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Lietuvos koncertų lankytojų šir-
dis užkariavęs portugalų daini-
ninkas Salvadoras Sobralis vasarą 
sugrįš dar sykį su jais susitikti. 
2020-ųjų liepos 16 dieną roman-
tiškasis „Eurovizijos“ laimėtojas 
surengs koncertą Trakų pilyje. Tai 
bus pirmas sykis, kai šis atlikėjas 
mūsų šalyje dainuos po atviru 
dangumi. 2018-aisiais Vilniuje, 
o 2019-aisiais Kaune įspūdingus 
koncertus surengęs portugalų 
dainininkas, kaip ir ankstesnius 
sykius, į Lietuvą atvyks festivalio 
„Kaunas Jazz“ kvietimu.

Užsienio koncertams 
Lietuva pasirinkta pirmoji

Du ankstesni Salvadoro kon-
certai tapo vienais šilčiausių atsi-
liepimų sulaukusių renginių per 
visą „Kaunas Jazz“ istoriją.

Dainininkas publiką nugink
lavo ne tik puikiai parinktu reper-
tuaru, kuriame skambėjo ir 
2017aisiais „Euroviziją“ laimėjęs 
hitas „Amar pelos dois“, bet ir 
šiltu bendravimu, humoro jausmu 
ir įspūdingu muzikalumu.

Klausytojus sužavėjo ir jo pa-
ruoštas siurprizas  jausmingai 
sudainuota kiekvieno lietuvio šir-
džiai artima daina „Paukščiai“. 
Šio epizodo įrašas plačiai pasklido 
socialiniuose tinkluose.

Nors ir nelengva tuo patikėti, 
pasirodymas Vilniuje 2018aisiais 
buvo pirmasis S.Sobralio koncer-
tas, surengtas ne gimtojoje Portu-
galijoje ar kaimyninėje Ispanijoje.

„Nežinojau, ko tikėtis, tačiau 
buvau priblokštas Lietuvos publi-
kos dėmesio ir šilumos. Šis koncer-
tas buvo ne tik geriausias per mano 

kelių dienų viešnagę Baltijos šaly-
se, bet ir vienas geriausių per visą 
mano karjerą“,  sakė S.Sobralis.

2017aisiais Kijeve „Eurovi-
zijos“ dainų konkursą įtikinamai 
laimėjęs S.Sobralis tapo šiame 
konkurse vietą atrandančios 
brandesnės muzikos simboliu.

„Amar pelos dois“  harmo-
niškai turtingas, lyriškas, melo-
dingas kūrinys. Tai emocinga dai-
na, kuri kerėjo „Eurovizijoje“. 
Nesigėdiju ir nebijau to pasakyti  
tai buvo geriausia daina“,  viena-
me iš retų savo interviu sakė 
29erių S.Sobralis, kuriam mak-
simalų balų skaičių skyrė ir Lie-
tuvos žiūrovai bei komisija.

Atlikta širdies operacija

Laimėti „Euroviziją“ daini-
ninkui nesutrukdė ir silpna svei-
kata. 2017ųjų rudenį dainininkas 
atsisveikino su gerbėjais ir ke-
liems mėnesiams buvo paguldy-
tas į ligoninę, kur jam atlikta šir-
dies persodinimo operacija.

Po jos atsigavęs dainininkas 
triumfuodamas grįžo į sceną. Por-
tugalijoje nacionaliniu didvyriu ta-
pęs, šalies prezidento apdovano-
tas, dainininkas šiuo metu dalyvau-
ja keliuose muzikiniuose projek-
tuose  su įvairių sudėčių grupė-
mis groja džiazą, Lotynų Amerikos 
ritmų ir bolero įkvėptą muziką.

Trakuose jis dainuos geriau-
sius solinio repertuaro kūrinius 
iš abiejų albumų, kurių naujau-
sias, pavadintas „Paris, Lisboa“, 
pasirodė 2019 metų pavasarį.

Po operacijos Salvadoras vi-
siškai atsigavo, yra kupinas jėgų 
ir gyvenimo džiaugsmo.

„Darau tai, ką noriu, ir matau, 
kad žmonėms tai patinka. Vienas 
psichologas man sakė, kad moku 
jausti publiką. Bet aš nepataikauju. 
Koncertuodamas įsitikinau  žmo-
nės yra atviri ir pasiruošę būti nu-
stebinti“,  yra sakęs S.Sobralis, 
jau spėjęs užmegzti šiltą ir nuošir-
dų ryšį su Lietuvos klausytojais.

