėjusią Leną Mėjer Landrut 
Vokietija pasitiko džiūgaudama

Lena Mėjer Landrut 
(Lena Meyer-Landrut) 
tapo antrąja vokiete, 
laimėjusia “Eurovizijos” 
dainų konkursą

EPA-Eltos  nuotr.

“laIsvalaIKIs” KlausIa:

Parengė Elena NIKONOVAITĖ

Redakcijos archyvo nuotr.



Trečią kartą Lietuvos kino is-
torijoje penktadienio vakarą “Si-
dabrinėmis gervėmis” buvo ap-
dovanoti nusipelnę lietuviško ki-
no kūrėjai. Nors Emilio Vėlyvio 
filmas “Zero2” šiemet buvo no-
minuotas net 7 kategorijose, pag
rindinius apdovanojimus susišla-
vė Šarūno Barto filmas “Eurazi-
jos aborigenas”.

Šiųmečiai lietuviškais “Oska-
rais” vadinami kino apdovanoji-
mai baigėsi optimistiška gaida. 
Daugelis svečių džiaugėsi ne tik 
tuo, kad kinas Lietuvoje atgims-
ta, bet ir tuo, kad jis tampa įvai-
riapusiškesnis ir spalvingesnis.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ 

Oksana Pikul, grupės 
“Olialia pupytės” narė

Man “Respublika” yra geriau-
sias dienraštis. Jis informatyvus, 
patrauklus įvairioms amžiaus gru-
pėms - skaitau ir aš, ir mano ma-
ma. “Respubliką” prenumeruoju 
jau seniai ir man smagu kiekvieną 
rytą prie kavos puodelio pasivarty-
ti šį dienraštį, susipažinti su Lie-
tuvos ir pasaulio aktualijomis. 
Mano mėgstamiausias “Respubli-
kos” priedas - “Laisvalaikis”. 
“Respubliką” prenumeruoti verta 
vien dėl jo!

Mindaugas Mickevičius-
MinO, dainininkas

“Respubliką” skaitau jau daug 
metų - vertinu ją už žinių aktualumą 
ir objektyvumą. Man patinka, kad šis 
dienraštis stengiasi pateikti skaitytojui 
teisingą, o ne skandalingą informaci-
ją. Tarp mano mėgstamiausių - tiria-
mosios žurnalistikos straipsniai.

“Respubliką” renkuosi dėl jos ap-
rėpiamų temų įvairovės. Tai padary-
ti leidžia patys įvairiausi priedai. 
Mielai pavartau “Julių ir Brigitą”, o 
mano mėgstamiausias - spalvingasis 
“Laisvalaikis”. Jame atrandu aktu-
alių pramogų pasaulio naujienų, įdo-
mios ir restoranų naujienos. Ir man 
labai patinka, kad “Laisvalaikis” vi-
suomet pradžiugina akį gražių mer-
ginų fotografijomis.

Ryte pašto dėžutėje rasti “Res-
publiką” man - malonus ritualas.

Patikimas dienraštis, nepriklausomas lietuvių laikraštis “Respublika” 
primena, kad vyksta vasaros akcija, laikraščio prenumeratoriams sutei-
kianti galimybę užsisakyti “Respubliką” 2011 metams tik už 222 litus. 
Bet tik iki birželio 10 dienos. Neprasnausk saulėto pasiūlymo!

Prenumeruoti su kompanija  dar pigiau. Drauge su jumis užsisaky-
ti laikraščio atėjusiam jūsų giminaičiui, bičiuliui ar kaimynui “Respubli-
kos” metų prenumerata kainuos tik 198 litus.

“Laisvalaikio” inf.

Redakcijos archyvo nuotr.

“Sidabrinės gervės” paklojo raudoną 
kilimą Lietuvos kino žvaigždėms

Kęstučio Jakšto ir Ramūno Rudoko 
duetas pelnė geriausio aktoriaus prizą už 
vaidmenis filme “Zero2”

Šeimos skyrybų dramą išgyvenanti 
Gintarė Latvėnaitė į apdovanojimų 
ceremoniją atvyko su Kirilu Glušajevu

Trečią kartą kaip geriausia aktorė 
nominuota Gabija Ryškuvienė ir šiemet 
negavo nė vieno apdovanojimo

Už filmą “Eurazijos aborigenas” Šarūnas 
Bartas pelnė geriausio vaidybinio filmo 
ir geriausio metų režisieriaus titulą, o 
geriausia aktore pripažinta rusų kilmės 
artistė Klavdija Koršunova

Stasio Žumbio nuotr.

Kino menui neabejingas ir 
garsus Lietuvos krepšininkas 
Mindaugas Lukauskis

Kodėl verta skaityti “Respubliką”?

Saulėtas “Respublikos” 
pasiūlymas
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“Tu gali šokti” pasiekė kulminaciją
Du mėnesius trukęs TV3 šokių projektas “Tu 
gali šokti” priartėjo prie atomazgos. Jau šį 
sekmadienį tiesioginiame eteryje paaiškės, 
kas iš tiesų gali šokti. Po praėjusios trans-
liacijos projekte liko vos 4 dalyviai - Irina, 
Gaudrė, Tomas ir Naglis. Prieš pat finalą at-
sisveikinti su šou teko Gintarei ir vienam iš 
publikos numylėtinių Laurynui. Praėjusį sek-
madienį dalyvių pasirodymus komentavo 
aktorius Vaidotas Martinaitis, choreografė 
Birutė Letukaitė ir baleto virtuozas Nerijus 
Juška. Tačiau jų vertinimai šokėjų likimui ne-
turėjo jokios įtakos, mat viską lėmė žiūrovų 
balsavimas. Būtent žiūrovai jau šį sekmadie-
nį ir nuspręs, kas iš keturių dalyvių nusipelnė 
geriausio šokėjo titulo ir 5 tūkst. eurų prizo.

Agnės VAITASIŪTĖS  
ir Sauliaus VENCKAUS fotoreportažas

Į projekto finalą patekę Irina ir Naglis 
nesitikėjo tokios sėkmės

Gintarė ir Tomas žiūrovus bandė 
sužavėti neįprastais kostiumais ir 
neįprasta choreografija

Amžiną meilės temą šokio ritmu 
gvildeno Laurynas ir Gaudrė

Prieš pat atomazgą iškritę Laurynas 
ir Gintarė vos tvardė ašaras

Ne tik su mikrofonu, 
bet ir su šluota scenoje 

sukosi šou vedėjas 
Marijus Mikutavičius

Projekto teisėjai - aktorius Vaidotas Martinaitis, 
choreografė Birutė Letukaitė ir baleto 

artistas Nerijus Juška - dalyvių pasirodymus 
komentuoja, bet rezultatams įtakos nebedaro

Palaikyti kolegų į šou  
atskubėjo ir jau iškritę dalyviai  

Modesta, Danas ir Rima



Ispanijoje mados namų 
“Pronovias” vestuvines 
sukneles demonstravo čekų 
modelis Karolina Kurkova.

Žymus prancūzų drabužių mo-
deliuotojas Žanas Polis Gotjė (Jean 
Paul Gaultier), septynerius metus 
dirbantis vyriausiuoju moteriškų 
drabužių linijos dizaineriu Prancū-
zijos mados namuose “Hermes”, 
palieka šias pareigas, kad daugiau 
laiko galėtų skirti savo projektams, 
neseniai pranešė kompanija.

Dizaineris Ž.P.Gotjė garsėja 
ekstravagancija ir įspūdingomis 
kolekcijomis, laužančiomis bet ko-
kius mados stereotipus. Paskutinė 
jo sukurta kolekcija firmai “Her-
mes” bus 2011 m. pavasario-va-
saros kolekcija. Ji bus pristatyta 
spalį, o jau 2011 m. rudens-žiemos 
sezonu jį pakeis Kristofas Leme-
ris (Christophe Lemaire).

Grupė “Hermes” išreiškė 
savo meno vadovui giliausią pa-
dėką “už didžiulį kūrybinį indėlį” 
į bendrą verslą. Firma yra antra 
svarbiausia mados namų “Jean 
Paul Gaultier” akcininkė po pa-
ties jų steigėjo, valdanti 45 proc. 
akcijų.
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Ž.P.Gotjė palieka 
“Hermes”

Vestuvėms

EPA-Eltos nuotr.
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- Kodėl savo restoranui pasi-
rinkote biurų pastato patalpas?

- Mums artimos pastato dizaino 
idėjos, visos jo formos ir sprendimai 
padiktuoti gamtos, natūrali energija 
naudojama tiek patalpoms šildyti, 
tiek apšvietimui, todėl ilgai nedve-
jojome, kai gavome pasiūlymą įreng-
ti stilingą europietiškos virtuvės 
restoraną.

- Ar bendraujant su klientais 
dažnai tenka pritaikyti specia-
lybės psichologijos žinias?

- Žinoma, tenka, nes kasdien 
bendrauju su žmonėmis, kurie yra 

labai skirtingi, savotiški, turintys 
įvairių poreikių. Norint sudaryti gerą 
bendrą restorano įspūdį, reikia žino-
ti, ko žmogus nori, pažinti jį per 
trumpą laiką ir parinkti tinkamą stra-
tegiją, kaip su juo bendrauti, ką pa-
siūlyti, kad visi liktų patenkinti.

- Kokie pliusai ir kokie minu-
sai darbuojantis šeimos versle, 
kaip dalijatės pareigomis?

- Mūsų restoranas gyvuoja jau be-
veik 4 mėnesius. Juokaudama sakau, 
kad jame apsigyvenome, nes čia pra-
leidžiame visą savo laiką. Aš užsiimu 
personalo vadyba, renginių užsaky-

mais, administravimu, nuolat ben-
drauju su klientais. Brolis rūpinasi 
ūkio reikalais, restorano produkcija, 
bendrauja su tiekėjais. Mama turi sa-
vo drabužių parduotuvę, todėl čia ma-
žiau dirba, prisideda savo patarimais 
virtuvės ir dizaino klausimais. Kol vi-
si gražiai sutariame - minusų nėra.

- Iš ko mokotės, kokie pa-
sauliniai restoranų tinklai jus 
įkvepia?

- Nelabai ieškojome tų autorite-
tų, patys sukūrėme išskirtinę erdvę, 
daug širdies įdėjome, nenorėjome 
kopijuoti. Kopijuoti kiekvienas gali 
- stengėmės padaryti ką nors išskir-
tinio, kad galbūt kiti kopijuotų.

- Kuo jūsų restoranas išskir-
tinis?

- Pagrindinis išskirtinumas, kad 
esame labai neįprastoje vietoje - 
verslo centre ir atokiau nuo miesto 
šurmulio. Čia rami aplinka, ekolo-
giškas pastatas, bandome taikyti 
ekologiškumo idėjas ir savo resto-
rano meniu. Puiki mūsų virtuvės 
šefė Aldona Gečienė yra laimėjusi 
ne vieną tarptautinį apdovanojimą.

- Jūsų restorane prie skirtin-
gų staliukų gali matyti ne vieną 
žinomą veidą: krepšininkas Si-
mas Jasaitis, futbolininkas Ed-
garas Česnauskis, dainininkė 
Justė Kulbytė... Jie yra jūsų nuo-
latiniai klientai ar tik šiandien 
čia užsuko?

- Taip, jie atradę mūsų restora-
ną, dažnai apsilanko.

- Kokį patiekalą rekomen-
duotumėte pirmą sykį pas jus 
užsukusiam lankytojui?

- Kažko tokio išskirti negaliu, 
visi mūsų patiekalai yra išskirtiniai, 
sukurti pagal specialią receptūrą. 
Kiekvienas besilankantis restorane, 
manau, ras tai, ko norėtų tuo mo-
mentu paragauti. Ir, neabejoju, ne-
liks nusivylęs.

- Pasaulyje įprasta restora-
nus rinktis pagal virėjus, pas 
mus labiau žinomi savininkų 
vardai. Kaip manote, ar teisinga 
restoraną rinktis dėl to, kad pa-
žįstamas šeimininkas?

- Lietuvoje kol kas įprasta, kad 
žmonės geriau žino, kas atidarė res-
toraną, o ne kas jame gamina, nors 
tai bene svarbiausias dalykas. Aldo-
na Gečienė yra ryški žvaigždė lie-
tuviškos virtuvės padangėje. Virėjai 
yra labiau žinomi tarp savo kolegų 
ir virtuvės gurmanų, kurie domisi 
tendencijomis ir vertina gerą, koky-
bišką, kūrybingai patiektą maistą.

- Į ką labiau verta investuoti: 
į virtuvę ar į interjerą?

- Turėtų būti harmonija tarp 
maisto ir aplinkos. Dizaino neišskir-
čiau - tai atmosferos, aplinkos dalis. 
Kuo geresnė atmosfera, tuo žmogus 
ilgiau sėdi, ilgiau sėdėdamas - ra-
gauja, kai skanu - grįžta.

- Kokie yra pagrindiniai ge-
ros atmosferos komponentai?

- Rami, šilta aplinka, patogumas, 
malonus aptarnavimas, kainų ir pa-
ties restorano prieinamumas.

- Girdėjau, kad šį mėnesį sa-
vo restorane rengiate labdaringą 
vakarą, kuriame surinktos lėšos 
bus paaukotos “SOS vaikų kai-

mui”, kokie pagrindiniai moty-
vai užsiimti labdara?

- Birželio dešimtą dieną bus or-
ganizuojamas renginys kviestiniams 
svečiams. Bus speciali programa, 
aukcionas ir visi surinkti pinigai ati-
teks “SOS vaikų kaimui”. Nors esa-
me verslo atstovai, išliekame nea-
bejingi ir socialinėms problemoms. 
Mūsų pareiga padėti tiems, kuriems 
reikia pagalbos. Tikiu karma ir žinau, 
kad geri darbai atsiperka sėkme.

- Koks jūsų mėgstamiausias 
patiekalas iš restorano meniu?

- Esu gurmanė, mėgstu išbandy-
ti ką nors naujo, nesu iš tų žmonių, 
kurie metus valgo tas pačias kalaku-
tienos kulšeles. Nuo restorano ati-
darymo stengiamės dalyvauti gamy-
bos procese, degustuoti, tobulinti. 
Mes siekiame viską matyti kliento 
akimis, nes ir patys esame klientai, 
jei ne čia, tai kitur.

- Kai darbe tiek gardumynų 
ir viliojančių kvapų, ar svarsty-
klės nepradeda rodyti didesnių 
skaičių?..

- Dažnai pamirštu arba nespėju pa-
valgyti, nes iš pradžių daug darbų. Ki-
ta vertus, mūsų patiekalai yra ruošiami 
atsižvelgiant į dietos reikalavimus, la-
bai lengvi, pritaikyti prie šiuolaikinio, 
skubančio žmogaus poreikių.

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Asmeninio albumo nuotr.

Genutė ŽALIENĖ

Žvaigždžių pamėgtas restoranas “Green Hall” 
Dešiniajame Neries krante, šalia Vilniaus pedagoginio universiteto, neseniai iškilusiame “Green Hall” (liet. “žaliasis pastatas”) 
biurų komplekse įsikūrė to paties pavadinimo restoranas. Vienas ryškiausių sostinės urbanistikos pastatų oficialiai atidaromas 
birželį, tačiau restoranas jau turi ištikimų klientų būrį, tarp kurių - ne vienas šalyje žinomas veidas. “Gal jauki, erdvi aplinka, 
ypač vakarais įspūdingas krantinės vaizdas traukia?” - gūžteli pečiais “Stiliaus” rubrikos viešnia restorano “Green Hall” direkto-
rė GauDilė Petruitytė. Šeimos versle vadovaujamą darbą dirbanti moteris į restoraną žvelgia kliento akimis, giria virtuvės 
šefės kulinarinius šedevrus, tačiau pati dažniausiai lieka nevalgiusi.

“ lietuvoje kol kas įprasta, kad 
žmonės geriau žino, kas ati-
darė restoraną, o ne kas jame 
gamina, nors tai bene svar-
biausias dalykas”

Gaudilė Petruitytė

“ Mūsų pareiga padėti tiems, 
kuriems reikia pagalbos. ti-
kiu karma ir žinau, kad geri 
darbai atsiperka sėkme”

Gaudilė Petruitytė

Balvono išmintinė restorane:

n praeik pirmas per duris;
n pamiršk piniginę;
n pagirk save;
n prieš tai būk pavalgęs;
n partnerei iš meniu išrink stalo 
vyno ir pusę porcijos dienos pietų;
n pasigirk gražia draugės 
nuotrauka savo telefone;
n skaityk visas brošiūras, kurios 
guli ant stalo;
n reguliariai žvilgčiok į laikrodį;
n žiovauk, kad „atrodytum“ 
atsipalaidavęs ir pasitikintis savim;
n aptark prie gretimo staliuko 
sėdinčią „ėdrūnų“ porą;
n pasidalink pomėgiu, jog 
kolekcionuoji cukrų popierėliuose 
iš skirtingų barų;
n paprašyk supakuoti iš jos 
sriubos lėkštės kaulus  – parnešt 
namo savo šuniui;
n prisipažink, jog visada „moki“ 
nustebinti net ir nevertas moteris, 
ir padovanok jai iš servetėlės nuo 
stalo susuktą rožę.



Ko gero, populiariausi šalyje “Olialia” vakarėliai praėjusį savaitgalį savo gerbėjams naktiniame sostinės 
klube “Pacha” pateikė staigmeną - “Olialia Cola” pristatė karštą Vokietijos diskžokėjų komandos “Sash!” pa-
sirodymą.

