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Linas Adomaitis pasakoja, 
kaip kadaise išdrįso 
koncertuoti su Lietuvos 
valstybiniu simfoniniu 
orkestru ir kas iš to išėjo.

Plačiau 10 p.

Juoda dirbtinė eglutė, 
dar vadinama gotikine, 
šiemet - labai populiari. Kaip 
tokią puošti, kad primintų 
žvaigždėtą naktį?

Plačiau 6 p.

Kaip artėjant žiemos 
šventėms nepamesti 
galvos ir joms pasiruošti be 
didesnių rūpesčių, pataria 
vaistininkė Inga Norkienė.

Plačiau 8 p.

Menininkė Agnė Kišonaitė 
nusprendė, kad menas turi 
būti prieinamas visiems ir 
kelti geras emocijas, todėl 
ėmėsi reprodukcijų.

Plačiau 4 p.

su

Pradėti 
mažais 
žingsniais
Mitybos specialistė Vaida Kurpienė - 
apie įpročius, baimes, mitus ir mažus 
žingsnius geresnės sveikatos link.

2-3 p.
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Mitybos specialistė Vaida Kur-
pienė, ką tik išleidusi naują 
knygą „Liekna visam gyveni-
mui“, teigia, kad kiekvienas lie-
knumą suvokia skirtingai ir yra 
begalė priežasčių, kodėl norime 
keisti savo gyvenimo būdą. ar-
ba - kodėl norime, bet nieko ne-
darome. apie įpročius, baimes, 
mitus ir pokyčius - išsamiame 
interviu.
Dalia DaškevIčIūtė

- Vaida, iš jūsų knygos pa-
vadinimo galima spręsti du 
dalykus: būti visą laiką lie-
kniems - labai svarbu. Ir - kad 
sunku išlaikyti pageidaujamą 
svorį. Kodėl žmonėms yra taip 
svarbu sulieknėti ir kodėl sun-
ku tai padaryti visam laikui?

- Kiekvienas turi skirtingų 
priežasčių. Žiniasklaida, sociali-
niai tinklai tarsi duoda toną, kad 
būti liekniems, ypač - lieknoms, 
labai svarbu. Tačiau kas yra tas 
lieknumas? Moteris, sverianti 
120 kg, sulieknėjusi iki 98 kg jau 
jausis liekna (nors kažkam taip 
gal ir neatrodys). Ir tai yra gerai! 
Lyginant su tuo, kas buvo, tai pui-
kus rezultatas.

Kita priežastis - lieknumas 
turi skirtingų teigiamų savybių. 
Kažkas, būdamas lieknesnis, ga-
lės apsirengti išsvajotus drabu-
žius. Sakykime, jeigu moteris ne-
šioja didesnį nei XL dydį, rasti 
gražių drabužių yra sunkiau. Tie-
sa, situacija gerėja. Kai pati buvau 
apkūnesnė, vos man įėjus į vieną 
parduotuvę dar prie durų konsul-
tantė pasakė: „Ponia, čia tokio dy-
džio nėra“. Įspūdis visam gyve-
nimui išliko (šypsosi). O kažkam 
lieknumas reiškia ne kūno poky-
čius. Pavyzdžiui, būdami lieknes-
ni jaučiamės energingiau. Mano 
gera bičiulė lieknėja, nes jai labai 
patinka kalnai, o, turėdama ant-
svorio, galėdavo tik pusvalandį 
lipti į kalnus ir tuomet valandą 
ilsėdavosi. Kitaip tariant, kūnas 
jos norų išpildyti negalėjo. Dar 
kiti nori visur suspėti su savo vai-
kais. O kažkas turi obuolio tipo 
figūrą ir net nedidelis antsvoris 
greitai atsiliepia sveikatai ir savi-
jautai, nes riebalai labiau nei ki-
tiems kaupiasi ant vidaus organų.

Tie, kurie antsvorio turi se-
niai, jau nebeatsimena to lengvu-
mo jausmo. Bet jei pavyksta šiek 
tiek palengvėti, sako: kaip aš iki 
šiol galėjau nešioti tokią naštą? Ir 
tuomet tai motyvuoja išlaikyti to-
kį svorį visam laikui. O tai pada-
ryti beveik neįmanoma, jei pasie-
kiame to laikinomis, drastiškomis 
priemonėmis. Jei save užgniau-
žiame, labai ribojame, norisi iš tų 
gniaužtų ištrūkti. Ir jei valgome 
neskanų maistą, jei esame alkani, 
jei save graužiame iš vidaus, tam-
pa labai sunku tai tverti.

Reikėtų žvelgti į viską iš ki-
tos pusės: jei niekada nevalgėte 
pusryčių, o šią savaitę pusryčia-
vote du kartus - jau yra už ką sa-
ve pagirti. Arba jei iki šiol iš dar-
žovių valgėte tik marinuotus 

agurkus ir virtus burokus ar žir-
nelius mišrainėje, o šiandien su-
valgėte kopūstų salotų, tai jau yra 
pažanga. Kai nustojame lygintis 
su idealais, kurie realiame gyve-
nime net neegzistuoja, ir pagiria-
me save kad ir už nedidelius pa-
siekimus, tai skatina tęsti pradė-
tą darbą. Net jei kažkas nepa-
vyksta, jau nepradedame nuo nu-
lio, o tęsiame išmoktas pamokas. 