Švęs „Kaunas Jazz“ 
trisdešimtmetį

„2020aisiais festivalis „Kau-
nas Jazz“ švęs trisdešimtmetį, to-
dėl nusprendėme šią progą pami-
nėti, pasikviesdami bent keletą 
atlikėjų, kurie festivalio publikai 
įsiminė labiausiai. Tarp jų bus ne 
tik S.Sobralis, bet ir į festivalį su-
grįšiantys garsūs atlikėjai Grego-
ris Porteris (Gregory Porter), Bo-
bas Džeimsas (Bob James), Tilas 
Broneris (Till Bronner),  sako 
„Kaunas Jazz“ meno vadovė Indrė 
JučaitėSarneckienė.

„Nekantrauju sugrįžti į šalį, 
kuri mane jau du kartus taip šiltai 
priėmė. Surengti vasaros koncer-
tą po atviru dangumi buvo didelis 
mano noras  tokioje vietoje, kaip 
Trakų pilis, atmosfera tikrai bus 
ypatinga“,  neabejoja S.Sobralis.

Beje, tai bus pirmasis kartas 
ir festivaliui „Kaunas Jazz“  iki 
šiol Trakų pilyje jo koncertai nėra 
vykę.

Bilietų į romantiškiausią 
„Kaunas Jazz“ vasaros koncertą 
jau dabar galima įsigyti visose 
BILIETAI.LT kasose ir internetu - 
www.bilietai.lt

2020 metais Dž.Blantas leisis 
į milžinišką koncertinį turą po Di-
džiosios Britanijos ir daugelį Eu-
ropos miestų, tarp kurių ir Vilnius.

Penkiskart „Grammy“ nomi-
nuotas dainininkas, kurio albumai 
ne kartą tapo platininiais, o dainos 
nuolat sukasi muzikos topuose, 
šį spalį išleido savo šeštąjį studi-
jinį albumą „Once Upon a Mind“.

„Manau, tai pats nuoširdžiau-
sias mano albumas. „Back To Bed
lam“ buvo panašus tuo, kad kurį 
laiką rašiau dainas apie savo tuo-
metinę gyvenimo patirtį ir jos bu-
vo mano debiutas. Kiekviena šio 
naujo albumo daina atspindi tai, ką 

tuo metu išgyvenau ar neseniai 
patyriau. Tai labai asmeniškas al-
bumas ir aš didžiuojuosi, kad galiu 
juo pasidalyti“,  sako Dž.Blantas.

Prieš 15 metų debiutavęs at-
likėjas tapo viena ryškiausių 
žvaigždžių muzikos orbitoje. Jo 
pirmasis albumas „Back To Bed
lam“ akimirksniu tapo platininiu, 
o daina „You’re Beautiful“ virto 
pasauliniu hitu.

Po pastarojo savo albumo 
(2017 m. „The Afterlove“) flirto su 
elekt ronine muzika Dž.Blantas 
grįžta prie to, kas jam sekasi geriau-
siai. „Once Upon a Mind“ vėl skam-
ba atlikėjo klasikinės širdį ir sielą 

paliečiančios dainos. Singlas „Cold“ 
jau iškopė į dainų topus ir pasiekė 
8,8 mln. perklausų. Dž.Blanto nau-
jajame albume skamba 11 kūrinių, 
tarp kurių: „The Truth“, „Cold“, 
„Champions“, „Monsters“, 
„Youngster“, „ 5 Miles“.

Prieš šv. Kalėdas Dž.Blantas 
pristatė vaizdo klipą vienam po-

puliariausių savo kūrinių  „The 
Truth“. Vos pasirodžius kūriniui, 
jo gerbėjai ėmė spėlioti, ar ši dai-
na nėra atlikėjo meilės prisipaži-
nimas žmonai. Apie tai paklaustas 
dainininkas sakė: „Iki šiol ven-
giau tai pats pasakyti, tačiau taip, 
aš esu laimingas būdamas su ja! 
Ilgai buvau vienišas, ieškojau tos 
vienintelės, o ją suradęs, nenoriu 
nieko kito  tik būti su ja.“

Dž.Blantas su Sofija Velesli 
susituokė 2014aisiais, po poros 
metų draugystės. Pora augina dvi 
atžalas.

Paskutinį kartą su koncerti-
niu turu „The Afterlove Tour“ 
„Siemens“ arenoje dainininkas 
viešėjo 2018ųjų gegužę.

Bilietus į koncertą platina „Ti-
keta“.

Kaip ir kasmet paskutinėmis me-
tų dienomis Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, diriguoja-
mas meno vadovo ir vyr. dirigen-
to Gintaro Rinkevičiaus, kviečia 
į šventinius koncertus Vilniaus 
kongresų rūmuose.

Gruodžio 30 d. Lietuvos vals-
tybinis simfoninis orkestras ir ma-
estro G.Rinkevičius pristatys uni-
kalų turkų kilmės britų kompozito-
riaus Tolga Kašifo (Tolga Kashif) 
kūrinį „The Queen Symphony“, su-
jungiantį legendinės grupės „Que-
en“ kūrybą ir simfoninę muziką. 