“Sash!” Lietuvos publikai sostinės naktiniame klube surengė ypatingą pasirodymą prie diskžokėjo pulto. 
Per kelių valandų setą susirinkusi publika išgirdo pačius populiariausius ir žinomiausius kūrinius, kaip pa-
saulinę šlovę kolektyvui pelnę hitai “Encore Une Fois”, “Ecuador”, “Stay”, “La Primavera”, “Mysterious Ti-
mes” ir daugelis kitų.

“Sash!” siela buvo sužavėtas šiltos Lietuvos publikos, ypač dailių mūsų šalies merginų. Su pasaulinio lygio 
žvaigžde bendravę “Olialia” vakarėlių organizatoriai Lauryna Anusevičiūtė ir Riko El Gato liko maloniai nu-
stebinti vokiečio paprastumo bei nuoširdumo.

“Olialia Cola” linksmybės su “Sash!”
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Parengė Inga GOBAITĖ            

Su pasaulinio lygio žvaigždėmis 
“Sash!” bendravę “Olialia” vakarėlių 
organizatoriai Lauryna Anusevičiūtė ir 
Riko El Gato (kairėje) buvo nustebinti 
vokiečių paprastumo bei nuoširdumo

Vakarėlyje visų akis traukė 
neseniai iš Kanų grįžusi 
“Olialia pupytė” Marina 
Daščenka ir “Olialia”  
mergaitės Ieva, Rimgailė

Gražių merginų, kaip 
visada, netrūko

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“Sash!” kaitindami 
kitus ir patys kaito

Kai tokia muzika, 
gera nuotaika 
tiesiog garantuota



Finale Mindaugo Budzinausko, 
Ryčio Pulkauninko, Dariaus Čiutos 
ir Mykolo Jasaičio kvartetas taik
liais metimais iš toli ir atkaklia ko
va po krepšiu įrodė, kad jie labiau
siai verti įsimintino prizo už pir
mąją vietą  kelionės į krepšinio 
tėvynę JAV. Ten jie iš arti pamatys 
geriausius pasaulio krepšininkus 
NBA rungtynėse ir išbandys le
gendines aikšteles gatvės krepši
nio Mekoje Niujorke.

Susirinkusius žiūrovus įnirtin
gų krepšinio grumtynių pertrau
kose linksmino “G&G Sindikatas” 
ir “Freaks On Floor”. Tarp 27 fi
nalinėse “Red Bull” aikštės kara
lių” varžybose dalyvavusių koman
dų netrūko veidų iš profesionalų 
komandų.

Turnyre Kaune pirmąkart buvo 
žaidžiamas netradicinis gatvės 
krepšinis  prie krepšio vienu metu 
žaidime dalyvavo trys komandos. 

Buvo žaidžiamas patobulintas 
“karališkas” krepšinis, kuriame 
svarbu tiek įmesti, tiek apsiginti. 
Sėkmingai tai padarę liko kara
liauti aikštelėje ir po finalinio 
švilpuko kėlė į viršų nugalėtojų 
taurę  įrėmintą metalinį krepšio 
tinklelį.

Parengė Rūta Degutytė

Pirmieji “Red Bull” aikštės karaliai” keliauja į krepšinio tėvynę

Šeštadienį Kauno pilies 
papėdėje karaliavo gatvės 
krepšinis ir muzika. Pirmą-
kart surengto turnyro “Red 
Bull” aikštės karaliai” nuga-
lėtojais tapo profesionalių 
krepšininkų komanda “Free 
Agents” iš Vilniaus.
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Daugiau inf.: www.redbull.lt

Pirmąkart surengto turnyro “Red Bull” 
aikštės karaliai” nugalėtojais tapo 
profesionalių krepšininkų komanda 
“Free Agents” iš Vilniaus

Ramūno Vilko nuotr.

Roberto Dačkaus nuotr.

Per krepšinio pertraukėles 
žiūrovus linksmino “G&G 

Sindikatas”

Ieva MARTINAITIENĖ

Ledų mėgėjai žino, kad “Valenti-
no” produkcija išsiskiria ypatingu sko-
niu. Ledų gamybos paslaptis Justė 
Kaselienė, “Valentino” tinklo vadovė, 
parsivežė iš ledais garsėjančios Itali-
jos. “Valentino” produkcija gaminama 
pagal naminių ledų gamybos pradinin-
ko italo Lučjano Rabonio (Luciano Ra-
boni) sukurtas technologijas bei re-
ceptūras, gurmanų pripažintas ir įver-
tintas visame pasaulyje.

“Valentino” ledai gaminami kas-
dien ir tik iš natūralių produktų: lie-
tuviško pieno, grietinėlės, vaisių, uo-
gų, cukraus. Leduose nėra konser-
vantų. “Mūsų ledai yra ne tik išskir-
tinio skonio, paragaukite ir įsitikinsi-
te, bet svarbiausia - sveiki. Ypač svar-
bu, kad mūsų gaminamuose leduose 
yra daugiau vitamino D ir kalcio, kurie 
yra labai reikalingi ne tik vaikams, pa-

augliams, bet ir visiems suaugusie-
siems”, - pasakojo J.Kaselienė.

Nuo birželio vidurio “Valentino” 
atnaujina savo spalvingą, kvapnų, gar-
dų ir vėsų asortimentą. Ypatinga nau-
jovė - braškiniai ledai be cukraus. 
“Esame pirmieji ir vieninteliai Lietu-
voje, siūlantys ledus be cukraus. Šį 
braškinį gardėsį galės rinktis kalorijas 
skaičiuojantys arba cukraus netoleruo-
jantys žmonės”, - sakė J.Kaselienė.

Antroji naujiena, ko gero, labiau-
siai nudžiugins vyrus: nuo birželio vi-
durio “Valentino” gamins vyno ir kon-
jako skonio ledus.

Mažiesiems ledų mėgėjams su-
kurti populiaraus animacinio perso-
nažo burunduko Alvino vardu pava-
dinti ledai, pagardinti karamele ir traš-
kiu šokoladu. Juos perkančių vaikų 
laukia malonios staigmenos!

“Valentino” ledainių ieškokite Vil-
niuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
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Naminiai “Valentino” ledai: daugiau 
kalcio ir vitaminų visai šeimai!

Justė Kaselienė “Valentino” 
ledų paslaptis parsivežė iš 
ledais garsėjančios Italijos

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Mokslininkai teigia, kad ledus valgyti sveika. Jie stimuliuoja už laimę, džiaugsmą atsakingas smege-
nų dalis, tad jei pristigo gerų emocijų, suvalgykite ledų. “Laisvalaikis” rekomenduoja rinktis naminius, 
pagal itališkas receptūras gaminamus ir visuomet šviežius “Valentino” ledus. Jau greitai “Valentino” le-
dainėse pasirodys ypatingos šios vasaros naujienos!

Su “Laisvalaikio” kortele

ledų rutuliukas tik 

2,80 Lt

Ar žinote, kad...

n ... ledai vėsina ne tik dėl to, 
kad yra šalti, bet ir dėl juose 
esančio pieno - šis pasižymi 
organizmą vėsinančiomis 
savybėmis
n ...ledai pagerina organizmo 
aprūpinimą vitaminu D, mat 
šiam pasisavinti būtinas 
kalcis (jo gausu leduose, 
kurių pagrindą sudaro 
pienas)
n ... ledai stimuliuoja 
hormono seratonino, kuris 
kelia nuotaiką ir mažina 
stresą, gamybą
n ...šalti ledai gali išgydyti 
gerklės peršalimą, nes 
dėl šalčio žūva uždegimą 
sukėlusios bakterijos.

n Daugiau informacijos 
www.valentinoledai.lt

Tarp “Valentino” 
naujienų - braškiniai 

ledai be cukraus

Kasdien švieži ledai gaminami 
tik iš natūralių produktų

Šiųmečiame festivalyje kartu su 
lietuvaičiais šėls ir savo muziką do-
vanos nepakartojami švedai “Little 
Dragon”. Jų vokalistės Jukimi Na-
gano balsas užburia, o jausmingos 
dainos skamba tarsi margaspalvės 
sumišusių soulo, džiazo, elektroni-
kos, ritmenbliuzo ir popmuzikos sti-
lių simfonijos. Be švedų ketvertuko, 
į “Tamsta” muzika” sceną lips ir 
gausus geriausių Lietuvos atlikėjų 
desantas.

Festivalyje pasirodys

n Gera nuotaika ir muzika lankytojus 
apdovanos “InCulto”
n Algirdas Kaušpėdas atskleis visą 
“Anties” didybę
n Gerokai pasipurtyti privers “G&G 
Sindikato” vyrai.

n Romantiški ir elegantiški Leon Somov 
ir Jazzu dalysis savo meile muzikai
n Humoro dozę klausytojams įteiks 
pašėlę “Bix”
n  “Freaks On Floor” dovanos dainas 
iš debiutinio albumo “Freaky Wonder”
n Svajokliai “Empti” išmaudys susi-
rinkusius jausmų jūroje
n “Svastikos Sukitės Greitai” (arba 
tiesiog SSG) su Algiu Ramanausku-
Greitai surengs “kontrastinį dušą” su 
sodrios ironijos doze
n Festivalyje taip pat pasirodys klubo 
“Tamsta” sceną neretai drebinantys 
“BrassBastardz”, “Saulės kliošas”, 
“Bitės”, “Poliarizuoti stiklai”, “Liūdni 
slibinai”, “Jing’a’ling”, “Rezervuota” 
ir daugybė kitų.

Vaizdingose Varėnos apylinkėse 
vyksiantis festivalis šiemet kokybiš-
kos muzikos gerbėjus suvienys  

liepos 30-31 dienomis. Atvykusius 
į Dzūkiją “Tamsta” muzika” pasitiks 
pasipildžiusiu ne tik atlikėjų, bet ir 
pramogų, originalių menininkų arse-
nalu.

Dar daugiau pramogų

Prieš metus “Tamsta” muzikos” 
linksmybėse aktyviai dalyvavę šokė-
jai šiemet sugrįžta su nauja jėga. Su-
kurta gatvės šokių scena festivalyje 
atskleis didžiausios gatvės šokių tur-
nyro Baltijos šalyse “Urban dance” 
šokėjų gabumus ir pristatys pašėlu-
sių lindyhoperių iš Lindyhop.lt ko-
mandą. Geriausi savo šokių ekspertai 
specialioje scenoje varžysis šokių ko-
vose, kvies į mankštą, siautės “jam 
session” ir visus festivalio lankytojus 
šokiu užkrės visas dvi dienas.

Tie, kas mėgsta aktyvų poilsį, ta-
čiau pavargs nuo šokių, galės išmė-
ginti jėgas žaisdami muzikalų kapo-
eros judesių ir paplūdimio tinklinio 
mišinį - nuotaikingą “Bossabolą”. 
Kaip visuomet aistras kurstys ir sta-
lo žaidimai - daugelio mėgstamas sta-
lo futbolas ir stalo tenisas. Pasivaikš-
čioti vandeniu ir nesušlapti kiekvie-
nas norintis galės įlipęs į pripučiamą 
burbulą. Šiemet “Tamsta muzika” 
įrengusi tikrą pirtį nudžiugins ir karš-
čio gerbėjus. Smegenis festivalyje 
pamiklinti galės ir galvosūkių mėgė-
jai, o kiti domėsis ekstremaliaisiais 
sportais, apie kuriuos pasakos  
“Boardsports” komandos atstovai.

Veiks ir menininkų turgelis

Festivalyje netrūks ir meniškų 
vėjų, kuriuos garantuos nuotaikin-
gas Menininkų turgelis, kur rasite 
įdomių niekučių, rankų darbo papuo-
šalų, drabužių, rankinių ir kitų gė-
rybių. Čia pat vėją pagauti padės di-
deli, maži ir spalvoti muilo burbulai. 
Mėgstantys apsipirkti bus sužavėti 
“vintage” parduotuvėlės “Dejavu” 
siūlomu išraiškingų daiktų asorti-
mentu, o ieškantys ekologiško mais-
to nudžiugs radę Žaliąjį turgelį.

Vyk traukiniu!

Nepamirškite, kad “Tamsta” mu-
zika 2010” - už ekologiją ir draugys-
tę su “Lietuvos geležinkeliais”. Visi 
festivalio lankytojai raginami į Dzū-
kiją vykti traukiniu - mėgautis nuo-
taikinga kelione su draugais, o kartu 
ir sutaupyti, nes šių metų šūkis “su 
festivalio bilietu važiuok už pusę kai-
nos”. Organizatoriai garantuoja, kad 
parodžius kasoje festivalio bilietą, 
kiekvienas festivalininkas gaus 50 
proc. nuolaidą kelionei.

“Laisvalaikio” inf.

Pajusk muzikinę vasarą

Su “Maestro Olialia” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

n Bilietai parduodami nuo 
gegužės 17 d., juos platina 
TIKETA. Vienos dienos bilietas 
kainuoja 35 Lt, dviejų - 60 Lt, 
bilietai brangs!

n Daugiau informacijos apie 
“Tamsta” muzika 2010”  
www.tamstamuzika.lt

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Daugybę draugų muzikos pasaulyje turintis gyvos muzikos klubas 
“Tamsta” liepos mėnesį ruošia antrą grandiozinį linksmybių, geros 
muzikos ir aktyvios veiklos užtaisą. Šiltas ir jaukus festivalis “Tamsta” 
muzika” visus į Dzūkiją sukvies paskutinį liepos mėnesio savaitgalį.



Penki renginiai, kuriuos 
Rita Vitkutė rekomenduoja 
aplankyti birželį

1. Ančiukų lenktynės 
2010.

2010 06 06, pramogų centras 
“Belmontas”, bilietų kaina 53 Lt.

Tai labdaros renginys, kurio 
metu surinktos lėšos bus skiria-
mos vaikų namų auklėtinių ben-
dravimo įgūdžiams skatinti. Sten-
giuosi nepraleisti galimybės padė-
ti gyvenimo skriaudžiamiems vai-
kams. Kviečiu prisidėti visus 
“Laisvalaikio” skaitytojus!

2. “Tu gali šokti” finalas.
2010 06 06, “Forum Palace”, 

bilietų kainos 18-33 Lt.
Mažą vaikystės svajonę šokti 

pildau žiūrėdama profesionalių šo-
kėjų pasirodymus. Jokiu būdu ne-
praleisiu šio vakaro ir tyliai tryp-
čiosiu kartu su jais! Siunčiu šil-
čiausius linkėjimus šokių guru 
Marijanui!

3. “Sasha Song Goes Geor-
ge Michael”.

2010 06 19, Vilniaus paveikslų 
galerija, bilietų kainos 27-77 Lt.

Dievinu vasaros renginius po 
atviru dangumi! Neabejoju, kad 
Sasha Song ir Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro derinys paliks 
neišdildomą įspūdį.

4. Nostalgiškoji “Bossa 
Nova”.

2010 07 30, Vilniaus mokytojų na-
mų kiemelis, bilietų kainos 22-62 Lt.

Kai svinguojančių garsų ban-
gomis užplūsta tvankių naktų ro-
mantika, meilės ir muzikos lai-
mė, gyvenimo saldumas, lengva 
suprasti, kodėl “bossa nova” ke-
ri ir jaudina milijonus klausytojų. 
Pasiilgau romantikos perpildyto 
vakaro!

5. Rodo Stiuarto (Rod Ste-
wart) koncertas

Puiki proga pamatyti dar vieną 
pasaulinę žvaigždę. Tikiuosi vieno 
įspūdingiausių vasaros koncertų.

2010 06 10, Vingio parkas, Vil-
nius. Bilietų kainos 119-700 Lt.

Dosjė

n Vardas, pavardė, pareigos
Rita Vitkutė, “Bilietai LT” rin-
kodaros vadybininkė
n Gyvūnas, kuris galėtų at-
spindėti tavo pareigas “Bi-
lietai LT”.
- Liūtas. Kartais reikia garsiai 
riaumojant ginti savo nuomonę, 
o kartais mažomis kačiuko pė-
dutėmis išlaviruoti ties žmogiš-
kųjų subtilybių riba.
n Tavo atrasta naujausia gy-
venimo tiesa.
- Tavo mintys ir jausmai kuria 
tavo gyvenimą.
n Renginys, kurio nepamir-
ši. Kodėl?
- Madonos koncertas - aukš-
čiausio lygio šou, kokį kada 
nors esu mačiusi. O dar pridė-
jus geriausių draugių kompani-
ją ir puikią nuotaiką išėjo nepa-
mirštamas renginys.

 “Bilietai LT” rekomenduoja 
birželio renginius

Kol vanduo dar neįšilo maudynėms ir vasarojate mieste, nacio-
nalinis bilietų platintojas “Bilietai LT” kviečia lankytis renginiuo-
se. Jūsų dėmesio vertus apžvelgia “Bilietai LT” rinkodaros vady-
bininkė RiTa ViTKuTė.
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Išsamesnė informacija apie 
renginius visoje Lietuvoje 
www.bilietai.lt.

Sauliaus 
Venckaus nuotr.

Rokas DUSEVIČIUS

Roko chuliganai ir mafija

Pirmosios festivalio žvaigždės 
- melodingo “death” metalo chuli-
ganais praminti “Sonic Syndicate”. 
Skandinavų grupė festivalyje su-
skels siautulingą ir technišką ro-
kenrolo uraganą, kuris juos išgar-
sino toli už gimtojo miesto Falken-
bergo ribų ir jau spėjo išdeginti 
grupės vardą šiuolaikinio metalo 
scenoje.