Valgome sočiai, skaniai, pasi-
džiaugiame tuo ir norisi taip jaus-
tis visada.

Bėda ta, kad žmonės vienu 
kartu užsibrėžia per daug: nori ir 
sportuoti, ir mitybą kardinaliai pa-
keisti, ir dar viską atlikti idealiai. 
Kai per daug užsibrėžia, greitai 
pavargsta ir taip pat greitai viską 
meta. Šioje situacijoje rekomen-
duoju visko siekti etapais. Ne vel-
tui knygą į dešimt žingsnių su-
skirsčiau - paprasčiau siekti vie-
no, tuomet kito ir t.t. Nereikia 
visko iškart žinoti ir siekti. Įgy-
vendini užsibrėžtą tikslą, tuomet - 
kitą. Po truputį daryti yra leng-
viau. Nuoseklumas ir dėmesys 
sau yra tiesus kelias į stebuklus.

- Teigiate, kad pradėti rei-
kia šiandien ir skirti tam vos 
penkiolika minučių per dieną. 
Ką savo sveikatos labui per 
tas minutes galima nuveikti?

- Pasigaminti skanių salotų. 
Pirmą kartą per kelis dešimtme-
čius pavalgyti pusryčius. Ar susi-
planuoti, ką gaminsite ir ką valgy-
site. Arba nueiti anksčiau miegoti. 
Arba išeiti per pietų pertrauką ak-
tyviai pasivaikščioti. Kiekvienas 
nuo skirtingų dalykų pradeda, bet - 
pradeda. Mažus dalykus įgyven-
dinti lengva. Tada jautiesi smagiai 
ir imi kartoti tą patį veiksmą.

- Valgymas daugelio neat-
siejamas nuo emocijų. Apie 

emocinį valgymą pati esate 
nemažai kalbėjusi. Ar patar-
dama žmonėms, kaip maitin-
tis sveikiau, irgi apie tai kal-
bate? Ar pasiūlote gilintis į 
priežastis, dėl kurių valgome, 
net kai nesame alkani?

- Kartais būna sunku atskirti, 
kur yra emocinis valgymas, o 
kur - alkis (aš nekalbu apie val-
gymo sutrikimus, nes tai visai ki-
ta tema). Tipinė situacija: žmogus 
pasakoja, kad visą dieną laikosi, o 
tuomet grįžta vakare iš darbo ir 
pavalgo už visą dieną ir dar dau-
giau. Tokiu atveju pirmiausia rei-
kia kokybiško miego, nes gali bū-
ti, kad žmogus neišsimiegojo, 
pervargo ir tai skatina alkį. Antra, 
dienos metu reikia valgyti užtek-
tinai vertingų produktų. Kalorijų 
galime suvartoti pakankamai, ta-
čiau vadinamosios „tuščios“ ka-
lorijos ne tik kad nepasotina, bet 
ir skatina dar valgyti. Aš apskritai 
nepatariu pradėti skaičiuoti kalo-
rijų. Skatinu rinktis vertingą 
maistą ir valgyti sąmoningai, ge-
rai sukramtyti, nes visai kitaip 
jaučiamės ir greičiau pajuntame 

sotumą. Ir štai tuomet, kai jaučia-
tės sotūs, bet vis tiek dar norisi 
kažko suvalgyti, užduokite sau 
klausimą: o kiek skiriate laiko sa-
vo malonumui? Jei skiriate laiką 
tik darbui ir įvairioms pareigoms, 
darote, nes „reikia“, vadinasi, ne-
skiriate laiko sau. Ir valgymas 
tampa neišpildytų poreikių tenki-
nimu, nes tai lengviausiai priei-
namas malonumas. Taigi tos ma-
no minėtos penkiolika minučių 
gali būti skirtos pagulėjimui vo-
nioje ar knygos paskaitymui. Kai 
randame kitų džiaugsmų, tada ir 
maistas mažiau traukia.

- Kokios dažniausios prie-
žastys neleidžia mums pakeis-
ti mitybos, nors, rodos, to ir 
norime? O galbūt tai rodo, kad 
nepakankamai norime, jei nie-
ko nedarome, tik apie tai kal-
bame?

- Sakykime, visi žino, kad rei-
kia gerti daug vandens ar valgyti 
daug daržovių, bet to neįgyven-
dina. Priežasčių, kodėl atidėlioja-
me, gali būti daug. Pvz., jei turė-
jote daug prastų patirčių, susiju-
sių su kančia, tarkim, dietų laiky-
musi, kai jautėtės alkani ir nelai-
mingi, natūralu, kad nenorite ir 
bijote dar ką nors bandyti keisti. 
Kita, mano jau minėta, priežas-
tis, - kai užsibrėžiama per daug ir 
tuomet svarstoma: o kada aš vi-
sam tam rasiu laiko? Trečia, turi-
me įvairių mus stabdančių bai-
mių. Tarkime, kad keičiant gyve-
nimo būdą teks daug ko atsisaky-
ti: kad būsime alkani, kad nebe-
valgysime skaniai, kad tai daug 
kainuos ar kad reikės atsisakyti 
susiėjimų su draugais. Tačiau kai 
pradedame įsisąmoninti, kodėl 
atidėliojame pokyčius, kai įsivar-
dijame tas baimes, jos sumažėja! 