Nors simfonijos muzikiniam 
audiniui naudojamos garsiausios 
grupės dainos, kai kurias iš jų bus 
sunku atpažinti net didžiausiems 
„Queen“ muzikos gerbėjams. 

Šiandien „The Queen Symp-
hony“ atliekama visame pasauly-
je, jos įrašas išlieka vienu popu-
liariausių Europos, JAV, Azijos kla-
sikinės muzikos sąrašuose. „Qu-
een“ teatrališkumas, jausmingu-
mas persunkia simfonijos skam-
besį,  atrodo, girdime pompastiš-
kojo Fredžio Merkurio (Freddy 
Mercury) teatro užkulisius.

Naujųjų metų vakarą Lie-
tuvos valstybinis simfoninis 
orkest ras ir maestro G.Rinkevi-
čius kviečia į ypatingą Naujame-
tinį gala koncertą. Gražiausias 
operų arijas Vilniaus kongresų 
rūmų scenoje atliks operos solis-
tai Lauryna Bendžiūnaitė, Ieva 
Prudnikovaitė, Edgaras Davido-
vičius ir Vladimiras Prudnikovas. 
Gilios lietuvių vokalo mokyklos 
tradicijos lėmė, kad šiandien ga-
lime didžiuotis  mūsų operos 
žvaigždės spindi ne tik Lietuvos, 
bet ir užsienio operos teatrų sce-
nose. Lauryna Bendžiūnaitė dirba 
Štutgarto operos teatre, Ieva Pru-
dnikovaitė yra Eseno (Vokietija) 
Aalto operos teatro solistė, o vie-
nas žymiausių Lietuvos bosų Vla-
dimiras Prudnikovas yra išugdęs 
ne vieną žymų operos solistą.

Džeimso Blanto pasaulinio turo maršrute - Vilnius

Šventiniai 
koncertai

Salvadoras Sobralis grįžta į Lietuvą

Puslapį parengė Irena BABKAUSKIENĖ

Vienas mėgstamiausių ir mylimiausių Lietuvoje atlikėjų Džeimsas Blan-
tas (James Blunt) - neabejingas Lietuvai ir čia jo laukiantiems gerbėjams. 
2020 m. birželio 3 d. muzikos žvaigždė iš Didžiosios Britanijos „Siemens“ 
arenoje pristatys savo naują muzikinį projektą  „Once Upon a Mind“.

Ieva Prudnikovaitė
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 ■ AVINAS  (03 21-04 20)
Šio ženklo atstovams žvaigždės žada palankų pe-
riodą, tačiau dėl to teks dirbti, dirbti ir dirbti. Rei-
kia būti pasiruošusiems tam, kad laisvo laiko be-

veik neliks. Sėkmė lankys tik tuos, kurie išmoks anali-
zuoti savo poelgius, apmąstyti kiekvieną žingsnį, pripa-
žinti savo trūkumus ir kovoti su senais kompleksais. 2020 
metais Avinui patartina veikti neskubiai, nuosekliai. Tam 
reikėtų sudaryti planą ir tiksliai jį vykdyti. Negalima grieb-
tis kelių darbų vienu metu, kitaip bus didelė tikimybė, 
kad prasidės nesėkmių virtinė. Svarbų vaidmenį vystant 
karjerą Avinui suvaidins artimieji ir giminės. Jie palaikys 
sunkiu momentu, pasiūlys paramą, kai jam bus reikalinga 
pagalba. Kaip seksis šio ženklo atstovams meilės srityje? 
Vienišas Avinas pagaliau sutiks savo meilę. O šeimą tu-
rinčiam ne viskas klostysis sklandžiai. Gresia susvetimė-
jimas. Rekomenduojama sėsti prie derybų stalo, išspręs-
ti konfliktus ir išlyginti aštrius kampus.

 ■ JAUTIS  (04 21-05 20)
Jautis gali būti ramus. Sudėtingas jo gyvenimo pe-
riodas eina į pabaigą. Artimiausiu metu jokių sun-
kumų neturėtų būti. Pagal horoskopą 2020-aisiais 

šio ženklo atstovai galės kvėpuoti pilna krūtine ir atsipa-
laiduoti. 2020-ieji Jaučiui bus palankus periodas mokytis 
naujų dalykų, papildyti žinių bagažą, praplėsti akiratį, at-
skleisti savo talentus. Taip pat Jaučio laukia fatališka pa-
žintis. Žmogus, kurį jis sutiks, apvers aukštyn kojomis 
visą jo gyvenimą. Metalinės Žiurkės metai Jaučiui bus 
toks etapas, kai patartina stengtis realizuoti visas savo 
svajones ir planus. Finansiniais klausimais derėtų kon-
sultuotis su labiau patyrusiais žmonėmis.