“Sonic Syndicate” iš kitų “de-
ath” metalo grupių labiausiai išsi-
skiria tuo, kad geba vykusiai laužy-
ti nusistovėjusios metalo muzikos 
kanonus, o jų kūryba priimtina ne 
tik užkietėjusiems metalistams, bet 
ir visiems, kuriems prie širdies už-
degantys ritmai, stiprus vokalas bei 
maištinga skandinaviško rokenrolo 
dvasia. “Neįprasta ir tai, jog tokios 
kietos muzikos grupėje groja mer-
gina, švelnių bruožų bosistė įlieja į 
penkių vyrų kolektyvą intrigos ir 
universalumo”, - sakė “Roko naktų 
2010” prodiuseris Algirdas Barniš-
kis-Blėka.

“Roko naktyse 2010” taip pat 
aidės Gibraltaro mafijos vyrukų 
“Breed 77” šūviai. Tai viena įdo-
miausių pastarojo dešimtmečio Eu-
ropos sunkiosios muzikos grupių, 
išsiskirianti unikaliu melodingo me-
talo, roko ir ispaniškojo flamenko 
muzikos lydiniu.

Blėka sakė, kad dėl savitai iš-
reikšto nacionalinių (Viduržemio jū-
ros regiono) šaknų puoselėjimo sun-
kiojoje muzikoje, brutalaus, bet kar-
tu ir švelnaus vokalo bei nepriekaiš-
tingo techninio atlikimo kritikai 
“Breed 77” lygiuoja į vieną eilę su 
tokiomis pasaulinėmis garsenybė-
mis kaip “System of a Down” bei 
“Sepultura”.

“Roko naktys” - stotelė tarp 
AC/DC ir “Wacken”

Liepą apšildyti legendas AC/DC 
Paryžiuje, rugpjūtį groti “Roko 
naktyse” Zarasuose, o iš ten keliau-
ti tiesiai į “Wacken” festivalį Vokie-
tijoje - tokia tarptautinio roko 
žvaigždžių projekto “Killing Machi-

ne” darbotvarkė. Prieš dvejus me-
tus JAV gimusi “Killing Machine” 
atsiskleidė, kai buvęs “Stratova-
rius” ir dabartinis “Evergrey” bo-
sininkas Jaris Kainulainenas prisi-
dėjo prie grupėje jau muzikavusių 
vokalisto Čabos Zvekano (Csaba 
Zvekan), gitaristo Peterio Šeithau-
erio (Peter Scheithauer) (“Temple 
of brutality/Beladonna”) ir būgni-
ninko Džono Deto (Jon Dette) 
(“Testament/Slayer”).

Griausmingos boso linijos, 
trenksmingi būgnai ir uždegantys 
gitarų rifai grupės kūryboje susilie-
ja su sunkiojo metalo improvizacija 
bei išraiškingu vokalu. Kritikų tei-
gimu, “Killing Machine” idealiai su-
derina klasikinio metalo praeities 
jausmą ir šviežią dabarties agresiją. 
Grupė savo repertuare jau turi ne 
vieną hitą ir iškovojo tokių legendų 
kaip AC/DC pagarbą. “Tai dar gana 
šviežias, bet jau šlovę užsitikrinęs 
kolektyvas, susidedantis iš sunkio-
sios muzikos scenos vilkų, savo sto-
tele kelionėje po garsiausius roko 
ir metalo festivalius pasirinko mū-
siškes “Roko naktis”. Senojo gero-
jo sunkiojo metalo mėgėjų laukia 
išties išskirtinė dovanėlė”, - pabrė-
žė Blėka.

Vikingų dievų griausmai

“Roko naktyse 2010” griaudės 
net keletas grupių iš Skandinavijos. 
Tai švedai “Violent Divine”, maišan-
tys melodingą aštrų muzikinį koktei-
lį iš sunkiojo metalo ir roko, maištin-
gojo pankroko bei trupinio mistiškos 
gotiškos dvasios. Pašėlusi “Violent 
Divine” muzikos dvasia balansuoja 
tarp euforijos ir beprotybės ir jau tapo 
šios švedų grupės vizitine kortele.

Pagrindinėje “Roko naktų 2010” 
scenoje nuo metalo įkaitusią atmos-
ferą kiek atvėsins Suomijos alterna-
tyvaus roko herojai “Lapko”. Melan-
cholijos princais vadinami skandinavai 
garsėja originalaus skambesio ieško-
jimais “indie” roko vandenynuose, o 
jų albumai nuolat patenka į Europos 
roko muzikos dvidešimtukus. 

Festivalyje taip pat gros Estijos 
roko žvaigždutės “Bedwetters”, jau 
spėjusios sužibėti ir Europos sce-
noje. Tai vienintelė Estijos grupė, 
laimėjusi MTV Europos naujo garso 
apdovanojimus, vykusius 2007-ai-
siais Miunchene. 

Festivalyje pasirodys ir ištisa 
plejada geriausių Lietuvos ir Latvi-
jos roko grupių. Bilietais prekiauja 
“Tiketa”.

Roko festivalių daug, “Roko naktys” - vienintelės. Vienintelės, kurios šiemet jau aštuntą kartą sukvies 
roko gerbėjus į šiuolaikinių Skandinavijos, Vakarų Europos ir Lietuvos roko žvaigždžių šėlsmą. Vienin-
telės, kurios nepaiso ekonominių, politinių ar griausmas žino kokių kitokių sukrėtimų ir kasmet dova-
noja geros muzikos dozę geros muzikos gerbėjams. Zaraso saloje (Zarasai) griaudėsiančios “Roko nak-
tys 2010” rugpjūčio 6-7 d. žiūrovus pasitiks išskirtine pramogų, varžybų ir žaidimų puokšte, grafitais ir 
net hiphopo mėgėjams parengtomis staigmenomis. Tačiau pagrindinė tradicinio festivalio vertybė, be 
abejo, išliks roko injekcija, kuri šiais metais bus pumpuojama iš trijų skirtingų scenų.

Roko dievais tapsim ir šiemet!
Mėgstantys laužyti metalo muzikos 

kanonus “Sonic Syndicate”

Estijos roko žvaigždės - 
“Bedwetters”

Organizatorių nuotr.
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“Mis aiStringai” - jau tradicija 
tapęs konkursas, į sceną sukviečiantis 
gražiausias Lietuvos merginas, kurios 
dėvi seksualiausius apatinius su vir-
vele - stringus. Šis konkursas rengia-
mas kasmet nuo 2005 metų. Jo suma-
nytojai, naktinis klubas “Metelica”, 
pasitelkę į pagalbą naujus renginių or-
ganizatorius, vėl žada audringus vaka-
rus, kurių metu kraują ir aistras kai-
tins “aiStringiausių” gražuolių pasiro-
dymai.

Šiais metais konkursas “Mis  
aiStringai” bus dar spalvingesnis, 
nes kiekvieną savaitę publiką stebins 
ypač gražių apatinių drabužių kolekci-
jos, šio sezono stilingiausių vestuvinių 
suknelių pristatymas, įvairūs šmaikš-
tūs konkursai ir improvizaciniai pasi-
rodymai, viliotinai “be tabu” ir pagrin-
diniai konkurso “kaltininkai” - strin-
gai! O dar puiki vasariška nuotaika, 
gėrimai už ypatingą kainą, geriausia 
rusiška muzika ir linksmybės, besitę-
siančios iki pat ryto!

Iš viso pusfinaliuose dalyvaus 16 
kruopščiai atrinktų, dailių ir karštų 
merginų. Konkurso finalininkes ver-
tins žinomi pramogų verslo atstovai.

Aistringą renginių ciklą vainikuos 
birželio 19 dieną Vilniuje vyksiantis 
“Didysis finalas”, kurio metu bus pa-
skelbta nugalėtoja, taip pat rėmėjų 
įsteigtais prizais bus apdovanotos 
įvairiose kategorijose laimėjusios gra-
žuolės.

Finaliniuose turuose klubų svečius 
linksmins ir Lietuvos popscenos 
žvaigždės, savo kūriniais dar labiau įau-
drinsiančios klubų atmosferą.
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“Mis aiStringai 2010” - karščiausias vasaros sezono atidarymo renginys

n Bilietai parduodami  
“Bilietai LT” kasose ir  
internetu www.bilietai.lt bei 
naktiniuose klubuose  
“Metelica”.
n Daugiau informacijos:  
www.metelica.lt.

Po triukšmingos renginių ciklo “Mis aiStringai 2005-2009” sėkmės šiais 
metais publikos laukia dar įspūdingesni vakarai. tris birželio mėnesio sa-
vaites naktiniuose klubuose “Metelica” vyksiantys “Mis aiStringai 2010” 
džiugins linksmai nusiteikusią sostinės publiką. renginių ciklą sudarys  
2 pusfinaliai ir superfinalas, įvyksiantis birželio 19 d. Vilniuje.

“Mis aiSTRINgai 2010” 
tvarkaraštis:

n I pusfinalis - birželio 4 d.
n II pusfinalis - birželio 11 d.
n Didysis Finalas - birželio 19 d.

Organizatorių nuotr.



Čia laukiamas kiekvienas, norin-
tis nors trumpam atitrūkti nuo kas-
dienės rutinos, pajusti alsuojančią 
rytietiškojo pasaulio dvasią ir šiltai 
lyg namuose pasimėgauti kvepian-
čios arbatos puodeliu.

“Nebijok pasenti tik kūnu, bijok 
pasenti ir dvasia”, - teigia senovės 
Rytų išmintis. Pasak rytiečių, kūnas 
yra mūsų fizinės gerovės pagrindas, 
tačiau tam, kad jis būtų stiprus ir 
sveikas, būtina harmoninga jo vie-
novė su mūsų vidiniu pasauliu - dva-
sia, protu, mintimis.

“Azia SPA” masažo namuose dir-
bantys meistrai iš Tailando atlieka įvai-
rius viso kūno ir atskirų kūno sričių 
masažus pagal rytietiškas tradicijas, 
kur svarbi kiekviena detalė - naudoja-
mos priemonės, natūralūs produktai, 
atitinkami kvapai bei specialios arba-
tos, pritaikytos kiekvienai procedūrai. 
Egzotiški kūno šveitikliai ir kaukės ga-

minami vietoje pagal populiariausius 
Rytų Azijoje SPA receptus, o iš tokių 
procedūrų sudarytas SPA kompleksas 
atitiks kiekvieno svečio individualius 
poreikius ir padės pasiekti vidinę dva-
sios ramybę bei harmoniją.

Kviečiame Jus apsilankyti “Azia 
SPA” masažo namuose ir išbandyti čia 
atliekamas egzotiškas Tailando meis-
trų procedūras. 

Juk Rytai arčiau, nei manei...

Rytų masažo namai “Azia SPA”- 
Šv.Mikalojaus g.5, Vilnius 
Daugiau informacijos:  
www.aziaspa.lt
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Žalgirio mūšio jubiliejui - 
keliautojų maratonas

Siekdamas skatinti vietinį 
Lietuvos ir Lenkijos turizmą bei 
priminti vieną iš svarbiausių vi-
duramžių istorijos įvykių, Valsty-
binis turizmo departamentas pra-
deda projektą “Lietuvos-Lenkijos 
kelionių maratonas Žalgirio mūšio  
600-osioms metinėms paminėti”.

Lietuvoje kelionių maratono 
dalyviai bus kviečiami aplankyti 
Vilniaus, Trakų ir Medininkų pi-
lis, Vytauto Didžiojo bažnyčią 
Kaune, taip pat svarbiausius ko-
vų su kryžiuočiais gynybinius 
forpostus Lietuvoje - Birštono, 
Merkinės ir Veliuonos piliakal-
nius, Pabaisko mūšio lauką, Vy-
tauto gimtinę - Senųjų Trakų pi-
liavietę ir legendomis garsėjantį 
Birutės kalną Palangoje.

Projekto interneto svetainėje 
užsiregistravę dalyviai didžiąją da-
lį išvardytų objektų galės aplan-
kyti nemokamai ar naudotis nuo-
laidomis. Kelionių žaidimas vyks 
iki šių metų rugsėjo 26 dienos.

Daugiausia maršruto objektų 
aplankiusiems turistams bus 
įteikti prizai. Pagrindinio prizo 
laimėtojas galės džiaugtis 4 tūks-
tančius litų kainuojančia kelione 
po Turkiją dviem žmonėms.

Atidarymo proga birželio 
1-10 dienomis su  

“Laisvalaikio” kortele viso 
kūno masažai - tik 65 Lt!

“Azia SPA”. Arčiau Rytų...
Kai norisi ištrūkti, pabėgti nuo 
kasdienybės ir nukeliauti to-
li toli... Ten, kur nauji nepatirti 
įspūdžiai, sužadinti malonūs po-
jūčiai... Ten, kur gali nors kartą 
įsiklausyti, kaip skamba tyla, ir 
pajusti, kuo kvepia ramybė... Ap-
lankyk Aziją - tą pasaulio kraštą, 
kur senovės Rytų fizinės ir dvasi-
nės gerovės puoselėjimo tradi-
cijos susipina su tikėjimu natū-
ralios gamtos galiomis ir sukuria 
nepakartojamą egzotiškos Rytų 
kultūros derinį. “Azia SPA” - tai 
jaukūs Rytų masažo namai, įsi-
kūrę Vilniaus senamiesčio širdyje.

Stilingi ir jaukūs Rytų masažo namai 
“Azia SPA” įsikūrę Vilniaus senamiestyje 

“Azia SPA” nuotr.

Elena NIKONOVAITĖ

“Rinno” prioritetinė paslauga - 
kokybiškas svečių apgyvendinimas 
ir ypatingas dėmesys individualiems 
klientų poreikiams”, - stipriąsias 
viešbučio puses vardijo Rūta Mag-
dėnaitė, “Rinno” rinkodaros ir par-
davimų vadovė. Dėl palankaus kainų 
ir paslaugų kokybės santykio vieš-
butį dažniausiai renkasi verslininkai 
ir turizmo tikslais į Lietuvą atvykę 
Europos šalių gyventojai. Apsistoja 
ir šeimos.

Svarbus “Rinno” pranašumas - 
ypač patogi lokacija. Viešbutis įsi-
kūręs Vilniaus senamiestyje - prie 
pat visų lankomiausių, turistus la-
biausiai masinančių vietų, o trauki-
nių ir autobusų stotys - vos už ki-
lometro. Atvykusieji su automobi-
liais juos gali palikti vaizdo kame-
romis stebimose viešbučiui priklau-
sančiose vietose.

Išskirtinumas - pusryčiai 
asmeniškai jums

Svečių gerovei viešbutis itin 
kruopščiai prižiūrimas - kasmet jame 

atliekamas kosmetinis remontas, o 
šiemet pakeisti visi čiužiniai, atnau-
jinti kilimai registratūroje ir korido-
riuose. Kambariai erdvūs, o liukso 
numeriai turi įspūdingas, svečių itin 

mėgstamas vonias. Daugelis vonios 
kambarių - su langais į vidinį kiemą.

Ypatingos atmosferos ir origina-
lumo viešbučiui suteikia eksponuoja-
mi meno kūriniai, antikvariniai baldai. 
Viešbutį įrengusi dizainerė-architektė 
I.Balaišienė - aistringa meno kūrinių 
kolekcininkė, todėl “Rinno” svečiai 
gali gėrėtis žymių dailininkų (Vaidoto 
Žuko, Augusto Ramono, Augustino 
Savicko ir kitų) tapytais paveikslais, 
fotografijomis, taip pat antikvariniais 
baldais bei kitomis interjero detalė-
mis. Pavyzdžiui, “Rinno” vestibiulyje 
stovi kėdė, kurioje - gali būti - sėdėjo 
Europos užkariautojas Napoleonas.

“Rinno” išskirtinumas - kiekvie-
nam klientui individualiai gaminami 
pusryčiai, kurie įeina į apgyvendinimo 
kainą. Kas rytą “Rinno” svečiai gali 
rinktis užkandžius nuo tradicinio šve-
diško stalo ir iš specialaus pusryčių 
valgiaraščio užsisakyti karštąjį patie-
kalą. “Individualiai ruošiamais pusry-
čiais išsiskiriame iš kitų viešbučių 
Vilniuje”, - sakė R.Magdėnaitė. 

Esant pageidavimų, pusryčių pa-
talpa lengvai transformuojama į kon-
ferencijų salę, kurioje telpa 40 žmo-
nių. Vasarą ji ypač patraukli, mat tu-
ri plačius langus ir lauko terasą. Kon-
ferencijų salės, kaip ir kitų viešbučio 
paslaugų, kainos lanksčios. “Rinno” 
svečiai posėdžių kambariu, kuriame 

telpa iki 8 žmonių, verslo susitiki-
mams gali naudotis nemokamai. Taip 
pat visame viešbutyje galima naudo-
tis nemokamu belaidžiu internetu.

Svečių knygoje -  
garsenybių autografai

Su didžiausiu atsidavimu svečių 
komfortu ir jaukumu besirūpinanti 
“Rinno” šeimininkė I.Balaišienė 
viešbučio atsiliepimų knygą varto 
su džiaugsmu. Tarp palikusiųjų pa-
dėkas - ir garsūs pramogų pasaulio 
atstovai: baleto primadona Maja Pli-
seckaja ir jos trupė, dainininkas Bo-
risas Moisejevas, humoristas Mi-
chailas Žvaneckis, grupės “Pink 
Floyd” nariai, atlikėja Ingrid ir kiti.

Žmones ypač vertinanti I.Balaišie-
nė dešimtmečio proga dėkoja visiems, 
prisidėjusiems prie viešbučio gyvavi-
mo: ir svečiams, ir darbuotojams. “Ko-
lektyvo branduolys per 10 metų išliko 
beveik nepakitęs. Viešbučiui tai - sė-
kmės ženklas. Jis prideda kokybės mū-
sų teikiamoms paslaugoms, mat per-
sonalas pažįsta nuolatinius mūsų sve-
čius, žino jų įpročius - nuo mėgsta-
miausio kambario iki tokių žmogui 
reikšmingų smulkmenų kaip kiaušinio 
virimo trukmė”, - šypsojosi I.Balaišie-
nė. Dešimtmečio proga “Rinno” sve-
čiams žadamos malonios staigmenos.