Mažus dalykus lengva 
įgyvendinti

Jei save 
užgniaužiame, 
labai riboJame, 
norisi iš tų 
gniaužtų ištrūkti

Jei žmogus yra 
lieknas, tai dar 
nereiškia, kad Jis 
gerai Jaučiasi
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Patartina ne užgniaužti jas, ne ap-
simesti, kad jų nėra - nes baimės 
niekur nedings, o susidraugauti 
su jomis. Pripažinkite baimę - ne-
svarbu, racionali ji ar ne. Aš as-
meniškai bijau alkio jausmo, todėl 
jei spėju, kad kur nors užtruksiu, 
su savimi nešuosi kokio nors 
maisto, kad prireikus turėčiau.

- Kalbėdama apie baimes 
palietėte ir mitų temą, apie 
kurią kalbate ir knygoje. Ko-
kie dar populiarūs mitai, su-
siję su sveikesniu gyvenimo 
būdu?

- Dažniausiai žmonės galvoja, 
kad bus neskanu. Net šeimoje 
pradėjus gaminti sveikesnius pa-
tiekalus siūlau įvardyti, kad tai ne 
sveika, o kad nauja (juokiasi). 
Taip pat galvojama, kad bus bran-
gu, nors daug mano klientų pasa-
koja, jog kaip tik sutaupo - 10-50 
proc. biudžeto, skiriamo maistui 
per mėnesį. Kai kurie sveiki pro-
duktai yra tikrai brangesni, bet jie 
suteikia didesnį sotumo jausmą, 
todėl apskritai suvalgoma mažiau. 
Be to, sutaupoma neplanuotiems 
pirkiniams, mažiau išmetama 
maisto.

Taip pat galvojama, kad rei-
kės visko, kas skanu, atsisakyti, 
kad tai jau paskutinis kartas, kai 
galima valgyti picą ar bulvinius 
blynus (juokiasi). Aš kaip tik siū-
lau kartą per savaitę pasilikti ga-
limybę valgyti nesveikai. Jei di-
desnė dalis maisto yra gera, tai 
viskas puiku. Mes šeimoje irgi 
turime nesąmonių valgymo va-
karą. Tai būna maistas, kurio 
sveiku tikrai nepavadinsi, aišku, 
nevalgome bet kiek (šypsosi). Kai 
nustojame sau drausti, tai ir no-
risi mažiau.

- Pas jus kreipiasi ir lieknų 
arba sveikata nesiskundžian-
čių žmonių. Koks jų tikslas?

- Jei žmogus yra lieknas, tai 
dar nereiškia, kad jis gerai jau-
čiasi. Gali jaustis pavargęs, be 
energijos, gali graužti rėmuo, 

dažnai skaudėti galvą arba kan-
kinti aknė. Nebūtinai svoris nu-
lemia, kaip jautiesi. Arba - jeigu 
žmogus lieknas, tai dar nereiškia, 
kad jis nekovoja su savimi, kad 
toks būtų.

- Bet ar geriausias spren-
dimas yra kova?

- Tą ir noriu pasakyti - reikia 
nustoti kovoti su savimi, o su-
sidraugauti.

- Įdomu tai, kad pati liek-
nėdama visiškai nesportavote 
ir pradėjusiems keisti mitybą, 
bet jau sportuojantiems žmo-
nėms nerekomenduojate di-
dinti fizinio krūvio. Kodėl?

- Dėl to, kad nerekomenduo-
ju pradėti visko iš karto. Aš esu 
už sportą ir dabar pati sportuoju, 
bet ne dėl lieknumo, o tam, kad 

pajausčiau naudą savo sveikatai. 
Mano darbas sėdimas ir stovi-
mas, todėl noriu sportuoti ne dėl 
kūno pokyčių, bet dėl geresnės 
savijautos. Sportas yra gerai, bet 
tiems, kurie jau sportuoja, pra-
dėjus keisti mitybos įpročius siū-
lau du mėnesius išlaikyt tą patį 
fizinį krūvį. O nesportuojantiems 
siūlau pora mėnesių nepradėti 
sportuoti, pradžiai geriau - išeiti 
pasivaikščioti arba pajudėti na-
mie, aktyviau tvarkytis. Nes, pra-
dėjus daug sportuoti, turi keistis 
mityba, keičiasi ir alkio suvoki-
mas, tam reikia skirti daugiau lai-
ko, tad visa tai verta įgyvendinti 
po šiek tiek laiko, apsipratus su 
mitybos pokyčiais ir įsivažiavus 
į ritmą. Tada ir sporto efektas 
jausis, ir bus aiškiau, kaip toliau 
maitintis.

Sėskite prie stalo 
neperalkę

Bandymas „sutaupyti“ ka-
lorijų visą dieną nevalgant - vie-
na iš dažniausiai pasitaikančių 
klaidų. Tuomet peralkus ir su-
sėdus prie šventinio stalo neį-
manoma nepersivalgyti. Prade-
date šluoti nuo stalo valgius ir 
per 15-20 minučių suvartojate 
visą dienos maisto normą, o dar 
visas vakaras priešakyje...