 ■ DVYNIAI  (05 21-06 21)
Pagal horoskopą 2020-aisiais Dvyniams neteks sė-
dėti sudėjus rankų. Jie turės daug dirbti, triūsti, 
plušėti. Tik taip jie galės pagauti sėkmės paukštį 

už uodegos. 2020-aisiais Dvynių laukia permainos beveik 
visose gyvenimo srityse. Žiurkė bus palanki darbštuo-
liams Dvyniams visais atžvilgiais. Šio ženklo atstovams 
patartina per daug nesvarstyti ir sutikti su visais gerais 
pasiūlymais, kuriuos jie gaus. Meilės srityje taip pat vis-
kas klostysis gerai. Vieniši Dvyniai sutiks savo meilę. 
Jiems nereikės leisti vakarų vienumoje. O susituokusių 
Dvynių šeimose vyraus santarvė.

 ■ VĖŽYS  (06 22-07 22)
2020-aisiais Vėžiui būtinai reikės mokytis ko nors 
naujo. Mat metų globėja Žiurkė bus palanki tik 
tiems, kurie susirūpins savo išsilavinimu ir plės 

savo akiratį. Niekas nesako, kad bus lengva. To Vėžiui 
nėra ko tikėtis. Priešakyje jo laukia daug sunkumų ir 
kliūčių. Tačiau reikia žiūrėti į viską pozityviai, nes kai 
kurie įveikti sunkumai atneš naujų pojūčių bei išgyve-
nimų ir neįkainojamą patirtį. Nereikia to bijoti. Vėžys 
turi žinoti, kad jam reikia bet kokia kaina judėti pirmyn 
ir tik pirmyn. Astrologė įspėja Vėžį, kad jam gana sėdė-
ti vienoje vietoje ir džiaugtis gyvenimo trupiniais. Įgytas 
naujas ar papildomas išsilavinimas padės jam pakilti į 
kitą lygį.

 ■ LIŪTAS  (07 23-08 23)
Šio ženklo atstovams metų globėja Žiurkė pateiks 
daug siurprizų. Vienose sferose jie bus malonūs, o 
kitose - priešingai, teks apsišarvuoti kantrybe ir 

būti atidiems. Pagal horoskopą, Liūto gyvenime numato-
mos didelės permainos. Tik neverta jų bijoti. Lyginant su 
ankstesniais metais, šis periodas bus šiek tiek ramesnis. 
Taip, permainos pasirodys esančios esminėmis, bet ne 
tokiomis globaliomis kaip anksčiau. Žymioji astrologė 
rekomenduoja Liūtui neatsipalaiduoti ir judėti į priekį. Ir 
reikės nepamiršti, kad gyvenimas gali pateikti nemalonių 
siurprizų, bet viskas vienaip ar kitaip per tam tikrą laiką 
išsisprendžia.

 ■ MERGELĖ  (08 24-09 23)
Astrologė Tamara Globa tikina, kad šio ženklo 
atstovų 2020 metais laukia stabilumas visais at-
žvilgiais. Mergelės pasiekimai bus vien tik jos 

asmeniniai nuopelnai. Ji bus laiminga tik todėl, kad pra-
eitais metais šauniai pasidarbavo. Vienintelis dalykas, 
kurį pataria žymioji astrologė, - analizuoti visus savo 
veiksmus, apgalvoti kiekvieną kitą žingsnį ir nepriimi-
nėti skubotų sprendimų. Ramus atsargumas jai bus labai 
naudingas.

 ■ SVARSTYKLĖS  (09 24-10 23)
Svarstyklėms 2020-ieji bus labai sudėtingi ir kupi-
ni įvairiausių įvykių. Bus globalių permainų. Pagal 
horoskopą, galimas persikėlimas į kitą miestą ar 

net emigracija. Visa tai įvyks dėl antrosios pusės. Svars-
tyklėms teks spręsti dilemą: pasilikti senoje vietoje dėl 
artimųjų ir draugų ar mesti viską ir išvažiuoti su mylimu 
žmogumi. Astrologė rekomenduoja pasikliauti tik savimi 
ir neklausyti jokių svetimų žmonių patarimų.