“Rinno” dešimtmečio proga - padėka svečiams ir kolektyvui
Vilniuje, Vingrių gatvėje 25,  
įsikūręs “Rinno” viešbutis  
švenčia jubiliejų - šiemet Irenos 
ir Rimgaudo Balaišų valdomam 
viešbučiui sukanka 10 metų. 
Nedidelis, jaukus ir ramus  
“Rinno” klientų vertinamas  
dėl itin kokybiškų apgyvendi- 
nimo paslaugų. Aukščiausias  
ir viešbučiui svarbiausias įver- 
tinimas - “Rinno” patenka  
tarp 5 populiariausių viešbučių 
sostinėje pagal svečių atsilie- 
pimus dažniausiai naudoja- 
mose tarptautinėse rezerva- 
vimo sistemose.

Daugiau informacijos  
www.rinno.lt 

Su “Laisvalaikio” kortele

30%
nuolaida 

apgyvendinimui

Modernioje “Rinno” konferencijų salėje rasite visa, 
ko reikia seminarui ar pristatymui

“Rinno” viešbutyje didžiausias 
dėmesys skiriamas kokybiškai svečių 

apgyvendinimo paslaugai
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vasarą “Rinno” savo svečiams siūlo 
pusryčiauti lauko terasoje
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Daugiau kaip 200 vaikų iš 30 Lietuvos 
vaikų globos namų dalyvavo antrajame vaikų 
globos namų auklėtinių kartų turnyre signa-
taro Egidijaus Bičkausko taurei laimėti. 
Sportinių varžybų pertraukose Vilniaus Ply-
tinės kartodrome vaikams koncertavo grupė 
“69 danguje”, Radži, pasirodymą surengė 
Policijos departamento kinologai. Vaikai ra-
gavo kareiviškos košės, buvo vaišinami ska-
nėstais, dalyvavo loterijoje.

Aktyvumu ir išmone varžėsi ir palaikymo 
komandos, jos buvo apdovanotos atskirais 
prizais. Daugiausiai nugalėtojų prizų susirin-
ko Trakų vaikų globos namų auklėtiniai, su-
rengę treniruotes prieš varžybas ir netgi sa-
vo atrankos turnyrą. Nugalėtojams buvo 
įteiktos ne tik nugalėtojų taurės ir medaliai, 
jie buvo apdovanoti ir išvykomis prie jūros, 
kelione po Europos šalis.

“Laisvalaikio” inf.
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Smagios vaikų vasaros akimirkos

Išradingumu varžėsi ir 
palaikymo komandos

Lino Pučinsko nuotr.

Kartų turnyras 
vaikams visada 
smagi atrakcija

#
#

Stangrinimo priemonės 
“Pupa”

Jas išbandžiusiosios 
pastebi akivaizdžius for-
mų pokyčius - krūtinė 
tampa tvirtesnė ir dides-
nė, gražėja šlaunys ir 
užpakaliukas. Rekomen-
duojama vyresnėms - 
odos elastingumui ir 
stangrumui, tačiau tinka 
ir jaunoms bei eksperi-
mentuojančioms.

Depiliacija būtina!

Šių metų “Eurovaisti-
nės” naujiena - ekologiška 
prancūziška produkcija depi-
liacijai “Acorelle”: 
depiliavimo juoste-
lės, cukraus vaškas 
bei depiliacijai skirti 
kremai, specialūs po 
plaukelių šalinimo 
procedūros naudoja-
mi aliejai. Taip pat siūloma plaukų 
augimą nepageidaujamose vietose 
stabdančių produktų linija.

Maisto papildai - UV 
atremti iš vidaus

Sustiprinti ir paruošti organiz-
mą saulei galite vartodami maisto 
papildus “Bio-Carote-
ne”. Jie rekomenduo-
jami ne tik paplūdimio 
aistruoliams, bet ir 
soliariumų mėgėjams. 
“Bio-Carotene” saugo 
nuo žalingų laisvųjų 
radikalų ir sykiu padeda sufor-
muoti gražų auksinį įdegį. Dėme-

sio! Maisto papildai nuo saulės 
saugančių kremų neatstoja!

Apsauga nuo saulės - 
gražiam ir saugiam įdegiui

Privaloma visiems - ne tik iš-
siruošusiems į paplūdimį, bet ir 
kiekvienai saulėtai vasaros die-
nai. “Eurovaistinėje” išsirinksite 
jums reikalingo SPF stiprumo 

nuo saulės saugančią priemonę. 
Gausiame asortimente - įdegiui 
skirtos priemonės bei produktai, 
puoselėjantys odą po saulės vo-
nių. Beje, dažniausiai apsauginiai 
kremai galioja vienerius metus, 
tad įsigyti pernai naudoti grei-
čiausiai nebetinkami.

Pasižymėkite, ko trūksta jūsų va-
sarai, ateikite į “Eurovaistinę” ir 
išsirinkite kartu su vaistininku.
n Kosmetikos priemonės nuo 
saulės
n Priemonės nuo nudegimų
n Repelentai nuo uodų ir erkių
n Preparatai nuo alergijos
n Vaistai nuo virškinimo 
sutrikimų
n Vaistai nuo peršalimo ir 
skausmo
n Priemonės kojų priežiūrai 
(nuo grybelio ir nuovargio)
n Pleistrai ir tvarsčiai
n Dezinfekcinės priemonės

Nepamirškite “Autan”!

Mat be šių priemonių uodai, 
sparvos, erkės ir kiti kraujasiurbiai 
jūsų poilsį gamtoje gali paversti pra-
garu. Teigiamos “Autan” savybės - 
malonus priemonių kvapas, neken-
kia drabužiams, galima naudoti vai-
kams nuo 2 metų. “Autan” reko-
menduojama pasiimti vykstant net 
į maliarijos židinių turinčias šalis.

Naujiena - dezodorantas 
antiperspirantas “Driclor”

Tai ypač veiksminga priemo-
nė nuo prakaitavimo. Efektas jun-
tamas jau po pirmos savaitės. 
Taupu, nes dėl ilgalaikio apsaugos 
poveikio dezodoranto tereikės 
tepti 1-2 kartus 
per savaitę.
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Pėdomis pasirūpins  
“Scholl”

Gydomųjų “Scholl” kosmeti-
kos priemonių poveikis įrodytas 
mokslo. Kojų ir pėdų priežiūrai 
skirtų produktų poveikį pastebė-
site jau po trijų dienų. Ypatingos 
konsistencijos kremai pritaikyti 
būtent kulnų odai, gydo įskilimus 
ir daro pėdas švelnesnes. Per-
kantieji 60 ml “Sholl” suskilusių 
kulnų kremą dovanų gaus pėdų 
šveičiamąjį kremą “Sholl Foot 
Therapy”.

Pleistrai - aktyviems

Net jei esate gimę su marškinė-
liais, pleistrų greičiausiai prireiks 
jūsų arba bičiulio nutrintoms pė-
doms gelbėti. Pačių įvairiausių dy-
džių pleistrai izoliuoja pažeistą vietą 
nuo aplinkos, kai kurie ir gydo arba 
sukuria antros odos efektą - kad, pa-
vyzdžiui, avalynė geriau slystų ei-
nant ir mažiau veiktų žaizdą.

Gausiausias produktų vasarai 
pasirinkimas didžiosiose 
“Eurovaistinėse”.

Daugiau informacijos apie 
produktus vasarai ieškokite 
www.eurovaistine.lt.

EUROVAISTINĖ kviečia atostogauti sveikai ir nerūpestingai

+

Vasarą tiek veido, tiek kūno oda 
reikia rūpintis ypatingai. Net jei at-
rodo, kad veido oda riebesnė nei pa-
prastai ar nuolat prakaituojate. Tai 
tėra aktyvi gynybinė funkcija, dėl 
jos, rudeniui atėjus, oda dažnai būna 
sudirgusi, dehidratuota, pažeista 
aknės, padaugėja smulkių raukšle-
lių. Pagrindinė “Doliva” sudedamo-
ji medžiaga - alyvuogių aliejus, kuris 
pasižymi stipriomis antioksidacinė-
mis savybėmis, palaiko odos drė-
gmę ir lėtina senėjimą.

Susiruošusieji atostogauti ar pramogauti gamtoje laukiami “Eurovaistinėje”. Čia tikrai išsirinksite ir 
kasdienei odos apsaugai, ir saugiam bei maloniam poilsiui vasarą reikalingų priemonių. “Eurovaisti-
nėje” - daugybė odos priežiūros produktų, leisiančių saugiai mėgautis saulės voniomis, naujos depi-
liacijos priemonės ir dezodorantai, uodus, erkes ir kitus kraujasiurbius atbaidantys repelentai, vaistai, 
kurių gali prireikti atostogų metu, pleistrai ir dar daugiau. “Laisvalaikis” pasidomėjo, ką į vasaros pir-
kinių krepšelį įsidėjo studentė DIANA. Pasiruoškite vasarai ir jūs, juolab kad daugeliui šiltajam sezonui 
reikalingų produktų šiuo metu “Eurovaistinėje” taikomos ypatingos nuolaidos.

Ieva MARTINAITIENĖ

Patikėkite grožį “Doliva” kosmetikai

Sauliaus Venckaus nuotr.
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Pasaulinį pripažinimą pelnę klasikinės 
muzikos atlikėjai vasarą pasirodys fes-
tivalyje po atviru dangumi “Muzika virš 
senamiesčio”. Festivalis vyks pačioje 
Vilniaus senamiesčio širdyje - Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejaus amfi-
teatre. Unikalia akustika garsėjančiame 
amfiteatre žymiausi klasikos atstovai 
koncertuos po atviru dangumi.

Klasikinės muzikos festivalyje “Muzika 
virš senamiesčio” pasirodys tokios pasaulinio 
lygmens žvaigždės kaip vienas brangiausių 
pianistų pasaulyje Denisas Matsujevas, kartu 
su Eltonu Džonu (Elton John) ir Chic Corea 
esantis oficialiu “Yamaha” veidu. Išskirtinia-
me koncerte pianistas atliks tik prieš keletą 
metų atrastus Sergejaus Rachmaninovo kū-
rinius - siuitą ir fugą. Groti šiuos kūrinius 
turi teisę tik D.Matsujevas. Festivalyje taip 
pat dalyvauja smuiko virtuozas Maksimas Fe-
dotovas, Europos spaudoje vadinamas “rusų 
Paganiniu”, taip pat saksofonų kvartetas iš 
Vokietijos “Blattwerk-saxophonquartett” bei 
jaunieji Lietuvos klasikos talentai: 2009-ai-
siais “Metų operos soliste” išrinkta Ieva Prud-
nikovaitė ir Merūnas Vitulskis. Pastarasis pa-
sirodys neįprastu amplua ir kartu su pianistu 
Justu Šerveniku bei aktoriumi Jonu Braškiu 
surengs vakarą, skirtą Roberto Šumano (Ro-
bert Schumann) kūrybai.

“Muzika virš senamiesčio” yra neeilinis 
įžanginis kultūros renginių ciklas, organizuo-
jamas viešosios įstaigos “Culture 4 You”, ku-
rios veikla - išskirtinių kultūrinių renginių 

organizavimas. Šiais metais viešoji įstaiga de-
biutuoja su ambicingu klasikinės muzikos fes-
tivaliu po atviru dangumi “Muzika virš sena-
miesčio”. “Culture 4 You” sieks priartinti kla-
sikinę muziką prie modernaus žmogaus, iš-
laisvinti ją iš kamerinės aplinkos ir atgaivinti 
klasiką nestandartinėje vietoje, turinčioje iš-

skirtinę akustiką, - Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejaus kiemelyje.

Festivalis po atviru dangumi “Muzika virš 
senamiesčio” reprezentuoja tolesnį daugia-
funkcį amfiteatro erdvės panaudojimą meni-
niams renginiams ir pristato šios unikalios erd-
vės tapsmą nauju senamiesčio kultūrinės trau-

kos architektūros ir muzikos sintezės centru. 
Išskirtine akustika pasižyminčioje nestandar-
tinėje erdvėje - Teatro, muzikos ir kino muzie-
jaus kiemelyje - klasikinė muzika skambės 
birželį ir liepą. Festivalis planuoja sutraukti 
beveik penkis tūkstančius klasikos gerbėjų.

“Laisvalaikio” inf.

Ryškiausi klasikos atstovai garsins Vilniaus senamiestį
Festivalyje - vienas 

brangiausių pasaulyje 
pianistų Denisas Matsujevas

Organizatorių nuotr.
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Likus savaitei iki Pietų Afrikoje 
vyksiančio pasaulio futbolo čempio-
nato 34,2 proc. vokiečių čempionės 
titulą prognozuoja Vokietijos rinkti-
nei. Daug mažiau respondentų tiki 
Brazilijos (18,5) ir Ispanijos (11,9) 
sėkme, parodė Dortmundo nuomo-
nės tyrimo instituto apklausa, kurios 
rezultatus pristato agentūra AFP.

Per panašią apklausą prieš tris 
savaites savo šalies futbolininkų 
pergale neabejojo 38,6 proc. ap-

klaustųjų. Šio rodiklio sumažėjimas, 
be kita ko, susijęs su žinia, kad į 
čempionatą negalės vykti kapitonas 
Michaelis Balakas (Michael Bal-
lack). Kad tai susilpnino komandą, 
mano 53,6 proc. apklaustųjų. 39,1 
proc. teigia, kad tai įtakos rinktinės 
žaidimui neturės.

Rinktinės lyderiu 36,9 proc. fut-
bolo aistruolių laiko Bastianą Švainš-
taigerį (Bastian Schweinsteiger).

Didžiosios Britanijos merginų grupė “Spice 
Girls” pasirengusi vėl atsikurti ir grįžti į 
popmuzikos sceną, informuoja “The Daily 
Mirror”.

Kaip teigia bulvarinis dienraštis, jau kitais 
metais grupė planuoja išleisti naują studijinį 
albumą ir DVD bei išvykti gastrolių.

Grupės atsikūrimas planuojamas 2011 
metais vien todėl, kad iš pradžių “Spice Girls” 
nori sulaukti miuziklo “Viva Forever”, sukurto 
pagal jų dainas, premjeros. Rengiantis miuziklo 
premjerai grupės muzikantės netgi kūrė 
realybės šou, kurio metu rinko miuziklui 
atlikėjas.

Vienintelė sėkmingo legendinės grupės 
atsikūrimo kliūtis yra ta, kad Viktorija Bekhem 
(Victoria Beckhem), kuri įsisuko į mados 
verslą, nėra labai sužavėta minties atnaujinti 
muzikinę karjerą. “The Daily Mirror” pažymi, 
kad bet kokiu atveju kitos grupės merginos 
yra pasirengusios grupę atkurti ir be  
V. Bekhem.

Merginų grupė “Spice Girls” buvo įkurta 
1994 metais. Ją sudarė Džeri Halivel (Geri 
Halliwell), Ema Banton (Emma Bunton), Melani 
Braun (Melanie Brown), V. Bekhem ir Melani 
Čisholm (Melanie Chisholm). “Spice Girls” 
įrašė tris milijoninį pelną atnešusius albumus 
ir 2001 metais pasuko skirtingais keliais. 2007 
metais merginų grupė trumpam atsikūrė ir 
surengė pasaulines gastroles.

Trečdalis vokiečių pergalę futbolo 
čempionate prognozuoja Vokietijai

Pusė vokiečių įsitikinę, 
kad Michaelio Balako 

(Michael Ballack) 
nedalyvavimas 

čempionate, susilpnins 
Vokietijos rinktinę

EPA-Eltos nuotr.

 “Spice Girls” vėl nusprendė atsikurti

“Spice Girls” dar kartą 
bandys įbristi į tą pačią upę

EPA-Eltos nuotr.
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Rodas Stiuartas pelną už parduotus marškinėlius skirs labdarai

Organizatorių nuotr.

Iki didžiausio šių metų koncerto  - 
Rodo Stiuarto (Rod Stewart) šou 
- liko vos keletas dienų. Ta proga 
legendinio roko dainininko ger-
bėjai galės įsigyti visiškai naujus 
roko žvaigždės marškinėlius, kon-
certų bukletus ir kitą atributiką.

Aivaras GeLžiniS

Marškinėlių dizainą sukūrė 
jauniausias sūnus 

Birželio 10 d. įspūdingą šou Vil-
niuje surengsiantis roko dainininkas 
R.Stiuartas pristatė naujus labdarai 
skirtus marškinėlius. Marškinėlių di-
zainą sukūrė jaunausias legendinio 
dainininko sūnus ketverių metų Alas-
tairas Stiuartas. Visos lėšos, gautos iš 
ribotu tiražu išleistų marškinėlių pre-
kybos, bus pervestos vaikų sveikata 
besirūpinančios „Great Osmonds St. 
Hospital“ ligoninės įkurtiems „Well-
child“ ir „Lowe Syndrome Trust“ fon-
dams. Šiuo metu Jungtinėje Karalys-
tėje koncertuojantis R.Stiuartas pasi-
naudojo proga atnaujinti visą savo 
atributikos liniją. Nuo šiol gerbėjams 
gali įsigyti 2010 m. pasaulinėms gas-
trolėms sukurtus visiškai naujus 
marškinėlius moterims ir vyrams. 
Taip pat yra išleista speciali koncerti-
nė programa, kurioje apstu naujų 
R.Stiuarto nuotraukų ir informacijos 
apie artimiausius atlikėjo planus.