Valgykite visą dieną įpras-
tai, pradėkite nuo sočių pusry-
čių. Tik Kūčių dieną per pietus 
valgykite šiek tiek mažiau. Jei 
prie šventinio stalo sėdate iš 
karto po ilgos kelionės, prieš 
valgydami išgerkite puodelį šil-
tos arbatos, o į kelionę išsiruoš-
kite pasiėmę vertingų užkan-
džių, kurie neleis peralkti.

 
Mėgaukitės maistu

Jei valgote ir bendraujate 
tuo pat metu, nesuvokiate, ko ir 
kiek suvalgėte. Įsidėkite į lėkš-
tę po šaukštą norimų patiekalų. 
Tuomet kiekvieną jų valgykite 
iš lėto, mažais kąsneliais. Gerai 
sukramtykite ir pajuskite visą 
skonių gamą. Valgydami nekal-
bėkite. Tai ne tik nemandagu, 
bet ir nejaučiama maisto skonio 
ir trukdoma atsirasti sotumo 
jausmui. Jei norite pabendrauti, 
padėkite peilį ir šakutę į šoną, 
pakalbėkite ir po to vėl tęskite 
pasimėgavimą maistu.

Skonio receptoriai yra lie-
žuvio paviršiuje, taigi daugiau 
malonumo pajusite valgydami 
šakute. Valgykite tik tai, kas 

jums iš tiesų labai skanu. O jei 
nenumaldomai masina patieka-
las iš jūsų „draudžiamo maisto“ 
sąrašo - būtinai suvalgykite ne-
didelį gabalėlį ir pasimėgaukite.

Raskite kitų užsiėmimų
Jei norisi pakartotinai įsidė-

ti maisto, prieš tai padarykite 
pertrauką. Atsistokite nors 

trumpam nuo stalo arba atsiger-
kite arbatos. Pabendraukite su 
artimaisiais.

Iki švenčių dar liko laiko, ga-
lite pasiruošti idėjų Kūčių būri-
mams ir žaidimų Kalėdoms. To-
kiu būdu ir žvalesni jausitės, ir 
šventė bus įsimintinesnė.

Svarbiausia švenčių metu 
daugiau dėmesio skirti ne mais-
tui, o vienas kitam.  

Interviu  3

V.Kurpienės patarimai, kaip 
nepersivalgyti per žiemos šventes 

LyginKite tiK saVe 
su saVimi. BūKite 
šiandien geresni 
nei VaKar ir to 
paKaKs greitam 
poKyčiui pasieKti
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„Meilė gali būti naudojama 
kaip ginklas, bet tai reikalauja 
daug vidinės jėgos ir ištvermės. 
Su paprastu ginklu gali nukauti 
priešą. Bet tik su meile gali nu-
galėti neišmanymą ir neapykan-
tą. Mušti priešą su meile, ginti 
šalį su meile, kalbėti su meile. 
Lietuvoje pastebiu, jog žmonės 
dažnai nevaldo savo emocinio 
lauko. Jie priima išorę - viskas 
pilka, nėra pinigų, visi paniurę. 
O juk daug ką galima pakeisti su 
šypsena ar dosniu „I love you“ 
(„Aš tave myliu“). Muzika ir 
menas gali pakeisti pasaulį, jei-
gu tai daroma tikslingai ir su gi-
lesnėmis mintimis. Tad dainą 

lydi ir „TEDx“ kalba bei suma-
nymas per ją daryti poveikį“, - 
dainos pagrindinę mintį pristato 
J.Didžiulis.

Muzikos kūrėjas tiki, jog vi-
suomenė dažnai pamiršta, jog 
meilė yra galinga psichologinė 
būsena, kurios galia aprašyta dau-
gelio psichoterapeutų. J.Didžiulis 

nuleidžia šią sąvoką ant žemės ir 
tyrinėja ją praktiškai.

Bendradarbiavimas su žino-
mu hipių muzikantu, dainų rašy-
toju, aktyvistu ir dvasiniu lyderiu 
Fantuzzi paskatino skleisti mintį, 
kad stipriausia visuomenę keistis 
skatinanti priemonė yra emocinis 

intelektas. „Kartu su Fantuzzi su-
kūrėme interaktyvią muzikinę 
paskaitą. Ši kūrybinė patirtis pa-
dėjo mums dar geriau pajusti sa-
vo prigimtį, kūrybinius instink-
tus. Daina, kaip ir paskaita, nori-
me atskleisti meilės, kaip ginklo, 
jėgą tiems, kurie nusprendė tap-

ti kariais. Visi turime šį ginklą ir 
raginame žmones juo drąsiau 
naudotis - susigrąžinti pasitikėji-
mą savimi bei suprasti, kad stip-
riausia visuomenė gali keistis tik 
emocinio intelekto dėka. Tam rei-
kia mankštos ir padrąsinimo.“

„Laisvalaikio“ inf.