 ■ SKORPIONAS  (10 24-11 22)
Pagal Tamaros Globos horoskopą, ir Skorpiono 2020 
metais laukia didelės permainos. Šio ženklo atsto-
vai turėtų visiškai pasikliauti savo likimu. Įdomiau-

sia, kad pokyčiai įvyks keliose srityse - ir materialios 
gerovės prasme, ir meilės sferoje. Garsioji astrologė re-
komenduoja net nebandyti ko nors taisyti ar priešintis, o 
plaukti pasroviui. Metų globėja Žiurkė bus palanki tik 
tiems, kurie uoliai vykdo savo pareigas. 2020-aisiais įvyks 
pažintis su tokiu žmogumi, kuris apvers visą gyvenimą 
aukštyn kojomis. Jis nuves Skorpioną į nepriklausomybę. 
Jeigu šio ženklo atstovas užima vadovaujantį postą, Ta-
mara Globa pataria kurti santykius su darbuotojais ne 
pagal principą „bosas-pavaldiniai“, o draugystės pagrindu.

 ■ ŠAULYS  (11 23-12 21) 
Pagal Tamaros Globos horoskopą, 2020-ieji Šauliui 
gali virsti viena didele avantiūra. Iš tiesų, tai nebū-

dinga šio ženklo atstovams, bet tais metais jiems kažkas 
atsitiks ir juos ims traukti labai pavojingi, rizikingi ir in-
triguojantys dalykai. Metų globėja Žiurkė pateiks jiems 
daug malonių siurprizų. Ji jaučia simpatiją šio ženklo at-
stovams. Žiurkė padės Šauliui, stengsis nukreipti jį į tei-
singą kelią ir dovanoti jam nepamirštamų pojūčių. 2020-ai-
siais vienišas Šaulys turės šansų sutikti savo meilę. Tai 
bus aistringi santykiai, kupini jausmų ir teigiamų emoci-
jų. Tiesa, žymioji astrologė tvirtina, kad visą gyvenimą 
kartu jie tikrai negyvens, tačiau šį meilės romaną įsimins 
visam laikui.

 ■ OŽIARAGIS  (12 22-01 20)
2020-ieji šio ženklo atstovams - ir moterims, ir 
vyrams - pateiks daug siurprizų. Deja, ne visi jie 
bus malonūs ir paprasti. Visiems teks padėti ne-

mažai pastangų, kad išsilaikytų paviršiuje ir nepradėtų 
skęsti. Galbūt Ožiaragiui teks pamiršti malonumus ir net 
atsižadėti šeimos. Apskritai, anot Tamaros Globos, pava-
dinti Ožiaragį sėkmingu 2020 metais liežuvis neapsivers-
tų. Metų globėja Žiurkė paruošė Ožiaragiui daug sunkumų 
bei problemų - ir šeimoje, ir darbe. Viskas pasikeis tik 
antro pusmečio pabaigoje. Ir tai tik tuo atveju, jeigu šio 
Zodiako ženklo atstovai visus metus šauniai darbuosis. 
2020 metais Ožiaragis galės arba įgyvendinti savo didžiau-
sią svajonę, arba prarasti viską, ką turėjo iki šiol. Viskas 
priklausys tik nuo jo. Metų pabaigoje jam gali prireikti 
psichoterapeuto pagalbos.

 ■ VANDENIS  (01 21-02 19)
Pagal Tamaros Globos horoskopą, 2020-aisiais 
Vandenis galės daryti, ką tik norės. Jis taip smar-

kiai pavargo nuo 2019 metų problemų, kad paprasčiausiai 
jau nebekreips dėmesio į sunkumus, kuriuos jam sukels 
Žiurkė. Jokios žalos Vandeniui toks atsainumas nepadarys, 
užtat jo dėmesys susikoncentruos į svarbiausias proble-
mas. Ir bus labai gerai, kad jis nešvaistys savo jėgų smulk-
menoms. Tamara Globa prognozuoja šio ženklo atstovams 
lemtingą susitikimą metų pabaigoje. Žmogus, su kuriuos 
susipažins Vandenis, papuoš jo gyvenimą. Žymioji astro-
logė rekomenduoja šio ženklo atstovams, kuriems nepa-
tinka jų darbas, susirasti sielai malonų užsiėmimą. Neri-
mauti neverta. Žiurkė padės ieškantiems, kaip realizuoti 
save. Neverta klausytis kitų nuomonių ir patarimų, spren-
dimą reikia priimti savarankiškai.

 ■ ŽUVYS  (02 20-03 20)
Žuvims 2020-aisiais Tamara Globa pranašauja daug 
įdomių įvykių. Metų globėja Žiurkė ruošia joms ne-
pamirštamų nuotykių ir išgyvenimų. Tai bus toks 

periodas Žuvims, kai jos galės leisti sau viską, ko užsi-
manys. Didelė tikimybė, kad šio ženklo atstovai realizuos 
save kūrybinėje srityje. Žiurkė suteiks Žuvims unikalią 
galimybę - pagyventi 2020-aisiais taip, kaip jos svajojo. 
Tačiau su viena sąlyga - joms reikės elgtis teisingai, lai-
kytis žaidimo taisyklių ir nevaidinti, neapsimetinėti kuo 
nors kitu.