Grandiozinis koncertas –  
jau po savaitės

Grandiozinis R.Stiuarto šou 
įvyks birželio 10 d. Vilniaus „Vin-
gio“ parke. Į Lietuvą dainininkas 
atvyks su savo muzikantų grupe ir 
aptarnaujančio personalo koman-
da, kurioje bus beveik 70 žmonių. 
Roko atlikėjas atsigabens visą 
įspūdingam koncertui reikalingą 
šviesos ir garso aparatūrą. Di-
džiausią šių metų roko koncertą po 
atviru dangumi, kuris vyks Vingio 
parke Vilniuje, pradės viena gar-
siausių lietuvių roko grupių „Re-
belHeart“.

Bilietus į vienintelį R.Stiuarto 
koncertą Vilniuje galima įsigyti vi-
sose BILIETAI. LT kasose ir inter-
netu. Bilietai kainuoja nuo 119 Lt. 
Perkant su „Laisvalaikio“ kortele 
vienam bilietui taikoma 10% nuo-
laida. Daugiau informacijos ieško-
kite svetainėje www.bilietai.lt.

Birželio 10 d. Vingio parke Vil-
niuje vyksiantį vienintelį R. Stiu-
arto koncertą organizuoja di-
džiausia Vidurio ir Rytų Europo-
je koncertinė agentūra „Makro-
concert“. Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt.

Labdarai skirtų 
marškinėlių dizainą 
sukūrė jauniausias 
roko žvaigždės sūnus 
keturmetis Alastairas 
Stiuartas

Organizatorių nuotr.

Bilietai į koncertą platinami 
visose BILIETAI LT kasose 
ir internetu. Daugiau 
informacijos ieškokite 
svetainėje www.bilietai.lt.
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Sakalas Uždavinys – „Domino“ teatro erelis, atradęs save ir televizijos pasaulyje
SakalaS UžDavinyS „Domino“ teatro pasaulyje jau seniai tituluo-
jamas žmogumi-orkestru. Šiame teatre jis ne tik režisierius, pastatęs 
garsųjį spektaklį apie legendinį mergišių kazanovą, bet ir aktorius, 
vaidinantis bene pačiuose populiariausiuose spektakliuose – „Strip-
tizo ereliai“ ir „Radijo ereliai“. abiejuose jis – bosas, kuriam paklūsta 
visi. „Radijo ereliuose“ jo klauso graži sekretorė ir visas radijo stoties 
„Tipo M-1“ kolektyvas, „Striptizo ereliuose“ – visas erotinių šokių klu-
bas, o gyvenime jam tenka sėkmė ir pelnytas pripažinimas. Šiuo metu 
S.Uždavinys puikiai žinomas ir televizijos žiūrovams kaip „Omnitel Ex-
tra“ reklamos veikėjas „brolis“. Jau rudenį S. Uždavinys pakviestas susi-
rungti šou projekte „kviečiu šokti“, kurį transliuos lnk televizija.

Vaiva PrancuLytė 

Keletas trumpų klausimų 
S.Uždaviniui

1. Sakalai, kokie 5 žodžiai, 
Jūsų manymu, geriausiai apibū-
dintų seksualiausią komediją 
„Striptizo ereliai” ir skambiuo-
sius „Radijo erelius“?

„Striptizo erelius“ geriausiai 
apibūdintų vyriška draugystė, 
šmaikštumas, azartas, išradingumas 
ir nežabota drąsa. Na o „Radijo ere-
liai“ kupini avantiūros, ironijos, są-
mojo, improvizacijos ir dainų.

2. „Domino“ teatras pristato 
naują „Radijo erelių“ versiją. Ko 
gali tikėtis žiūrovas?

„Radijo ereliai“, pamatę, kas la-
biausiai patinka ir prajuokina žiūrovus, 
nuo gegužės 31 d. pristato naują hu-
moro, dainų ir šou numerių arsenalą. 
Esu tikras, kad be abejonės patiks ir 
grupės „Skamp“ kartu su ereliais pa-
ruoštas siurprizas. Nenustygstame 
vietoje. Kviečiame įvertinti!

3. Kuriame spektaklyje vaidin-
ti smagiau, įdomiau – „Radijo ere-
liuose“ ar „Striptizo ereliuose“?

Jie nepalyginami. Visiškai skirtin-
gi spektakliai, tačiau abiejuose labai 
smagu vaidinti. Kaip graži meilė – 
skirtinga, bet visada labai laukiama.

4. Kur labiau patinka dirbti – 
teatro ar televizijos projektuose?

Myliu teatrą ir pirmenybę teikiu 
jam, tačiau faktas tas, kad televizija 
taip pat viliojantis ir labai intriguo-
jantis iššūkis. Bet kuriuo atveju, per 
prievartą mielas nebūsi – tai galioja 
renkantis darbus ir televizijai, ir te-
atrui. Svarbiausias man – turinys.

5. Ar yra planų režisuoti ko-
kį nors spektaklį ateityje?

Palikim mažą intrigą...
6. Ar norite išbandyti savo 

jėgas projekte „Kviečiu šokti“, 
kurį jau rudenį rodys LNK?

Noriu, o varomoji jėga – baimė! 
Nieko šiame reikale neišmanau, dėl 
to bus labai įdomu. Adrenalinas, to-
tali avantiūra! Bet kuriam meninin-
kui tokia balta pirštinė, mesta pa-
čiam sau, – tik į naudą.

7. Kaip manote, ar patirtis 
„Striptizo ereliuose“ ir „Radijo ere-
liuose“ padės suktis ant parketo?

Padės, nes ypač „Striptizo ere-
liuose“ reikėjo daug drąsos vien 
tam, kad išdrįstume tokie nuogi iš-
eiti į sceną. Nugalėti save – viena iš 
pačių naudingiausių gyvenimo pa-
tirčių kiekvienam žmogui. Šiame 
televizijos projekte irgi reikės drą-
sos. Daug drąsos!

S.Uždavinys gimė 1962 metais. 1984 m. Lietuvos konservatorijoje bai-
gė aktoriaus specialybę. 1984-1992 m. vaidino Kauno valstybiniame aka-
deminiame dramos teatre. 2002 m. baigė teatro režisūros magistro studijas 
Viktorijos universitete Kanadoje. Nuo 2004-ųjų vaidina ir režisuoja įvai-
riuose Lietuvos teatruose. „Domino“ teatre S. Uždavinys pastatė spektaklį 
„Kazanova“, vaidina komedijose „Striptizo ereliai“ bei „Radijo ereliai“.

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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Ar Palangoje yra laukinių moterų? Vaiva PrancuLytė

Visus atsakymus jau šį birželį 
bei liepą išsiaiškins ir žiūrovai, iš 
skirtingų Lietuvos kampelių atvykę 
atrasti pražiemojusios vidinės lais-
vės Palangoje. Beje, nuo rugpjūčio 
„Laukinė moteris“ išeina atostogų 
ir į teatrą sugrįš tik po kelių mėne-
sių, tad šią vasarą sumedžioti lau-
kinę – ypač viliojantis iššūkis! 

Šiuolaikinė „Laukinė 
moteris“

Visas pasaulio moteris vienija ga-
linga jėga – sakrali, laukinė prigimtis. 
Deja, šiuolaikinė moteris dažnai yra nu-
tolusi nuo savo pirmykščių galių, vidi-
nės harmonijos su savimi ir supančiu 
pasauliu. Ji pamiršta būti stipri natūra-
liai, iš prigimties. Šių laikų moteris daž-
nai bijo sustoti ir bijo veikti – skaičiuo-
ja iki trijų, bet taip nieko ir nepradeda. 
Ji pernelyg savikritiška ir susidvejinusi, 
nors iš tiesų galėtų nuversti kalnus. 
Tikra moteris pasijunta silpna tuomet, 
kai patiria priespaudą, o laukinė jos pri-
gimtis pakliūva į spąstus. 

„Domino“ teatro spektaklis „Lau-
kinė moteris“ kviečia „grįžti į save“, 
išlaisvinti laukines savo galias, pama-

tyti, kokios iš tiesų komiškos yra į ne-
viltį varančios situacijos. Tereikia atsi-
palaiduoti, mylėti save ir gebėti į visas 
pasaulio negandas žiūrėti paprasčiau, 
su humoru. Teigiama, kad prie pasiti-
kėjimu spinduliuojančios moters ir vy-
rai spiečiasi kaip prie tyriausio nektaro, 
žadinančio gyvenimo džiaugsmą. 

„Laukinė moteris“ atvers 
čakras Palangoje

Be jokios abejonės, labiausiai at-
sipalaiduojame per atostogas. Tuo 
metu randame laiko sustoti, atsigręž-
ti į save, atsiverti, iš naujo bent min-
tyse užsirašyti naujas svajones ir pla-
nus, kaip jų sieksime. „Laukinė mo-
teris“, daug juoko ir truputėlis ironijos 
po saulės vonių ir svaiginančio jūros 
ošimo – kas gali būti geriau?

Palangos muzikos klube „Van-
denis“ komedija „Laukinė moteris“ 
bus rodoma birželio 27 d. 21 val. ir 
liepos 14 d. 21 val.

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

Jau patvirtinta – šiemet „Laukinę mote-
rį“ Lietuvos poilsiautojai (vyrai – vienaip, 
moterys – kitaip), galės sumedžioti Pa-
langos pajūryje! Kas ta laukinė? Mistinis 
personažas? Kiekviena statistinė pasaulio 
moteris? Nepatenkinti mūsų norai? Slap-
tos svajonės? Vyriško pasaulio auka? Giliai 
glūdinti jėga? Negailestinga medžiotoja?

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.



Šis koncertas - dar viena puiki 
galimybė pažinti kerintį tango pasau-
lį. Rimanto Giedraičio ir Donato Za-
karo aranžuotos populiarios Astoro 
Pjacolos (Astor Piazzolla), Cherardo 
Matoso Rodrigeso (Gerardo Matos 
Rodriguez), Jakobo Gadės (Jacob Ga-
de) tango melodijos simfoniniame 
kontekste suskamba labai įtaigiai ir 
taip pat naujai, netikėtai, nostalgiš-
kai. Koncerte tango dainuos operos 
solistė Ieva Prudnikovaitė. Ji, pasi-
nėrusi į argentinietiškos muzikos 
stichiją, atskirą savo kūrybinės vei-
klos liniją paskyrė A.Pjacolos kūrinių 
interpretacijoms, kaskart pažvelgda-
ma į tango kaip į monospektaklį.

A.Pjacola apie tango

“Tango nebėra... Jis egzistavo 
prieš daugybę metų, iki 1955-ųjų, - 
viename paskutinių interviu teigė be-
ne garsiausias visų laikų tango kūrėjas 
argentinietis A.Pjacola. - Tango egzis-
tavo, kai Buenos Airės buvo ta vieta, 
kur žmonės rengėsi ir vaikščiojo tan-
go stiliumi, rodės, kad visur tvyro tan-
go dvasia... Tačiau ne šiandien. Da-
bartinis tango yra tarsi nostalgiška ir 
drungna anų laikų imitacija”. Tačiau 
garsusis kūrėjas kalbėjo, žinoma, ne 
apie savo muziką. “Mano tango su-
laukė šiandienos”, - teigė kompozito-
rius. Ir išties, jo įtaka tokia reikšmin-

ga, kad, galima sakyti, yra dvi tango 
epochos - iki A.Pjacolos ir po jo.

Bandęs kurti muziką pagal klasi-
kinius kanonus, atkakliai studijavęs 
žymių kompozitorių partitūras, tačiau 
ilgai varžęsis savo “netradicinės” 
muzikinės patirties, A.Pjacola galų 
gale grįžo prie tango, kuris tiesiog 
buvo jo kraujyje. Jis kūrė kvartetus, 
sonatas, tačiau iš A.Pjacolos kūrybos 
neįmanoma ištrinti tango muzikos 
skambesio ir aistros. Jis sakydavo, 
kad jei rašytų J.S.Bacho stiliaus fugą, 
ji visa būtų “tangofikuota”...

Birželio 12 dienos koncerte klau-
sytojai turės unikalią progą išgirsti net 
šešis A.Pjacolos tango: “Los Cuida-

des”, “Vuelvo al sur”, “La Muerte del 
Angel”, “Los pajaros perdidos”, “Obli-
vion”, “Yo Soy Maria” ir “Libertan-
go”. Taip pat skambės J.Gadės tango 
“Jalousie”, Karloso Gardelio (Carlos 
Gardel) “Por Una Cabeza”, Ježio Pe-
terburgskio (Jerzy Peterburgsky) tan-
go “Paskutinį sekmadienį” ir garsioji 
G.M.Rodrigeso “La Cumparsita”.

“Dainuoti tango -  
didelis malonumas”

Koncerto solistė I.Prudnikovai-
tė pasakojo: “Mano susitikimas su 
tango yra kiek netikėtas. Prieš ke-
lerius metus ansamblis “4 tango” 

pasiūlė parengti bendrą tango pro-
gramą. Sutikau, nes aš visada ieškau 
naujų dalykų, naujų spalvų. Tad da-
bar dainuoju tango programas, taip 
pat rengiu koncertus su Jeronimu 
Miliumi. Manau, tokie koncertai ne-
kenkia klasikiniam balsui, tam tikra 
prasme galbūt net jį praturtina ir 
suteikia naujų atspalvių. Aš labai ge-
rai jaučiuosi dainuodama tango. Tai 
didelis malonumas. Ypač su Lietu-
vos valstybiniu simfoniniu orkestru 
ir maestro Gintaru Rinkevičiumi. 
Dainuojant tango, kaip ir bet kokią 
kitą muziką, labai svarbu tekstas, 
svarbu įsigilinti, suvokti ir tiksliai 
perteikti užkoduotą informaciją”.

Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijoje prof. R.Maciūtės dainavi-
mo klasėje studijavusi mecosopra-
nas Ieva Prudnikovaitė šiuo metu 
yra Eseno (Vokietija) “Alto Musikt-
heater” solistė. Dainininkė aktyviai 
rengia pasirodymus Lietuvos ir už-
sienio koncertų scenose.

“Ką galiu pasakyti apie tango at-
likimą su simfoniniu orkestru? Tai 
galinga jėga, kuri nešasi tave kartu. 
Platus orkestrinis skambėjimas gal-
būt yra kiek toliau nuo tradicinio tan-
go atlikimo, tačiau šiuo atveju maes-
tro Gintaro Rinkevičiaus dėka ir aš, 
ir, manau, orkestro muzikantai, jau-
čiamės galintys muzikuoti laisvai ir 
be rėmų...” - sakė I.Prudnikovaitė.

“Laisvalaikio” inf.

Antrajame vasaros koncerte - I.Prudnikovaitės  
ir simfoninio orkestro atliekami tango
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LVSO) kviečia į antrąjį vasaros koncertą po atviru dangumi. Vilniaus senamiesčio širdyje,  
puikia akustika pasižyminčiame Lietuvos dailės muziejaus Paveikslų galerijos kieme, birželio 12 dieną klausytojų laukia koncertas  
“Simfoniniai tango su Ieva Prudnikovaite”.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida

n Bilietus parduoda Kongresų 
rūmai ir “Bilietai LT”.

n Bilietų kainos: 25-75 Lt.
n Vieną valandą prieš koncertą 

veiks mobili kasa.
n Daugiau inf.: www.lvso.lt

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras 
profesionaliai atlieka įvairią muziką

Ieva Prudni
kovaitė kviečia 
pažinti kerintį 
tango pasaulį
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Besifilmuodama “Sekso ir mies-
to” tęsinyje, Kristina Deivis (Kris-
tin Davis) sugebėjo nuslėpti nega-
lavimus. Tik neseniai paaiškėjo, kad 
antrąją kultinio filmo “Seksas ir 
miestas” dalį filmuojant Maroke, ak-
torė K.Deivis pasijuto blogai. Apie 
tai prasitarė vienos pagrindinių fil-
mo herojų, taip pat ir šio filmo pro-
diuserės Saros Džesikos Parker (Sa-
rah Jessica Parker) brolis.

Pasirodo, filme “Seksas ir mies-
tas 2” Šarlotę Jork vaidinančią ak-
torę K.Deivis visą savaitgalį pylė 
prakaitas. Tačiau žvaigždė nenorėjo, 
kad dėl jos negalavimų sustotų fil-

mavimo darbai ar dėl to kiltų kokių 
nors rūpesčių kitoms filme besifil-
muojančioms aktorėms.

Taigi moteris paskambino asis-
tentu dirbančiam filmo prodiuserės 
S.Dž.Parker broliui Aronui ir papra-
šė iškviesti jai gydytoją. Tačiau lie-
pė niekam daugiau neprasitarti apie 
jos negalavimus.

“Paklausiau, ar jis galėtų pa-
kviesti gydytoją, nes taip blogai jau-
čiuosi, kad negaliu pakilti iš lovos. 
Ir jis niekam apie tai neprasitarė, 
kol nepasijutau geriau. Tai buvo 
mūsų dviejų paslaptis”, - sakė  
K.Deivis.

Filmo “Seksas ir miestas 2” 
prodiuserei S.Dž.Parker toks akto-
rės elgesys padarė įspūdį. “Jeigu 
būčiau sužinojusi, kaip blogai jau-
čiasi viena filmo herojų, tikrai bū-
čiau labai jaudinusis. Laimė, Kris-
tina sunegalavo penktadienį, nes 
tik tada galėjo sau leisti sirgti ne-
sutrikdydama filmavimo”, - sakė 
S.Dž.Parker.

“Garsų pasaulio įrašų” inf.

Slapta aktorės  
Kristinos Deivis liga

Aktorė Kristina Deivis 
(Kristin Davis) sako, 
tiesiog “suaugusi” su 
savo heroje Šarlote

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“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, 
Cynthia Nixon, Chris Noth.