Londone gyvenanti ir kurianti 
lietuvių kilmės atlikėja muziki-
niu slapyvardžiu Freya aLLey 
klausytojams pristato naują 
dainą „Black Hole“. Didžiosios 
Britanijos radijo grojaraščiuose 
jau atpažįstamas atlikėjos balso 
tembras pelnė kritikų simpati-
jas. Tačiau atiduodama singlą 
Lietuvos klausytojams daininin-
kė jaudinasi - čia pirmą kartą 
pristatomas ir muzikinis kūrinio 
vaizdo klipas.

Pasak kūrėjos, daina palieka 
interpretacijos laisvę, tad, pri-
klausomai nuo klausytojų nuo-
taikos, siaučiančių jausmų, išgy-
venamų problemų ar tiesiog vi-
dinės būsenos, kūrinys skambės 
vis kitaip.

„Vieniems dainos žodžiai ga-
li asocijuotis su santykiais tarp 
dviejų žmonių, kitiems priminti, 
kad kartais būname įstrigę kaž-
kieno sugalvotuose rėmuose ir 
negalime iš jų ištrūkti. Tikiu, 
kad žodžiai primins, kaip mes pa-
mirštame savo vidinius jausmus, 
poreikius ir elgiamės pagal kitų 
nustatytas normas.“

Tai naujausias kūrinys iš 
ruošiamo pirmojo solinio atlikė-
jos albumo, kurio dainos jau ski-
nasi kelią į Britanijos radijo sto-
čių eterį, skamba nepriklauso-
mose Australijos, JAV ir kitų ša-
lių muzikos platformose.

Už gilų ir subtilų balso temb-
rą bei emocingus dainų žodžius 
kritikų giriama atlikėja džiaugia-
si maloniais komentarais, tačiau 
prisipažįsta, kad kritika padeda 
judėti į priekį.

„Vienas iš paskutinių įsimin-
tiniausių susitikimų su BBC pro-
diuseriu paskatino drąsiau ieš-

koti kelių ir į Lietuvos klausyto-
jų namus. Jis labai entuziastingai 
ir teigiamai atsiliepė apie mano 
muziką, davė neįkainojamų pa-
tarimų ir paklausė, kaip man se-
kasi gimtinėje. Tuomet supratau, 
kad seniai ruošiausi, bet vis ne-
drįsdavau pristatyti savo kūry-
bos namuose“, - sako F.Alley.

Singlas Lietuvos ir užsienio 
klausytojams pristatomas kartu 
su mistišku vaizdo klipu. „Buvo 
magiška naktis - pilna idėjų, ne-
tikėtumų ir kūrybos. Prisipažin-
siu, protarpiais nebuvo labai jau-
ku, nes naktį tamsiame miške 

apšvietimui buvo naudojamos tik 
filmavimo lempos, o komandai 
stengiantis išlaikyti tylą, girdė-
josi tik gamtos garsai, kurie su-
kelia netikėčiausių minčių ir po-
jūčių. Tačiau manau, kad pavyko 
labai gražus rezultatas.“

„Laisvalaikio“ inf.

Kurdama reprodukcijas, netra-
diciniais darbais garsėjanti meni-
ninkė taip pat siekia, jog meno kū-
riniais namus puošti galėtų ir ne 
visada juos įsigyti galintys arba dėl 
konkrečioms erdvėms tinkančių 
darbų dar neapsisprendę gerbėjai.

„Menas turi gimti iš sukauptų 
gerų emocijų pertekliaus, t.y., kai 
menininkas prikaupia tiek, jog gali 
jomis dalytis. Tuomet jo sukurti 
darbai žadina pozityvius jausmus, į 
juos norisi žiūrėti ir gėrėtis. Nuo 
pat savo kūrybos pradžios vadovau-
juosi šiuo požiūriu į meną na-
mams - jis turi džiuginti. Ir ne taip 
svarbu, ar tai originalai, ar repro-
dukcijos. Tiesa, pastarosios turi ke-
letą svarbių privalumų, kurie ir pa-
skatino imtis reprodukavimo.“

Pirmiausia, galvoti apie gali-
mybę reprodukuoti savo darbus 

Agnę paskatino iš draugės išgirs-
ta istorija apie tai, jog ji nespėjo 
įsigyti patikusio meno kūrinio ir 
tikrai džiaugtųsi jo kopija.

„Tiesiogiai lyginti originalių 
meno darbų ir printų kainų nega-
lima, bet 10 ar net 20 kartų pigiau 
kainuojanti reprodukcija gali pa-
gyvinti ne vieną patalpą - svetai-
nę, koridorių ar vonią, kur ji tam-
pa dekoro sudedamąja dalimi, de-
rančia prie kitų jo elementų. O 
prie jų derinti originalo negalima 
ir nereikia, nes, kaip vertingas 
meno kūrinys, paveikslas įsigyja-
mas visam gyvenimui“, - sako 
A.Kišonaitė.

Parodai uostamiestyje A.Ki-
šonaitė atrinko darbus, pagal ku-
riuos geriausiai atpažįstama jos 
kūryba. Čia paroda veiks iki sau-
sio 1 d.

„Meilė - ne 
silpnavaliams“
Muzikos kūrėjas Jurgis DiDžiuLis pristato naują savo dainą ir klipą 
„Love Warrior“ („Meilės karys“). Ją užsienyje Jurgio Did pseudonimu 
prisistatantis kūrėjas sukūrė bendradarbiaudamas su JaV hipių  
legenda FanTuzzi. Jie abu šia daina stengėsi perteikti mintį, jog 
meilė - ne silpnavaliams.