Tamaros Globos 2020-ųjų metų horoskopas
2020 metais sostą užims ap-

dairi, viską apskaičiuojanti, nenu-
spėjama ir ryžtinga Baltoji 
plieninė žiurkė. Šis gyvū-
nas bus palankus tik tiems, kurie 
uoliai darbuojasi ir stengiasi pa-
daryti savo gyvenimą kuo geres-
nį. Žiurkės charakteris neprog-
nozuojamas. Iš pirmo žvilgsnio 
galima pamanyti, kad ji yra links-
ma ir santūri, tačiau šis įspūdis 
bus apgaulingas. Po išorine ramy-
be slepiasi susijaudinimas, agre-
syvumas ir žavesys. Jai būdingas 
choleriškas charakteris. Žiurkė 
yra nepatikli, sauganti paslaptis, 
taupi, apskaičiuojanti, rūpestinga 
ir mėgstanti bendrauti.

Ką prognozuoja 2020 metams 
kiekvienam Zodiako ženklui žy-
mioji astrologė Tamara Globa, 
sužinosite iš jos horoskopo.

Astromanija.lt
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Sostinių golfo klubas. Pipiriškių 
k., Elektrėnų sav.20 % nuolaida 
golfo žaidimui, nuomai ir kitoms 
paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic 
Club“. Vilnius. 10 % nuolaida 
visoms 6 mėnesių narystėms 
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384,www.raclub.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių 
salės bei grupinių sveikatingumo 
užsiėmimų suaugusiųjų 
abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir 
pilnas plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų 
(šokių) abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo 
abonementui. Tel.: (8 46) 259 922, 
322 522, www.apelsinas.lt

Europos centro golfo klubas. 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai 
bei 100% nuolaida treniruočių 
zonai ir lazdų nuomai pirmojo 
apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt

SPORTAS IR PRAMOGOS
Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso 
kvapai“. Vilnius, Klaipėda. 
12% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055, 
www.provansokvapai.lt 
Medicinos klinika „Mirameda“. 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja 
medicininėms sveikatos patikros 
programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius), 
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 
111 (Klaipėda), www.mirameda.lt 
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt. 
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje. 
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
„Nailbar”. Vilnius. 
16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
SPA centrai „East Island“.
Vilnius, Kaunas, Druskininkai.
10% nuolaida grožio,
SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 10% nuolaida 
paslaugoms.Tel. (8 313) 56 643, 
www.eastisland.lt
Grožio namai „Merci Merci“. 
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo 
oficialių kainų paslaugoms ir 
prekėms.Tel. (8 611) 33 227, 
www.merci-merci.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“.
Vilnius. 10% nuolaida 
procedūroms. Kiekvieną 
mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000, 
www.aziaspa.lt
Grožio namai „Sothys“ . 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel.: (8 620) 15 551, 
(8 46) 240 340, www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti”. 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms. 
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Grožio salonas „Gatineau“. 
Vilnius, Totorių g. 19. 15% 
nuolaida visoms grožio 
paslaugoms. Tel.: (8 5) 261 8364, 
(8 675) 44 448, www.groziopaslaugos.lt

GROŽIO PASLAUGOS 
„Liu Patty“ desertinė. Vilnius, 
Kaunas. 10% nuolaida desertams,  
išankstiniams užsakymams.
Tel. (8 699) 08442, 
www.liudesertine.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 
12 iki 15 val.) 
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas 
„Rytų Azija“. Kaunas. 15% 
nuolaida sąskaitai (nuolaida 
negalioja dienos pietums).
 Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
dienos pietus). Tel. (8 650) 51 680, 
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Esse“. Vilnius. 
12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus 
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranai „Pekinas”, 
„Pekino antis”. Vilnius. 
15% nuolaida maistui (nuolaida 
taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams 
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433, 
www.svarstykles.eu

KAVINĖS, RESTORANAI

 
Švarumo centras „Joglė”. 
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida 
odinių ir kailinių gaminių valymui. 
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija 
„Tartan“.Vilnius. 10 % nuolaida 
siuvimo ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Tekstilinė automobilių 
plovykla „Tyra“.Vilnius. Bronzinė 
programa - 6 Eur, sidabrinė - 7 Eur, 
auksinė - 8 Eur, platininė (su LAVA 
putomis) - 9 Eur. Tel. (8 5) 274 1381, 
www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy 
Rental”.Vilnius. 18% nuolaida 
įmonei priklausančių lengvųjų 
automobilių ir mikroautobusų 
nuomai. Tel.: (8 5) 212 3691, 
(8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo ir valymo 
paslaugoms. Tel. (8 615) 13 999, 
www.svariauto.lt 