Tikslas - ugdyti ir stiprinti vai-
kų ir jaunimo kūrybinius sugebė-
jimus, bendravimo įgūdžius, fizinę 
ir psichologinę sveikatą ne tik 
mokslo metais, bet ir per vasaros 
atostogas. Ši programa paremta 
tyrimų rezultatais bei vaikų, paau-
glių, mokytojų ir tėvų poreikiais ir 
lūkesčiais.

Stovyklautojų amžius - 8-20 me-
tų. Stovyklose bus naudojami nova-
toriški ir efektyvūs metodai, kurie 
bus patraukliai pristatomi per kūry-
binius užsiėmimus, ekskursijas ir 
laisvalaikį.

Dirbs profesionalai menininkai, 
psichologai, gidai, pedagogai ir žy-
geiviai.

Pasiūlymai

n Net trys stovyklos organizuoja-
mos kalnuose - Tatruose ir Al-
pėse. Viena iš šių stovyklų yra 
turistinė komandos formavimo 
stovykla “Kelių kalnais” Slova-
kijoje - į ją kviečiama registruo-
tis net klasėmis ar grupėmis, 
kadangi tai pigiausia tokio lygio 
stovykla ir neabejotinai naudinga 
praplečiant geografines žinias, 
ugdant bendravimo ir ištvermės 
įgūdžius.

n Rekomenduojama vykti ir į Slo-
vakijos anglų kalbos stovyklą 
“Detektyvas kalnuose”, nes 
šioje stovykloje bus galima pa-
traukliai lavinti anglų kalbą ir 
mėgautis žygiais į kalnus. Visa 
tai už subalansuotą minimalią 
kainą.

n  Į stovyklą Šveicarijos Alpėse 
“Fotomedžioklė” kviečiami dai-
lės bei fotografijos mėgėjai ir ne-
abejingieji stebuklingam Alpių 
grožiui. Čia bus mokoma, kaip 
profesionaliai nufotografuoti ir 
nutapyti kalnus.

n  Stovykloje Kroatijoje “Bebai-
miai kriokliai” bus suderinta ir 
ekskursijos į Zadaro miestą ir 
Krkos nacionalinį upės krioklių 
parką, ir maudynės Adrijos jū-
roje, ir anglų kalbos mokymasis 
per teatrą.

n Viena iš mūsų mėgstamiausių sto-
vyklų - “Bazooka” Užutrakio slė-
nyje, kuriuo tikrai galima didžiuo-
tis, nes šioje vietoje ypač atsive-
ria Lietuvos gamtos grožis. Čia 
galima puikiai pailsėti prie Galvės 
ežero, paplaukioti garlaiviu, pajo-
dinėti žirgais ir dalyvauti interak-
tyviuose lavinančiuose užsiėmi-
muose su profesionaliais akto-
riais, dailininkais, lindihopo šokė-
jais, sporto treneriais. Į pirmas 
dvi pamainas renkami mažiausi 
stovyklautojai - nuo 8 metų.
Užsiregistravusiems po kelis ar 

grupėmis taikomos ypatingos mak-
simalios nuolaidos! Šios stovyklos 
labai populiarios, todėl registracija 
jau aktyviai vyksta.

“Laisvalaikio” inf.

“Ditma”: naujienos apie moksleivių vasaros stovyklas ir pažintines keliones

Daugiau apie stovyklas,  
jų kainas ir nuolaidas rasite 
interneto puslapyje  
www.ditma.lt arba  
www.forumoteatras.lt.

Gera žinia tėvams, besirūpinantiems turiningu savo 
vaikų poilsiu, - organizuojamos netradicinės ir įdomios  

interaktyvios vasaros stovyklos Lietuvoje ir užsienyje.  
16 metų patirtį turintis kelionių organizatorius “Ditmos 

projektai” ir 7 metus organizuojantis edukacines  
stovyklas Menų ir mokymo namų “Forumo teatras”  

šiais metais įgyvendina bendrą idėją - vaikų vasaros  
užimtumo programą “Pagauk save”.
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Teisingai įvardyti šį paskutinį ne-
įspėtą žaidimo balsą gegužės 26 dieną 
pavyko “Radiocentro” klausytojui An-
tanui Česnulevičiui. 24 metų vilnietis, 
Vilniaus universitete medicinos moks-
lus bebaigiantis studentas, laimėjo pa-
grindinį žaidimo prizą - 22 950 litų.

Žaidimo “Paslaptingieji “Radio-

centro” balsai” esmė buvo teisingai 
įvardyti visus tris garsius žmones, 
kurių balsais pasakyti žodžiai suda-
rė vientisą frazę.

Pirmasis frazės balsas buvo po-
puliarios dainininkės Rositos Čivily-
tės. Ji sakė žodį “Radiocentras” ir 
buvo teisingai įspėta jau pačią pirmą-

ją žaidimo dieną, kovo 15-ąją. Už tai 
penkių tūkstančių litų premiją laimė-
jo vilnietė Karolina Budraitienė. Apie 
žaidimą sužinojusi R.Čivilytė reaga-
vo džiaugsmingai: “Geras! Aš labai 
džiaugiuosi, kad radijo imtuvuose 
skamba mano balsas!” ir juokais pri-
dūrė, kad šiaip savo balsą vertina ne 
mažiau kaip milijonu litų.

Antrasis balsas priklausė Vy-
riausiosios rinkimų komisijos pir-
mininkui Zenonui Vaigauskui. Jo sa-
komą žodį “muzika” penktąją žaidi-
mo dieną teisingai atspėjo “Radio-
centro” klausytojas Ramūnas Talu-
tis iš Kauno. Toks spėjimas jam 
uždirbo dešimt tūkstančių litų. Pats 
Z.Vaigauskas, apie savo balso daly-
vavimą radijo žaidime sužinojęs iš 
dukros, sakė tik po keleto pasiklau-
symų galėjęs atpažinti, kad tai bū-
tent jis taria žodį “muzika”.

Galiausiai įspėto Gerto Kulamė-
jės balsą žaidimo rengėjams įsirašy-
ti pavyko dar vasario pabaigoje. Tuo-
met estų sportininkas lankėsi Vil-
niuje kaip Tartu “Rock” krepšinio 
komandos treneris, o jo treniruoja-
mas klubas žaidė ir pralaimėjo Bal-
tijos krepšinio lygos rungtynes 
“Lietuvos ryto” komandai.

Į Lietuvos sporto istoriją Gertas 
Kulamėjė įėjo prieš daugiau nei pen-
kiolika metų kaip pirmasis lietuviš-
ko krepšinio klubo žaidėjas užsienie-
tis. Žaisdamas už Kauno “Žalgirį”, 
jis net buvo tapęs LKL čempionu. 
Maždaug tuo pat metu populiarios 
TV laidos “Radioshow” rengėjai su-
kūrė ir į ekraną paleido jo pavarde 
pavadintą personažą-lėlę.

Per ilgiau nei du mėnesius truku-
sį radijo žaidimą dalyvauti jame re-
gistravosi daugiau nei 32 tūkstančiai 
dalyvių. Savo spėjimus eteryje išsakė 
arti penkių šimtų žaidėjų. Po neilgos 
pertraukos radijo stotis “Radiocen-
tras” ketina surengti žaidimą “Paslap-
tingieji “Radiocentro” balsai 2”.

“Laisvalaikio” inf.
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Atspėti paslaptingieji balsai
Krepšinio gerbėjai turbūt prisimena legendinį Kauno “Žalgirio” krepšininką, pirmąjį Lietuvos krepšinio le-
gionierių 38 m. estą Gertą Kulamėjė (Gert Kullamae) - būtent šio žmogaus balsu ištartas žodis “masėms” 
dešimt savaičių kaitino aistras visiems radijo žaidimo “Paslaptingieji “Radiocentro” balsai” dalyviams.

Pagrindinis žaidimo 
“Paslaptingieji  
“Radiocentro” balsai”  
prizas atiteko Antanui 
Česnulevičiui (kairėje)

“Radiocentro” nuotr.

Druskininkuose kuriama alėja 
žinomiems Lietuvos meninin-
kams. Per kurorto atidarymo šven-
tę pirmajam skulptūra atidengta 
aktoriui Donatui Banioniui.

Teatro ir kino aktorius Dona-
tas Banionis, įsikūręs ant suole-
lio su knyga rankoje, šalia stovi-
niuojančios gervės, tarsi kviečia 
prisėsti ir pailsėti visus kurorto 
poilsiautojus.

D.Banionio skulptūros auto-
rius Mindaugas Junčys sako ją 
liejęs daugiau nei du mėnesius. 
Skulptūra iš bronzos sveria apie 
100 kilogramų.

Ateityje planuojama, kad 
įkurtoje menininkų alėjoje šalia 
D. Banionio prisės ir kiti Lietuvą 
garsinantys žmonės.

Jau nuo kitos savaitės drus-
kininkiečiai ir kurorto svečiai bus 
pakviesti pasižiūrėti kino filmų, 
kuriuose vaidino D.Banionis.

Druskininkuose 
atidengta skulptūra 
D.Banioniui



Kas? 
1944-ųjų mūšis Varšuvoje.

Ką padarė? 
Pamėginkite paaugliui išsamiai papasakoti apie 

Antrojo pasaulinio karo istoriją ir suprasite, kas yra 
abejingumas. Tai suprato ir Varšuvos mūšio metinių 
minėjimo organizatoriai. Tada “Facebook” sukūrė vai-
kino Kosteko ir merginos Sosnos profilius. Sosna gy-
vena Varšuvoje, Žoliboržo rajone. Ji domisi architek-
tūra ir po karo tikisi ją studijuoti. Jaunuoliai įsimylėję 
vienas kitą, tad pagrindinės temos - karas ir meilė. 
Kasdieninių, gyvenimiškų žinučių forma pasakojama 
apie 1944-uosius tiesioginių įvykių liudininkų lūpomis. 
Faktus lydėjo nuotraukos, filmukai, testai.

Kodėl veikė? 
Istorija pradeda jaudinti, kai matai kitados gyve-

nusių jaunų žmonių fotografijas ir supranti, kad žiau-
riame mūšyje kovėsi tokie kaip jie, tokie kaip jūs. 
Kampanijos biudžetas nulinis, o Sosnos bei Kosteko 
draugais “Facebook.com” tapo per 4000 jaunuolių, 
sulaukta apie 3000 skaitytojų komentarų, kampanija 
aprašyta Lenkijos ir užsienio spaudoje.

Apdovanojimai? 
Pagrindinis prizas “Epica Awards 2009” už medi-

jos panaudojimą, “Silver Drum” prizas “Golden Drum 
2009” apdovanojimuose.

Kas? 
“Honda”.

Ką padarė? 
Pasinaudojo populiaria teorija, kad 

visus planetos gyventojus galima su-
jungti per grandinę iš šešių asmenų. 
“Facebook” sukūrė grupę “Kiekvie-
nas pažįsta kažką, kas myli “Hondą”. 
Socialiniu eksperimentu vadinama rek-
lamos kampanija klausė, ar sujungs 
pasaulį meilė “Hondai”?

Kodėl veikė? 
Kampanijos raktas - žmogiškas 

smalsumas ir pomėgis vienytis į ben-
druomenes. O tavo sudaryta “Hondą” 
mylinčiųjų grandinė parodo, kad ją my-
li ir Jonas, ir Petras. Ruošdamasis pirk-
ti naują automobilį gali spjauti į gamin-
tojo reklamas ir įvaizdį. Bet būtinai 
pasidomėsi, ką apie pasirinktą variantą 
galvoja tavo bendradarbis ar brolis.

Rezultatai? 
355 tūkstančiai grupės gerbėjų. 

Šiuo metu meilė “Hondai” vienija 
beveik 4,5 milijono. “Meilės į kiše-
nę neįsidėsi”, - rūsčiai suabejos 
praktiškas verslininkas. Bet gal įsi-
dėsi meilės rezultatus? “Adverti-
sing Age” “Power Players 2009” 
tyrimo duomenimis, šios kampani-
jos populiarumas prisidėjo prie to, 
kad “Hondos” išlaidos reklamai JAV 
sumažėjo 10 proc., o pardavimai pa-
didėjo 24 proc.

Apdovanojimai? 
Nominacija “Webby Awards” ge-

riausio socialinės medijos panaudoji-
mo kategorijoje, “Merit Award” lai-
mėtojas integruotos prekės ženklo 
kampanijos kategorijoje.

Kas? 
Nauja “Ikea” parduotuvė Mal-

mėje, Švedija.

Ką padarė? 
Panaudojo įrankį, kurio ne-

pastebėjo kiti, ir išreklamavo 
naujos parduotuvės atidarymą. 
Naujos “Ikea” parduotuvės va-
dovas asmeniniame profilyje pa-
teikia interjero nuotrauką. Pir-
masis savo vardu pažymėk bet 
kurį “Ikea” daiktą nuotraukoje ir 
gauk jį dovanų.

Kodėl veikė? 
Pasiūlė žmonėms galimybę 

laimėti patinkantį daiktą vienu 
mygtuko paspaudimu ir pasinau-
dojo “Facebook.com” funkcija, jog 
tau patekus į nuotrauką ši žinia 
atsiduria tarp visų tavo draugų 
naujienų. Kadangi laimėti taip pa-
prasta, dalyviai prašė dar ir dar 
nuotraukų, o apie konkursą ir nau-
ją parduotuvę sužinodavo vis dau-
giau draugų.

Rezultatai? 
Tiksliai apskaičiuoti kampani-

jos rezultatus sudėtinga. Žinant, 
kad vidutiniškai “Facebook” var-
totojas turi apie 130 draugų, 
skaičiai auga geometrine prog-
resija. Praėjus keliems mėne-
siams po kampanijos, “Youtube” 
filmukas apie ją peržiūrėtas dar 
apie 150 000 kartų. Apie parduo-
tuvę Malmėje rašė pasaulio tin-
klaraščiai ir portalai, tokie kaip 
“Mashable”, CNET (JAV), “Mar-
keting Media” (Rusija), “Ninja 

Marketing” (Italija), “Bright” ir 
“Molb log”  (Nyder landa i ) , 
“Brand Republic” (Anglija).

Apdovanojimai? 
“One Show Interactive 2010” 

finalas.

El.reklama: 3 pavyzdžiai, kaip įdarbinti “Facebook”
Rubriką  
pristato “Gaumina”

n  Darius Bagdžiūnas, 
“Gaumina” direktorius

Maža ta Lietuva. Būtų didesnė rinka - tada tai pavarytum, ar ne? Tu-
rime gerų žinių! Jei “Facebook” būtų valstybė, pagal gyventojų skaičių jis 
būtų trečioje vietoje nusileisdamas tik Kinijai ir Indijai (“Facebook.com” 
gyventojai - per 400 milijonų aktyvių lankytojų). Visi žinome šio socialinio 
tinklo struktūrą ir veikimo principus. Bet tik vienetai sugeba apeiti tradici-
nės reklamos kanalus ir priversti socialinį tinklą dirbti sau. Nemokamai. 
Trys paprastos ir efektyvios kampanijos “Facebook.com”.

Šiandien populiaru kalbėti, kad reklama “Facebook” nebeveikia, nes visi tai daro. “Žmonės skaito tai, kas jiems įdomu, ir kartais tai būna reklama” -  
Hovardas Gosadžas (Howard Gossage) tai pastebėjo dar prieš 40 metų. Ir niekas nepasikeitė, tik formatai - svetainės, reklaminiai skydeliai, socialiniai tinklai,  

o ne spaudos maketai. Vienintelė problema, kad daugumos įmonių “Facebook.com” profiliai atrodo vienodai. O jei jie atrodo vienodai, geriau pasidomėsiu,  
ką veikia vaikystės draugas nei prekės ženklo logotipas.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvadų
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Praeitis ieško draugų
n www.matefromthepast.com

Nemokama reklamuotojų armija
n www.tinyurl.com/ikeaatvejis

Įsimylėjusiųjų klubas
n www.automobiles.honda.com/love-honda

gera naujiena Trumpai
K.Ronaldo su drauge - 
“Olialia” jachtoje

Žiniasklaidą apskriejo žinia - 
garsusis Madrido “Real” futboli-
ninkas Krištianas Ronaldas (Chris-
tian Ronaldo) turi naują draugę! Jie 
paparacų buvo užfiksuoti kartu 
Korsikoje, prabangioje “Olialia” 
jachtoje. Krištianas su 24-erių ru-
saite manekene Irina Šeik (Shayk) 
atrodė labai smagiai leidžiantys lai-
ką. Plaukiodami Viduržemio jūra 
“Olialia” jachta jie praleido 3 die-
nas. Irina yra populiari manekenė, 
jos nuotraukos puikavosi “Sports 
Illustrated” žurnale, ji taip pat bu-
vo prekės ženklų “Intimissimi” ir 
“Guess” reklamos veidu.

“Olialia TOP” - Mino ir  
N. Juškos paslaptys

Indrės Burlinskaitės veda-
moje laidoje “Olialia TOP” apsi-
lankęs ir ant minkštos sofos kles-
telėjęs baleto primarijus Nerijus 
Juška atskleidė, kad po operaci-
jos jis buvo priaugęs net septynis 
kilogramus. Tačiau antsvorio so-
listas greitai atsikratė. Ir be die-
tų. Pasirodo, N.Juška sostinėje 
lanko tą patį sporto klubą, kaip ir 
atlikėjas Mino, kurį taip pat už-
kalbino Indrė. Seksualusis daini-
ninkas prisipažino, kad mėgsta 
tas merginas, kurios sportuoja. 
Dar daugiau - jis prasitarė, kad 
yra nuolat įsimylėjęs. Ką - suži-
nosite laidoje “Olialia TOP”.