Daina norime 
atskleisti meilės, 
kaip ginklo, jėgą 
tiems, kurie 
nusprenDė tapti 
kariais

kartais būname 
įstrigę kažkieno 
sugalvotuose 
rėmuose ir 
negalime iš jų 
ištrūkti
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pristatyti kūrybą gimtinėje

Ėmėsi reprodukcijų
Menininkė agnė KišonaiTė atidarė pirmąją savo darbų reprodukcijų 
parodą. Klaipėdoje eksponuojamoje parodoje - žinomiausi ir geriausiai 
menininkę reprezentuojantys darbai, kuriuos vienija nuo pat kūrybos 
pradžios a.Kišonaitės puoselėjama idėja, jog namams skirti meno kūri-
niai turi kelti tik geras emocijas, įkvėpti ar atgaivinti prisiminimus.
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Tai ketvirtoji E.Umbrasai-
tės knyga. Ankstesnės autorės 
išleistos knygos, ypač „Prancū-
zija, Mon amour“, šalyje buvo 
sėkmingai perkamos. „Aš žino-
jau, kad Lietuvoje Prancūzija 
yra labai mylima, bet tikrai ne-
sitikėjau, kad knyga sulauks to-
kios sėkmės. Po šio malonaus 
netikėtumo, kartelę sau užkė-
liau labai aukštai, nes supratau, 
kad skaitytojai iš manęs tikisi 
daug, net jei kuriu tik sau pačiai. 
Ši sėkmė išugdė valią rašyti 
kasdien, nes iš prigimties esu 
tingi katė“, - atvirauja autorė.

E.Umbrasaitė sako, kad gy-
venimas Prancūzijoje tampa ne-
beatsiejama jos kūrybos dalis, 
todėl šios šalies peizažai dar kar-
tą atgimė ir naujajame kūrinyje.

„Prancūzija iš svajonių ša-
lies man tapo namais, tad natū-
ralu, kad tai atsispindi ir mano 
kūryboje. Šį kartą į knygos pus-
lapius skaitytojus įtrauks nenu-
spėjamas ir visuomet romantiš-
kas Paryžius, kuriame gyvena 
pagrindinė herojė Lėja. Ji - ne-
trukus keturiasdešimtmetį švę-
sianti vieniša paryžietė, kuriai 
visiškai netrukdo vienatvė. Mo-
teris mėgaujasi gyvenimu, leng-
vais romanais ir nelaukia savo 
gyvenimo vyro. Ir vis dėlto, li-
kimas Lėjos gyvenimą apvers 
aukštyn kojomis“, - siužeto de-
tales atskleidžia rašytoja.

Autorės teigimu, šis romanas 
savo netikėtumu, švelniais ele-
gancijos ir erotikos prieskoniais 
primena garsųjį serialą „Seksas 
ir miestas“, tik knygoje suguldy-
tos istorijos vyko iš tikrųjų.

„Paskolink man savo gyve-
nimą“ yra pirmoji neautobio-
grafinė rašytojos knyga. Šį ro-
maną E.Umbrasaitė vadina 
idea liu pabėgimu nuo realybės 
ir gyvenimo rutinos bei mano, 
kad knyga taps desertu intelek-
tualiai sielai.

E.Umbrasaitė neslepia, kad 
narplioti vyrų ir moterų santy-
kius ją paskatino atsitiktinai nu-
girstos ar mielai draugių papasa-
kotos neįtikėtinos gyvenimo is-
torijos. „Vien karjera ar kelionė-
mis žmogus gyvas nebus. Mei-
lė - vyro ir moters tango - tai 
gyvenimo variklis, be kurio jis 
nebūtų toks įdomus. Manau, tik-
ra meilė yra kaip egzotiškas ir 
retas paukštis, kuris atskrenda 
retai, todėl, kai tai nutinka, ne-
reikia stebėtis, kad gyvenimas 
tampa kaip kino juosta.“

„Laisvalaikio“ inf.

„Kalėdinės dainos visada kuria 
ypatingą nuotaiką. Norėjome links-
mos, nuotakingos ir įsimenančios 
dainos. Norisi, kad žmonės dainuo-
tų kartu, juk Kalėdos. Mes be galo 
džiaugiamės naujuoju kūriniu ir 
grupės „Vega“ indėliu“, - sako gru-
pės „Tautinis brandas“ nariai.

„Džiaugiamės, kad turėsime 
tokią šiltą ir linksmą kalėdinę dai-
ną. Savo Kalėdų dainą, ne „kove-
rį“. Dainą kūrėme kartu, tai dar 

labiau suartino visą komandą. Bu-
vo tikros Kalėdos“, - kalba grupės 
„Vega“ merginos Justina ir Donata.

Grupės „Tautinis brandas“ 
atlikėjai pasakoja, kad labai norė-
josi ir šios dainos vizualizacijos. 
„Gal per drąsu sakyti - vaizdo kli-
pas. Tiesiog visi susirinkome į 
grupės nario Domanto ir jo suža-
dėtinės Ievos namus, puošėme 
Kalėdų eglę, dainavome ir filma-
vomės. Mūsų nuotaika jame - tik-

rų tikriausia!“ - pasakoja muzi-
kantai ir vardija filmavimo namie 
privalumus - profesionalų makia-
žą merginoms padarė Domanto 
sužadėtinė Ieva, Justinos draugas 
Rimtautas visus linksmino ir pa-
dėjo filmuoti.