KITOS PASLAUGOS

Laipynių parkas „Dainuvos 
nuotykių slėnis“. Anykščiai. 
20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau 
kaip 2 žmonėms. 
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas 
„Nidas”. Nida. 15% nuolaida 
kelionei laivu, 1 as me   niui. 
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

KITOS PRAMOGOS

Šv.Kristoforo odontologijos 
klinika. Vilnius. 
100% nuolaida pirmai konsultacijai, 
10% terapiniam gydymui 
ir burnos higienos procedūroms, 
5% dantų protezavimui. 
Tel. (8 5) 261 7143, 
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“. Vilnius. 
10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599, 
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika 
„Dantų priežiūros centras”.
Kaunas, Klaipėda, Prienai, 
Raseiniai, Jurbarkas, Gargždai. 
10% nuolaida visoms paslaugoms 
(išskyrus implantaciją) 
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo 
centras „Gemma“. Vilnius. 
12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą). 
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20% nuolaida akinių rėmeliams, 
saulės akiniams, jų priedams. 
www.optikospasaulis.lt
Optikos „Vizija”. 15% nuolaida 
prekėms ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

 
Koncertų organizatorius 
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, 
www.artslibera.com
Koncertų organizatorius 
„GM Gyvai“. 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė. 
Klaipėda. 20% nuolaida 
2 bilietams.Tel. (8 46) 410 566, 
www.koncertusale.lt
Bušido federacija. 
20% nuolaida 2 bilietams.

KONCERTAI, RENGINIAI

 
Viešbutis ir restoranas „Moon 
Garden Hotel“. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 219 99 49, 
www.moongardenhotel.com
Viešbutis „Rinno”. Vilnius. 
10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina”. Vilnius. 
15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu). 
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Narutis”. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai 
viešbučio restorane. 
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“. Vilnius. 
20% nuolaida (nuo dienos kainos) 
apgyvendinimui. Tel. (8 5) 251 4477, 
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”. 
Kaunas. 20% nuolaida 
apgyvendinimui. Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”.
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso 
paslaugoms, kitoms papildomoms 
pramogoms ir paslaugoms bei 
sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

VIEŠBUČIAI

Tekstilės dizaino studija 
„LHI Lovely Home Idea“.
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, 
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija 
„Lauros namai“. Kaunas. 
10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero 
detalėms. Tel. (8 696) 11 600, 
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“. 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, 
www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”.
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Žūklės reikmenų parduotuvė 
„Triturus”. Vilnius. 
15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“. Vilnius. 
5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams. 
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava“.
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai. 
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt
Juvelyrinių dirbinių parduotuvė 
„Auksinė dovanėlė“. Vilnius. 
28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė 
„Ingrid”. Kaunas. 
10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

KITOS PREKĖS

 
Oskaro Koršunovo teatras.
20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras ir spektaklį 
„Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys. 20% nuolaida 2 
bilietams, išskyrus premjeras, 
šventinius ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras. Vilnius. 
40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, 
www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”.
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753, 
www.cezariogrupe.lt
Improvizacijų teatras „Kitas 
kampas”. Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 682) 66 383, 
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, 
www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras. 
Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 5) 265 2167, 
www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės 
teatras” . Vilnius. 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, 
www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, 
www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis 
muzikinis teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos 
teatras. Nuo 25% nuolaida 
2 bilietams į „Šiaulių dramos 
teatro“ spektaklius nuo didžiausios 
galiojančios bilietų kainos. 
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

TEATRAS

NUO 2017 M. VASARIO 1 D. PRADĖTOS GAMINTI NAUJOS PAPRASTOS 
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„Soros International House”. 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje. 
Tel. (8 5) 272 4879, 
www.sih.lt

MOKYMO KURSAI

tel. (8 5) 212 33 44 
el. p. club@respublika.net.



Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, galite laim�ti 
valom�j� vanden� „Margarita“ ir naktin� krem� 
„Margarita“
Atsakym� iki gruod�io 31 d. si�skite SMS �inute numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina 
0,43 EUR. Praeito kry�ia�od�io laim�toja Danguol� Petronyt� i� 
Vilniaus. Jai bus �teiktas valomasis vanduo ir kremas „Margarita”.

SUDOKU

Vertikaliai: Lag�na. Krinolinas. Dima. E�erys. 
Rod�. Renis. Ka. Auka. Kelis. Vakar. Ba. Valas. 
Pasala. Solis. Sv. Nikelis. Polipai. Abakas. 
Li. Ark. Sabas. �en. Bris. Ros. Trinti. Raja. 
Pratimai. Karkasas.
Horizontaliai: Rubinas. Didoka. Ibara. Nida. 
Kabot. Tom�. Sekasi. La. Volas. Kalis. Ta. 
Narelis. Ri. Elas. �i. Senis. Lenk. �is. Spinta. 
Lies. Ir. Varl�. Grybas. Bra. Kasparas. Kalvarija. 
Ankara. Iksas.
Pa�ym�tuose langeliuose: ANTSKRYDIS.