Parengė Aušra PRASAUSKAITĖ

Pristatome dar penkias žavias 
“Olialia” kalendoriuose besipuikuo-
jančias merginas, kurios gerbėjams 
primena, jog dabar galima įsigyti 
žiebtuvėlius ir su jų atvaizdais.

Šįkart “Olialia” gerbėjai turi ga-
limybę įsigyti žiebtuvėlius su gru-
pės “Olialia pupytės” narės Mari-
nos Daščenkos, seksualiosios dai-
nininkės Sonios, 2008 m. “Vakaro 
žinių” kalendoriaus veido skanda-
lingosios Vaidos Kisieliūtės bei 

“Olialia” mergaičių Aleksandros 
Savinos ir Inesos Nomgaudienės 
atvaizdais.

“Labai džiaugiuosi matydama, 
kaip plečiasi “Olialia” projektas, ir 
man malonu būti viso to dalimi. Dėl 
to smagu būti įamžintai ir ant žieb-
tuvėlio. Pastarieji metai su “Olialia” 
man buvo kaip niekad aktyvūs ir 
bus įdomu kada nors atsiversti “Va-
karo žinių” kalendorių, pasižiūrėti 
nuotraukas ir prisiminti, kiek daug 

įdomių akimirkų patyrėme. Nedide-
lė šio laikotarpio įamžinimo dalis - 
kalendorinė nuotrauka ant “Olialia” 
žiebtuvėlio, kurį būtinai įsigysiu at-
minimui”, - sakė Marina.

Kolekcinius “Olialia” žiebtuvė-
lius galite įsigyti didžiuosiuose pre-
kybos centruose “Maxima”, “Nor-
fa”, “Aibė”, “Šilas”, “Express Mar-
ket”, AVS prekybos sistemoje (pre-
kybos centrai “Tau”, “Grūstė”, “Ku-
bas”), degalinėse “Lukoil”, “Baltic 

Petroleum”, “Kvistija”, EMSI ir kt.
Tarp dvidešimties merginų, ku-

rias išvysite ant “Olialia” žiebtuvė-
lių, puikuosis ir daugiau Lietuvos 
žvaigždžių: dainininkės Goda Alije-
va, Natalija Zvonkė, grupės “Olialia 
pupytės” narės Oksana Pikul, “Olia-
lia” mergaitė bei televizijos laidų 
vedėja Indrė Burlinskaitė, modelis 
Vaida Kisieliūtė, Gintarė Gurevi-
čiūtė ir daugelis kitų. Surink visą 
kolekciją!

n Ūgis 172 cm
n Krūtinė 74 cm
n Liemuo 59 cm
n Klubai 89 cm
n Batai 40
n Plaukai rudi
n Akys pilkos

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

Karštoji “Olialia” naujiena - kolekciniai “Olialia” žiebtuvėliai - atnaujino merginų nuotraukas!  
Prekyboje atsidūrė dar penkios gražiausios Lietuvos merginos, viliojamu žvilgsniu žvelgiančios į jus.

 “Olialia TOP” su N.Juška 
svečiuose - jau šį ketvirtadienį, 

21:30 val. O Mino savo 
paslaptis I.Burlinskaitei 
atskleis tuo pačiu laiku, 

pirmadienio vakaro laidoje.

“Olialia Models” pristato - 
Karolina Šlečkutė
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www.olialia.lt žiūrėkite 
slaptas nuotraukas, kuriose 
Ronaldas ir Šeik užfiksuoti 

“Olialia” jachtoje.

Nauja kolekcinių “Olialia” žiebtuvėlių karta - jau prekyboje!

Algirdo Bako (“Ciklopas”) nuotr.



Teisingai išsprendę kryžiažodį galite laimėti pramoginį  
6 metrų ilgio aitvarą “Ryklys”

Atsakymą į kryžiažodį iki birželio 8 d. siųskite SMS žinute, numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. Žinutės kaina - 1 Lt.

Praeito kryžiažodžio laimėtoja - Aušra Senovaitytė iš Kauno. Jai bus įteiktas “Pizza Jazz” dovanų kuponas.
Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai laikomi tik dvi savaites.

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Skučaitė. Vns. Ark. Avokada. Tik. Anatema. Namibija. Inija.  

Karagana. Laikinas. Niaura. Užgaida. Tamtamas. Ritė. Sutars.

Horizontaliai: Liustra. Kontrataka. Kvin. Mirtingumas. Okarina. Kia. Bigliai. 
Art. Amelija. Nudumia. Jan. Ara. ATR. Marakana. Alsa. Asės.

Pažymėtuose langeliuose: KVoRumAS.

Prognoz∂ savaitei
2010 06 03-09

AVINAS. Darbo savaitės pabaigoje 
venkite konfliktų, nevartokite  
svaigalų. Savaitgalis tinka aktyviai 
ilsėtis, mėgautis saulės voniomis. 
Darbo savaitės pradžioje būkite 
praktiškesni. Trečiadienis tinka  
mokytis, vykti į kelionę,  
bendrauti.

JAuTIS. Darbo savaitės pabaigoje  
palanku atnaujinti senus ryšius,  
būti viešumoje. Savaitgalį venkite 
konfliktų, neperkaiskite saulėje.  
Darbo savaitės pradžia palanki  
aktyviai veikti. Trečiadienį 
neišlaidaukite.

DVYNIAI. Darbo savaitės pabaigoje 
venkite svaigalų, ypač tarnybos  
metu. Savaitgalį galima atsipalaiduoti, 
bendrauti, sportuoti. Darbo savaitės 
pradžia aktyviai veiklai nepalanki. 
Trečiadienis - jūsų diena.

VĖŽYS. Darbo savaitės pabaiga  
tinka mokytis, vykti į kelionę.  
Savaitgalį elkitės santūriai, neper- 
kaiskite saulėje. Darbo savaitės  
pradžia palanki bendrauti, tvarkyti 
praktiškus reikalus. Trečiadienį  
venkite konfliktų su giminėmis,  
kaimynais.

LIŪTAS. Darbo savaitės pabaigoje  
nerizikuokite pinigais, venkite  
svaigalų. Savaitgalis tinka iškylauti, 
mėgautis saule. Darbo savaitės 
pradžioje būkite diplomatiškesni  
tarnyboje. Trečiadienis palankus  
bendrauti.

mERGELĖ. Darbo savaitės pabaiga 
nepalanki tvarkyti juridinius reikalus, 
venkite konfliktų su partneriu,  
nevartokite svaigalų. Savaitgalį 
praleiskite ramiai, nepiktnaudžiau- 
kite saulės voniomis.

SVARSTYKLĖS. Darbo savaitės 
pabaigoje venkite svaigalų, tausokite 
sveikatą. Savaitgalį nesiaiškinkite 
santykių su partneriu, saikingai 
mėgaukitės saulės voniomis. Darbo 
savaitės pradžioje nerizikuokite pini-
gais. Trečiadienis tinka bendrauti, 
mokytis, keliauti.

SKoRPIoNAS. Darbo savaitės pabaiga 
palanki meilei, romantikai, kūrybai. 
Savaitgalį patausokite sveikatą. Darbo 
savaitės pradžia nepalanki spręsti juri- 
dinius reikalus. Trečiadienį nerizikuo- 
kite pinigais.

ŠAuLYS. Darbo savaitės pabai-
goje venkite svaigalų, tai gali sukelti 
konfliktų šeimoje. Savaitgalis palankus 
meilei, aktyvioms pramogoms su 
vaikais. Darbo savaitės pradžioje 
patausokite sveikatą. Trečiadienį venkite 
ginčų su giminėmis.

oŽIARAGIS. Darbo savaitės  
pabaiga palanki mokytis, vykti į 
keliones. Savaitgalį daugiau dėmesio 
skirkite šeimai. Darbo savaitės  
pradžia palanki meilei, kūrybai. 
Trečiadienį patausokite sveikatą.

VANDENIS. Darbo savaitės  
pabaigoje neišlaidaukite, venkite 
svaigalų. Savaitgalis tinka bendrauti, 
pramogauti, iškylauti. Darbo savaitės 
pradžioje būkite praktiškesni,  
daugiau dėmesio skirkite namams. 
Trečiadienis palankus meilei.

ŽuVYS. Darbo savaitės pabaiga 
aktyvi. Savaitgalį būkite praktiškesni, 
nepiktnaudžiaukite saulės voniomis. 
Darbo savaitės pradžia palanki  
mokytis, vykti į komandiruotes,  
bendrauti. Trečiadienį daugiau  
dėmesio skirkite šeimai,  
giminėms.

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

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, 3D) 
- 3 d. 13, 16. 4-10 d. 10.10, 13, 16, 19, 21.50.
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV) 
- 4-10 d. 10.30, 12.45, 15.15, 17.30, 20.
“Ponas ir ponia Gangsteriai”  (veiksmo 
komedija, JAV) - 10 d. 19.15, 21.30.
“Persijos princas: laiko smiltys”  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) - 3 d. 11, 
13.30, 16, 18.45, 21.30. 4-10 d. 10.45, 13.15, 
15.45, 18.15, 20.45.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 3 d. 10.45, 14, 17, 20.15. 
4-10 d. 10.45, 14, 17.15, 20.30.
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė komedi-
ja, JAV) - 3 d. 11.15, 14.30, 17.45, 21. 4-10 d. 
11.15, 14.45, 18, 21.15.
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 3 d. 13.45, 16.15, 19, 21.15. 4-10 d. 
13.45, 16.15, 18.30, 21.
“Karštas kubilas - laiko mašina”   
(komedija, JAV) - 3 d. 14.15, 16.30, 19.10, 
21.40. 4-10 d. 14.15, 16.30, 19.15, 21.30  
(10 d. 19.15, 21.30 val. seansai nevyks).
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 3 d. 
10.30, 12.45, 15. 4-10 d. 13.30, 15.30.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir nuotykių 
f., JAV) - 3 d. 20.30. 4-10 d. 17.45, 20.15.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 4-10 d. 11.45.
“Princesė ir varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 3 d. 12. 4-10 d. 11.
“Aukštyn”  (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV) - 4-10 d. 11.30.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, D.Britanija) - 3 d. 16.45, 19.20.

“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 3 d. 14.45, 21.30.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
- 3 d. 17.15.
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
3 d. 20.45.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 3 d. 11.15.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, 
3D) - 3 d. 13, 16. 4-10 d. 11.20, 14.10, 14.40, 
16.50, 17.50, 19.20, 20.50, 22.
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV) 
- 4-10 d. 11, 13.20, 15.50, 18.15, 20.45.
“Ponas ir ponia Gangsteriai”  (veiksmo 
komedija, JAV) - 10 d. 19.15, 21.40.
“Persijos princas: laiko smiltys”  (fantas-
tinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) - 3 d. 11.20, 
13.50, 16.30, 19.15, 22. 4-10 d. 11.30, 14, 
16.20, 19, 21.40.
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė komedi-
ja, JAV) - 3 d. 11.40, 15.20, 18.50, 22. 4-10 d. 
11.40, 14.50, 18, 21.20.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 3 d. 11.45, 15, 18.10, 
21.30. 4-10 d. 15.10, 18.20, 21.25.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 3 d. 
15.30, 17.40. 4-10 d. 12.15, 15, 17.10 (12.15 
val. seansas vyks 5-6 d.).
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 3 d. 14.45, 17.50, 21.15. 
4-10 d. 11.10, 16.
“Karštas kubilas - laiko mašina”  
(komedija, JAV) - 3 d. 12.15, 14.30, 17, 19.30, 
21.45. 4-10 d. 13.40, 18.40.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 3 d. 15, 17.15, 19.30, 
21.40. 4-9 d. 19.15, 21.40.
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 3 d. 19, 21.20. 4-10 d. 16, 21.10.

“Kloja”  (drama, JAV, Kanada, Prancūzija) -  
3 d. 16, 18.10, 20.45. 4-9 d. 18.40.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) -  
3 d. 16.20, 20. 4-10 d. 21.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija, Rusija, 
3D) - 3 d. 11. 4-10 d. 12.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 4-10 d. 11.45.
“Aukštyn”  (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV) - 3 d. 12.50. 4-10 d. 13.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) -  
3 d. 13.15, 15.45.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo 
f., JAV, D.Britanija, 3D) - 3 d. 18.30.
“Įsikūnijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 3 d. 21.
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
3 d. 20.15.
“Princesė ir varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 3 d. 13.30.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Serafina”  (drama, Prancūzija, Belgija) - 3 d. 
19. 4 d. 17.10. 5 d. 18.15. 6 d. 18.40. 7 d. 
20.30. 8 d. 19.10. 9 d. 19.30. 10 d. 20.40.
“Atsisveikinimas (laimingo žmogaus 
istorija)”  (drama, Lietuva) - 3 d. 21.20.
“Mažylė”  (drama, Austrija, Italija) - 3 d. 17. 
6 d. 16.40. 8 d. 17.10. 10 d. 18.40.
“Kolekcionierė”  (drama, Lietuva) - 4 d. 
19.30.
“Magiškasis Paryžius”  (trumpametražiai, 
Prancūzija) - 4 d. 21.10. 5 d. 16.30. 7 d. 
18.40. 9 d. 21.40.
“Nuodėmės užkalbėjimas”  (drama, 
Lietuva) - 5 d. 20.40.
“Nerutina”/”Margučių rytas” 
(trumpametražis/animacija, Lietuva) - 6 d. 16.
“8 1/2 moters”  (erotinė drama, Olandija, 
D.Britanija, Liuksemburgas, Vokietija) - 6 d. 21.
“Vabzdžių dresuotojas”  (dokumentinis f., 
Lietuva) - 7 d. 17.30.

“Artimos šviesos”  (drama, Lietuva, 
Vokietija) - 8 d. 21.30.
“Duburys”  (drama, Lietuva) - 9 d. 17.
“Balkonas”  (komiška drama, Lietuva) -  
10 d. 17.30.

OZO KINO SALĖ
“Lankas”  (drama, Japonija, Pietų Korėja) 
- 3 d. 18.
“Panelės Smilos sniego jausmas”   
(trileris, Danija, Vokietija, Švedija) - 4 d. 18.
“Paskutinės dienos”  (drama, JAV) - 5 d. 16.
“Jausmai”  (drama, Lietuva) - 7 d. 18.
“Ave Vita!”  (drama, Lietuva) - 8 d. 18.
“Sadūto tūto”  (kino apysaka, Lietuva) - 9, 
10 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, 
3D) - 3 d. 13. 16. 4-10 d. 10.10, 12.45, 15.45, 
18.45, 21.30. 4-5 d. 23.59.
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV) 
- 4-10 d. 11.15, 13.45, 16.15, 19, 21.45.
“Ponas ir ponia Gangsteriai”  (veiksmo 
komedija, JAV) - 10 d. 20.
“Kapitonas Alatristė”  (istorinė veiksmo 
drama, Ispanija) - 8 d. 17.15 (Kitokio kino 
klubas).
“Persijos princas: laiko smiltys”  (fantas-
tinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) - 3 d. 10.45, 
13.30, 16.15, 19, 21.45. 4-10 d. 10.30, 13, 
15.30, 18.15, 21. 4-5 d. 23.45.
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė komed-
ija, JAV) - 3 d. 11, 14.15, 18, 21.15. 4-10 d. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.40. 4-5 d. 23.35.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 3 d. 14.30, 18.15, 21.30. 
4-10 d. 10.45, 14.30, 18, 21.15.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) -  
4-10 d. 13.15, 15.15, 17.30 (8 d. 17.30 val. 
seansas nevyks).

“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 3 d. 15.15, 20.15. 4-10 d. 
16.30, 19.15.
“Karštas kubilas - laiko mašina”  
(komedija, JAV) - 3 d. 14.45, 17, 19.30, 22. 
4-10 d. 14.15, 22.
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 3 d. 13.45, 16, 18.30, 20.45. 4-9 d. 20. 
4-5 d. 22.30.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 4-10 d. 11.30.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 4-10 d. 11.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 3 d. 13.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 3 d. 10.30.
“Princesė ir varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 3 d. 11.15.
“Aukštyn”  (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV) - 3 d. 10.45.
“Šrekas 3”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV) - 3 d. 12.15.

CINAMON
“Ponas ir ponia Gangsteriai”  (veiksmo 
komedija, JAV) - 10 d. 21.
“Šrekas. Ilgai ir laimingai”  (animacinė 
nuotykių komedija, dubliuota lietuviškai, JAV) 
- 3 d. 15, 18.15. 4-10 d. 10.45, 12.35, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 22.30 (7-10 d. 22.30 val. 
seansas nevyks).
“Persijos princas: laiko smiltys”  (fantas-
tinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) - 3 d. 11.30, 
14, 16.30, 19, 21.30. 4-10 d. 11.15, 13.45, 
16.15, 19, 21.30.
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė komedija, 
JAV) - 3 d. 12.30, 15.30, 18.35, 21.45. 4-10 d. 
12.15, 15.30, 18.45, 21.45.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, D.Britanija, 
JAV) - 3 d. 14.45, 20.45. 4-10 d. 11.45, 14.45, 
18, 21 (10 d. 21 val. seansas nevyks).
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 3 d. 12.15, 19.15, 21.35. 4-10 d. 17.15.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 3 d. 18, 20, 22. 4-10 d. 
19.45, 22.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 3 d. 11, 13.15, 15.45. 4-10 d. 
12.45, 15.
“Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas 
slypi už kampo”  (komedija, Bulgarija, 
Slovėnija, Vengrija, Vokietija) - 3 d. 12.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 3 d. 16.50.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
3 d. 18.30 val. - H.Lovenskjoldo “Silfidė”. 2 v. 
baletas. Dir. A.Šulčys.
9, 10 d. 18.30 val. - V.A.Mocarto “Figaro 
vedybos”. 2 d. opera italų k. Dir. M.Staškus.