„Tikimės, kad mūsų klausy-
tojams ši daina atneš puikią nuo-
taiką!“ - linkėjimus siunčia abi 
grupės.

„Laisvalaikio“ inf.

Menininkas ALEKSANDRAS 
MAKEJEVAS išleido ketvirtąją 
knygą. Šį kartą ji skirta mažiems ir 
dideliems mūsų galaktikos vaikams, 
o labiausia - sūnui Leonui Martynui 
ir dukrai Neringai.

Knygoje „Ara Hurangu Nagi, 
Arba Neklaužados nuotykiai žemėje 
ir kosmose“ pasakojama istorija apie 
Neklaužadą ir apie tai, kur jis gyve-
na. Skaitant kūrinį galima sužinoti, 
kaip jaukintis paslaptį, kuo minta 
kosmozaurų jaunikliai, ką blogo nu-
veikė Juodasis Brakonierius, ar Nek-
laužadai ir jo draugams pavyks nu-
galėti bjauriuosius tuštus.

„Rašyti knygas vaikams yra ar-
ba labai sunku, arba jos rašosi pa-
čios. Ši atkeliavo iš jaunystės patir-
čių, kuomet mėgau fantastinę lite-
ratūrą. Tikiuosi, ją skaityti bus leng-
va ir naudinga, o ją atsivertę vaikai 
taps šiek tiek geresni ir labiau mylės 
gamtą“, - sako A.Makejevas.

„Laisvalaikio“ inf.

Prancūziška versija
Kuris iš mūsų nenorėjo patirti tikros meilės, pagyventi Paryžiuje 
ar trumpai pabūti kito žmogaus kailyje? Visi šie troškimai išsipildo 
naujausioje rašytojos ERIKOS UMBRASAITĖS knygoje „Paskolink 
man savo gyvenimą“. Autorės teigimu, knygoje vaizduojama tikra 
meilė - retas paukštis, kuris gyvenimą paverčia kinu.

SĖKMĖ LIETUVOJE 
IŠUGDĖ VALIĄ 
RAŠYTI KASDIEN, 
NES IŠ PRIGIMTIES 
ESU TINGI KATĖ
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10 %
NUOLAIDA

NAUJAS PARTNERIS - „LIU PATTY” DESERTINĖ
Su „Laisvalaikio” kortele - 10 % nuolaida prekėms
Desertinė - Užupio g. 20, Vilnius. 
Kepyklėlė - L.Giros g. 15, Vilnius. 
Tel. (8 699) 08442, www.liudesertine.lt

Knyga galaktikos vaikams
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Pristatė naują hitą
Dvi lietuviškos muzikos grupės - „VEGA“ ir „TAUTINIS BRANDAS“ - susibūrė bendrai kalėdinei dainai. Visai 
neseniai abi grupės pristatė po naują kūrinį, tačiau, nepraėjus nė mėnesiui ir įsibėgėjant kalėdiniam ma-
ratonui, gimė bendra daina „Kalėdų dovana“.
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Taigi kaip puošti tokią eglutę? 
Variantų yra įvairių. Radikalaus 
minimalizmo gerbėjams užtektų 
papuošti tokią eglutę šaltos arba 
šiltos spalvos lempučių girliando-
mis. Netgi ne spalvotomis. Nera-
dikalaus minimalizmo gerbėjai ga-
li dar papuošti ją sidabro, juodos 
ir baltos spalvos žaisliukais arba 
derinti auksinio ir sidabrinio ats-
palvių žaisliukus ir taip išlaikyti 

vientisumą. Na, o likusieji gali ne-
galvoti apie monochromatiką ir 
rinktis ką nors ryškaus, netgi pa-

sitelkti eklektiką, derinti skirtin-
go stiliaus žaisliukus ir lemputes. 
Svarbu, kad būtų gražu ir nesto-
vėtų ant kičo slenksčio.

Tokia eglutė gali priminti 
žvaigždėtą naktį ar apskritai kos-
moso platybes, būti elegantiška ir 
moderni, ir turbūt tai būtų esminis 
juodos eglės akcentas, tačiau ji ly-
giai taip pat gali būti papuošta kaip 
tradicinė Kalėdų eglė, asocijuotis 
su vaikystės Kalėdų nostalgija.

Anaiptol neskatiname mesti 
senosios eglės į konteinerį ir pul-
ti pirkti naujos - tai labiau idėja 
tiems, kurie šiemet nori atsinau-
jinti, rinktis ką nors modernesnio 
ar netgi romantiško ir pritrūko 
idėjų.