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

D�l priz� teiraukit�s telefonu 8 5 212 36 26 arba el.pa�tu 
laisvalaikis@respublika.net. Prizai laikomi savait�. Si�sdami �inut� 
sutinkate, kad j�s� duomenys yra matomi, siekiant i�rinkti laim�toj�.
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laisvalaikis@respublika.net

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

REKLAMOS SKYRIUS
tel. (8 5) 212 31 00 
reklama@respublika.net

ADRESAS
A.Smetonos g. 2, 
LT-01115 Vilnius 
Tel. (8 5) 212 36 26

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika

Kalėdų išvakarėse teisėjas, 
apimtas šventinių nuotaikų, klau-
sia kalinio:

- Kuo esi kaltinamas?
- Pernelyg ankstyvu kalėdinių 

dovanėlių pirkimu, - atsako šis.
- Bet juk tai ne nusikalti-

mas, - tarė teisėjas. - Kada gi tu 
pradėjai apsipirkinėti?

- Dar iki parduotuvės atida-
rymo, - atsako kalinys.

●
Vaikų darželyje auklėtoja 

sako:
- Na, vaikučiai, pašaukime tą, 

be kurio neapsieina nė vieni Nau-
jieji metai. Na, trys - keturi...

- Policijaaa...
●

Du benamiai susitinka sausio 
1-ąją ir kalbasi:

- Su Naujais! Kaip sutikai?
- Blogai, kažkoks gaidys ant 

šiluminės trasos dangčio mašiną 
pastatė...

●
„Šiandien aplankiau savo 96 

metų senelę. Labai džiaugiuosi, 
jog ji sulaukė 40 Kalėdinių atvi-
ručių. Tiesa, 22 atvirutes atsiun-
tė jos draugė, kuri serga Alchei-
meriu.“

●
Šeimoje augo du sūnūs. Vie-

nas - optimistas, kitas - pesimis-
tas. Artėjant Kalėdoms, tėvai su-
galvojo tuos kraštutinumus šiek 
tiek „sulyginti“. Pesimistui po 
eglute padėjo arkliuką, optimis-
tui - krūvą arklio mėšlo. Kalėdų 
rytas. Pesimistas verkia:

- Ėėė! Arkliuuukaaas. Aš no-
rėjau didelio, o šitas maaažas! Aš 
norėjau balto, o šitas ruuudas! Aš 
norėjau gyvo, o šitas mediiinis!

Optimistas:
- O aš gyvą arkliuką dovanų 

gavau, tik jis kažkur nubėgo...

●
- Kodėl Kalėdų Senelis išti-

sus metus laimingas?
- Todėl, kad žino, kur gyvena 

blogos mergaitės.
●

Petriukas parašė Kalėdų Sene-
liui: „Prašau atsiųsti man brolį.“

Kalėdų Senelis atsakė: „Jo-
kių problemų. Atsiųsk man savo 
mamytę.“

●
Prieš pat Kalėdas vienu labai 

prabangaus viešbučio liftu kėlėsi 
sąžiningas politikas, geraširdis 
teisininkas ir Kalėdų Senis. Prieš 
pat atsidarant durims jie pamatė 
ant grindų gulintį 50 eurų bank-
notą. Kuris iš jų pakėlė banknotą? 
Aišku, kad Kalėdų Senis, nes ki-
ti du tipai paprasčiausiai neegzis-
tuoja.

●
Petriuk, kuo norėtum būti už-

augęs? - klausia mama.
- Kalėdų Seneliu.
- Kodėl?
- Visą savaitę vaikštai po sve-

čius, juokauji, valgai baltą mišrainę, 
o vakare gali dar ir su Snieguole...

- Iš kur ištraukei tokias nesą-
mones?

- Girdėjau, kaip tėtis kaimy-
nui pasakojo. 

●
- Vaikeli, kas tave išmokė to-

kio nepadoraus žodžio?
- Kalėdų Senelis, kai naktį par-

griuvo užlipęs ant mano dviratuko.
●

Afrikoje Kalėdos. Išbadėję 
vaikučiai prie šventinės palmės 
laukia Kalėdų Senelio. Šis pasiro-
do, pasveikina ir apsisukęs išeina. 
Vaikai klausia:

- Seneli, o kur dovanėlės?
- O dovanėlės tik tiems, kurie 

gerai valgė...
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