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė

6 d. 18 val. - S.Dovlatovo “Draustinis”. Sankt 
Peterburgo valstybinio akademinio Lensovieto 
vardo teatro gastrolės!
7 d. 18 val. - Premjera! A.Čechovo “Čechov. 
Vodevilis”. Sankt Peterburgo valstybinio 
akademinio Lensovieto vardo teatro gastrolės!
8 d. 18 val. - R.Bauer “Sujaukti jausmai”. 
Sankt  Peterburgo valstybinio akademinio 
Lensovieto vardo teatro gastrolės!

Vilniaus mažasis teatras
8 d. 18.30 val. - T.Lets “Vestonai”.  
Rež. V.Malinauskas.
9 d. 18.30 val. - D.Lindsay-Abaire “Triušio 
ola”. Rež. V.Malinauskas. P.Pryažko “Trus”. 
Rež. K.Glušajevas.
10 d. 18.30 val. - A.Strindbergo “Freken 
Julija”. Rež. A.Areima.

Valstybinis jaunimo teatras
Salė 99

3 d. 17 val. - M.Norman “Labanakt, mama!” Rež. 
A.Latėnas (A.Latėno aktorių-lėlininkų kursas).

Rusų dramos teatras
8 d. 19 val. - P.Kilterio “Duetai”. D.Kazlauskas.

Vilniaus teatras “Lėlė”�  
Didžioji salė

3 d. 12 val. - “Pagal Jurgį ir kepurė” 
(pagal K.Borutos knygą “Jurgio Paketurio 
klajonės...”). Rež. J.Čižauskaitė (LMTA 
A.Latėno aktorių-lėlininkų kursas).
4 d. 17 val. - “Privati valda” (pagal 
M.Martinaičio pasaką “Avinėlio teismas”.  
Rež. V.Mazūras (LMTA A.Latėno aktorių-
lėlininkų kursas).
5 d. 17 val. - K.I.Galčinskio “Žaliojo žąsinėlio 
teatras”. Rež. A.Mikutis. (LMTA, A.Latėno 
aktorių-lėlininkų kursas).

Mažoji salė
4, 5 d. 11 val. - “Uma-Uma!” Spektaklis, vaidi-
namas Uma-Uma genties kalba.  
Rež. A.Žiurauskas. (LMTA, A.Latėno aktorių-
lėlininkų kursas.)
6 d. 12 ir 14 val. - “Bjaurusis ančiukas”  
(pagal. H.K.Anderseno pasaką).  
Rež. A.Pociūnas.

Raganiukės teatras
3 d. 18 val.; 6 d. 12 val. - “Šmurliuko nuoty-
kiai”. Rež. V.Mikalauskas.
10 d. 18 val. - Premjera! “Bezdukas ant ežero”. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.

Menų spaustuvė
3 d. 19 val. Juodojoje salėje - “Kokia čia 
teisybė?” (LMTA, V.Bagdono aktorių  
kursas/”Trupė liūdi”.)
4 d. 14 val. Kišeninėje salėje - M.Valiuko 
“Trintukas”. Rež. M.Valiukas.
4 d. 20 val. Juodojoje salėje - “Liūdnų slibinų” 
koncertas. (“Trupė liūdi”.)
5 d. 15 val. Kišeninėje salėje - “Baltoji stirna”. 
Rež. V.Kublinskas. (LMTA, V.Bagdono aktorių 
kursas/”Trupė liūdi”.)
8 d. 19 val. - Juodojoje salėje - “Laimingi” 
(pagal F.von Šilerio “Klastą ir meilę”).  
Rež. A.Areima (Kauno dramos teatras).

Užupio menų inkubatorius
9 d. 18 val. - “Geras šuo Ferdis” 
(“Senamiesčio lėlės”).

KAUNAS

Kauno dramos teatras
3 d. 18 val. Ilgojoje salėje - A.Čechovo 
“Palata”. Inscenizacijos aut. ir rež. R.Kazlas.
4 d. 18 val. Penktojoje salėje - Premjera! 
“Moderatoriai”. Rež. A.Kurienius.
4 d. 19 val. Mažojoje scenoje - M.von 
Majenburgo “Bjaurusis”. Rež. V.Malinauskas.
5 d. 15 val. Tavernos salėje - I.Hagerup 
“Stiklinė arbatos su citrina”. Rež. D.Juronytė.
6 d. 18 val. Penktojoje salėje - “Laimingi” 
(pagal F.Šilerio “Klasta ir meilė”. Rež. A.Areima.
9, 10 d. 18 val. Ilgojoje salėje - A.Čechovo 
“Palata”. Inscenizacijos aut. ir rež. R.Kazlas.

Kauno muzikinis teatras
6 d. 18 val. - K.Monteverdžio madrigalinės 
operos “Tankredžio ir Klorindos dvikova” ir 
“Nedėkingųjų šokis”. Rež. G.Varnas.

Kauno kamerinis teatras
4 d. 18 val. - L.S.Kaningamo “Mergvakaris”. 
Rež. A.Rubinovas.
5 d. 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingo 
“Karštas šokoladas”. Rež. S.Rubinovas.
6 d. 18 val. - F.Rablė “Gargantiua ir 
Pantagriuelis”. Rež. S.Rubinovas.
10 d. 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingo 
“Karštas šokoladas”. Rež. S.Rubinovas.

Kauno mažasis teatras
8 d. 19 val. - “Mokėk - duosiu” (pagal 
G.Gugevičiūtės pjesę “Labas gyvenimas”).  
Rež. V.Balsys.
9 d. 19 val. - A.Dilytės “Lauros kosmosas”. 
Rež. A.Dilytė.

Kauno lėlių teatras
6 d. 12 val. Mažojoje scenoje - “Žirafa su 
kojinėmis”. Rež. G.Radvilavičiūtė.

”�Girstučio”� salė
9 d. 18 val. - M.Gavran “Mano žmonos vyras”. 
Rež. K.Smoriginas (“Domino” teatras).

KLAIPĖDA

Klaipėdos muzikinis teatras
5 d. 19.30 val. - P.Čaikovskio kūriniai styginių 
orkestrui. Diriguoja ir griežia Davidas Geringas 
(violončelė).

ŠIAULIAI

Šiaulių dramos teatras
5 d. 18 val. - R.Lamuru “Sriubinė”.  
Rež. N.Mirončikaitė.

PALANGA

Klubas “Ramybė”� 
5 d. 20 val.; 6 d. 18 val. - Lietuvos naciona-
linio dramos teatro spektaklis “Gaidukas”.  
Rež. J.Smoriginas.

Koncertai
VILNIUS

Lietuvos nacionalinė  
filharmonija

3 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Fortepijono 
rečitalis “Atrasti iš naujo”. Grigorij Sokolov 
(fortepijonas, Rusija).
4 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Festivalio 
džiazas “Auksinė bigbendo kolekcija”. 

Briuselio džiazo orkestras (Belgija). Meno vad., 
dir. ir solistas Frank Vaganee (saksofonas, 
Belgija).

Vilniaus paveikslų galerija
4 d. 18 val. - Sigutės Stonytės rečitalis. 
Antrasis ciklo koncertas. Koncerte dalyvauja: 
Sigutė Stonytė (sopranas), Jurgis Karnavičius 
(fortepijonas), Sandra Fleišer.

Šv.Kotrynos bažnyčia
3 d. 19 val. - Ispaniškoji keltų muzika. 
Tradicinės Galisijos muzikos koncertas 
“Milladoiro”. Įėjimas nemokamas.

Kongresų rūmai
4 d. 19 val. - Misis Lietuva 2010 finalas. 
Koncertuoja: D.Montvydas, M.Vitulskis, 
J.Milius, P.Giunteris (mušamieji), E.Sipavičius 
ir vokalinis ansamblis “Quorum”. Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras.  
Dir. G.Rinkevičius.

Šv.Kazimiero bažnyčia
6 d. 13 val. - Religinės muzikos ir susikaupi-
mo valandos. Vilniaus Bernardinų bažnyčios 
choras “Langas” (vad. R.Kraucevičiūtė).  
Dir. L.Balandis.

KAUNAS

Kauno  
filharmonija

3 d. 18 val. - “Gimę ir užaugę Lietuvoje”. 
Raimondas Butvila (smuikas, Lietuva-
Venesuela), Zecharia Plavin (fortepijonas, 
Lietuva-Izraelis).
4 d. 18 val. Šv.Arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčioje - Aleksandr Kniazev (vargonai, 
Rusija). Įėjimas nemokamas.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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38 Įdomu

Pandos mylimos ir ypač globojamos visose šalyse, kuriose jų tik yra. 
Tad ir tokios šventės, kaip pandos Lin Hui metukų gimtadienis Tailando 
zoologijos sode, nėra retenybė.

Kanados miestas Kalgaris užė-
mė pirmąją vietą ekologiniu požiū-
riu švariausių miestų pasaulyje.

Kaip teigiama konsultacinės 
bendrovės “Mercer” pranešime, 
ekspertai surinko ir išnagrinėjo 
221 pasaulio miesto duomenis pa-
gal tokius parametrus kaip van-
dens prieinamumas, vandens šva-
rumas, šiukšlių tvarkymas, kana-
lizacijos tinklų būklė, oro taršos 
lygis ir transporto problemos.

Pagal rodiklių visumą pirmoje 
vietoje atsidūrė Kalgaris, antroje 
- Honolulu (JAV), trečią vietą pa-
sidalijo Kanados miestas Otava ir 
Suomijos sostinė Helsinkis. Ket-
virtą vietą užėmė Velingtonas 
(Naujoji Zelandija).

“Vertindami surinktus duome-
nis, rėmėmės tuo, kad ekologiš-

kiausiuose miestuose optimaliai 
panaudojami atnaujinami energijos 
šaltiniai, imamasi priemonių, kad 
kiek įmanoma mažiau būtų užter-
šiamas oras ir vanduo, - pažymėjo 
konsultacinės bendrovės “Mer-
cer” vadovas Slaginas Parakatilas 
(Slagin Parakatil). - Be to, atsižvel-
gėme į tokį faktorių kaip triukšmo 
lygis miestuose”.

Tuo tarpu į pirmąjį miestų, ku-
riuose patogiausia gyventi, pen-
ketuką Kalgaris nepateko. Šiame 
sąraše pirmąsias vietas užėmė 
Austrijos sostinė Viena ir Šveica-
rijos miestai Ciurichas bei Žene-
va. Ketvirtą vietą pasidalijo Kana-
dos Vankuverio uostamiestis ir 
Oklendas Naujojoje Zelandijoje. 
Paskutinis sąraše liko Irako sosti-
nė Bagdadas.

Pigiausi ir brangiausi specia-
listai pateko į “karščiausių vakan-
sijų” dešimtuką, kurį žurnalas 
“Forbes” sudarė remdamasis įdar-
binimo agentūrų ir darbo departa-
mento duomenimis.

Didžiausią paklausą JAV darbo 
rinkoje turi “auksarankiai vyrai” 
- santechnikai, staliai, elektrikai. 
Būtent šių profesijų, tvirtina įdar-
binimo agentūros, neišstums 
mokslo bei technikos pasiekimai 
artimiausioje perspektyvoje. Į šią 
kategoriją patenka ir technikai bei 
vilkikų vairuotojai.

Nedarbas negresia medicinos 
slaugėms ir gydytojams, nors pas-
tarieji priklauso geriausiai apmo-
kamų specialistų kategorijai Jung-
tinėse Valstijose. Beje, norint įsi-
darbinti gydytoju-praktiku, reikia 
mokytis apie 10 metų.

JAV pramonėje trūksta ir inži-
nierių. Kasmet JAV koledžai pa-
rengia tik po 74 tūkst. inžinierių, 
daugelis iš jų - užsienio studentai, 
kurie galiausiai sugrįžta dirbti į 
gimtinę arba susiranda darbo kito-

se šalyse. Daugelį studentų gąsdi-
na pernelyg sudėtinga inžinierių 
mokymo programa.

Viešbučių ir restoranų versle 
visada galima susirasti darbo vietą, 
ir tai nė kiek nestebina, nes tai ma-
žiausiai apmokama kategorija darbo 
rinkoje, jos metinės pajamos vidu-
tiniškai siekia apie 18 tūkst. dole-
rių, kas prilygta vidutiniam mėne-
siniam gydytojo atlyginimui.

Beje, labiausiai Jungtinėse 
Valstijose trūksta vadovų, nors vi-
dutinės metinės jų pajamos siekia 
170 tūkst. dolerių, neįskaitant pre-
mijų ir dividendų, jeigu kompanija 
kotiruojama biržoje.

Į “karščiausią reikalingiausių 
specialistų dešimtuką” įeina ir 
prekybos atstovas bei paslaugų 
kompanijos atstovas, dirbantis su 
klientais.

Nedarbas Jungtinėse Valstijo-
se sudaro apie 10 proc. ir yra lai-
komas labiausiai trikdančiu ekono-
mikos atsigavimą faktoriumi, tei-
gia ekspertai.

Pirmojo gimtadienio šventė

EPA-Eltos nuotr.

Kalgaris - švariausias miestas pasaulyje

10 reikalingiausių profesijų JAV
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Alaus darykla “Kalnapilis” pristato trečiąjį, paskutinį, 
kandidatą į metų alaus titulą - alų “Juodasis gintaras”. 
Kartu su naujojo alaus pasirodymu skelbiamas ir rin-
kimų startas. Juose jau netrukus “Juodasis gintaras” 
susirungs su kitais dviem kandidatais - “Kaštonų” ir 
“Medučio” alumis.

“Juodasis gintaras” - tai tamsusis “Pilsner” stiliaus 
alus, iš kitų kandidatų išsiskiriantis tuo, kad gaminamas 
naudojant juodąjį salyklą. Naujasis alus pasižymi tamsia 
lyg juodojo gintaro spalva, deginto juodojo salyklo aro-
matu ir itin subalansuotu bei, skirtingai nei kiti tamsūs 
alūs, lengvu skoniu.

“Naujasis mūsų alus “Juodasis gintaras” iš tikrųjų 
išsiskiria iš kitų tamsiųjų alaus rūšių. Dažniausiai tamsus 
alus būna stipresnis nei šviesus, o “Juodasis gintaras”, 
nors ir yra tamsus alus, bet lengvas kaip pilsneris. Todėl, 
manau, kad tiek “Kaštonų” alus, tiek “Medutis” sulaukė 
lygiaverčio konkurento”, - sako Marijus Kirstukas, “Kal-
napilio-Tauro grupės” generalinis direktorius.

Visi trys kandidatai gaminami tik iš natūralių, rink-
tinių sudedamųjų dalių, o jų ypatingos savybės atsi-
skleidžia per tris pagrindinius pojūčius: alaus aromatą, 

spalvos sodrumą ir svarbiausia - skirtingą ir tik kie-
kvienai rūšiai būdingą skonį.

“Kaštonų” alaus gamybai naudojamas rinktinis kara-
melinis salyklas, “Medutis” pasižymi natūraliu lietuviš-
ku medaus skoniu ir aromatu, o “Juodojo gintaro” išskir-
tinumas - aukščiausios kokybės juodasis salyklas.

Jau visai netrukus visi alaus gerbėjai galės įvertin-
ti kandidatus į “Kalnapilio” metų alaus nugalėtojo ti-
tulą ir mobiliuoju telefonu ar internetu atiduoti savo 
balsą už jiems labiausiai patikusį alų. Balsavimas vyks 
visą vasarą, jos pabaigoje paaiškės, kuris kandidatas 
tapo metų alumi, o vienam iš balsavusiųjų atiteks 10 
tūkst. eurų prizas.

“Jau dabar jaučiamas itin didelis susidomėjimas tiek 
kandidatais, tiek pačiais rinkimais. Tačiau iki šiol buvo 
galima tik įvertinti kandidatus, o dabar jau bus galima 
labai konkrečiai pasirinkti patikusį alų ir už jį balsuoti. 
Tad kviečiu visus alaus mėgėjus pabūti mūsų bendrovės 
aludariais ir išrinkti geriausią kandidatą, kuris taps “Kal-
napilio” metų alumi”, - sako M.Kirstukas.

Daugiau informacijos apie rinkimus galima rasti in-
terneto svetainėje www.kalnapilis.lt. Ten pat skelbiami 
ir kandidatų į “Kalnapilio” metų alaus titulą pristatymai 
bei vaizdo medžiaga su jų gamybos procesais, kuriuos 
komentuoja “Kalnapilio - Tauro grupės” aludaris.

Paskutinis kandidatas skelbia “Kalnapilio” metų alaus rinkimų startą
Generalinis 
direktorius Marijus 
Kirstukas pristato 
kandidatus į Metų 
alaus titulą

Redakcijos archyvo nuotr.

Užs.1225
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PASIPUOŠĖ. Neseniai vykusiame Kanų kino 
festivalyje buvo galima pamatyti įvairiausių 
aprangos kodų, vienas jų - toks.

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”.

 23 metų kaunietė Neringa Vėžytė - nepataisoma optimistė. “Visada stengiuosi daug šypsotis, nes laimingas žmogus gali ir kitus paversti  
laimingais”, - sako ši “Be You” prodiusavimo agentūros šokėja.

REKORDAS. Vokietijoje pasiektas naujas rekordas - ilgiausia džiūstančių 
kojinių eilė. Virvės, ant kurios sukabintos kojinės, ilgis - 2324,08 metro.

GOTAI.  
Vokietijos 
Leipcigo 
mieste vyko 
gotų kultūros  
gerbėjų  
suvažiavimas.

EPA-Eltos nuotr.