Parengė  
Dalia Daškevičiūtė
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Tokia egluTė 
gali priminTi 
žvaigždėTą nakTį 
ar apskriTai 
kosmoso plaTybes

Vieni svajoja apie baltas Kalėdas (kurios ir Lietuvoje jau nevisada bū-
na baltos...), o kiti nori ko nors priešingo. Šiemet padaugėjo žmonių, 
ypač užsienyje, kurie Kalėdoms renkasi juodą dirbtinę eglutę. Ji pra-
minta „goth tree“, kas išvertus iš anglų kalbos reikštų gotikinė eglutė, 
gotikinis medelis. Ir nors iš pavadinimo atrodytų, kad tokia eglutė 
tiktų tik šaltam betonui, yra atvirkščiai - ji integruojama į įvairaus sti-
liaus namus.

@treetopia

@eurcuh@foxbloodshop@altfashionuk

Sausainiai su pelėsiniu 
sūriu
Reikės:
n 150 g miltų,
n 100 g sviesto,
n 75 g mėlynojo pelėsinio sūrio,
n žiupsnelio druskos.

Atšaldykite sviestą šaldymo 
kameroje, kol taps visai kietas, 
ir sutarkuokite „burokine“ tarka. 
Sūrį susmulkinkite šakute ir su-
berkite į indą su tarkuotu svies-
tu. Tuomet suberkite miltus ir 
minkykite tešlą, kol taps vienti-
sa. Iš tešlos suformuokite ritinį, 
suvyniokite jį į maistinę plėvelę 
ir palikite šaldytuve valandai. Po 
to tešlą iškočiokite, išspauskite 
norimas formeles ir gautus sau-
sainius sudėkite į kepimo skardą, 
o galiausiai apibarstykite druska. 
Sausainius kepkite apie 15 mi-
nučių, iki 200°C įkaitintoje orkai-
tėje.

Migdoliniai sausainiai
Reikės:
n 70 g rudojo cukraus,
n šaukštelio vanilinio cukraus,
n kiaušinio,
n citrinos žievelės,
n 140 g migdolų,
n trečdalio puodelio miltų,
n šaukštelio kepimo miltelių,
n dviejų šaukštų miltelinio cukraus.

Iki purios masės suplakite 
kiaušinį, rudąjį ir vanilinį cukrų. 
Susmulkinkite migdolus ir įmaišy-
kite į plakinį. Kitame dubenyje su-
maišykite miltus ir kepimo milte-
lius, suberkite riešutų mišinį ir 
sumaišykite iki vientisos masės. 
Palaikykite masę šaldytuve apie 20 
minučių, o orkaitę įkaitinkite iki 
170°C. Iš tešlos formuokite mažus 
kamuoliukus, apvoliokite juos mil-
teliniame cukruje ir sudėkite ant 
kepimo popieriumi nuklotų skar-
dų. Kepkite apie 20 minučių.

Šokoladiniai sausainiai 
su riešutais
Reikės:
n 75 g sviesto,

n 250 g cukraus,

n šaukštelio vanilinio cukraus,

n kiaušinio,

n 500 g miltų,

n šaukštelio kepimo miltelių,

n 125 g kakavos miltelių,

n 50 g tarkuoto juodojo šokolado,

n žiupsnelio druskos,

n 100 g mėgstamų riešutų.

Sviestą, cukrų, vanilinį cukrų 
ir kiaušinį išplakite, suberkite 
miltus, kepimo miltelius, kakavą, 
šokoladą ir druską. Viską gerai 
sumaišykite, tuomet suberkite 
kapotų riešutų ir vėl išmaišykite. 
Sausainius suformuokite šaukštu, 
sudėkite juos į kepimo popieriumi 
išklotą skardą. 180°C laipsnių 
temperatūroje kepkite iki 20-ies 
minučių.

Receptų autorius Aidas Poleninas, 
„Maximos“ maisto gamybos ekspertas

namie kepti gardūs sausainiai
Nors dauguma sausainių mėgėjų linkę šių skanumynų įsigyti parduo-
tuvėse, likę kepa sausainius namuose. Tam, kad pačių kepti sausainiai 
skoniu ir aromatu pranoktų lūkesčius - kelios receptų idėjos.
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Iššūkis - gerai išsimiegoti

Įsisukę į darbus neretai pa-
mirštame, kad kokybiškas miegas 
yra ne mažiau svarbus, nei laiku 
užbaigti projektai ir atlikti darbai. 
Tinkamas darbo ir poilsio režimas 
vienas svarbiausių gyvenimo bū-
do elementų, norint išlaikyti gerą 
savijautą ir sveikatą, ypač nervų 
sistemos.

„Suaugęs žmogus turėtų iš-
miegoti apie 7-8 val., nors vis 
dažniau kalbama, kad kiekvieno 
žmogaus miego poreikis yra skir-
tingas. Svarbiausia - klausyti sa-
vo organizmo. Jeigu pabudę jau-
čiatės žvalūs, energingi, įpusėjus 
dienai nepradeda imti snaudu-
lys - miego užtenka. Svarbi yra 
ne tik miego trukmė, bet ir ko-
kybė“, - sako BENU vaistininkė 
INga NorkIENė.

„Užmigti dažniausiai nelei-
džia per dieną susikaupę rūpes-
čiai ir mintys. Tad vakare pasi-
stenkite neužsiminti sudėtinga 
protine veikla, nedirbkite, taip 
pat nepatariama intensyviai 
sportuoti. Nusistatykite ramy-
bės laiką prieš miegą, kai užsii-
mate jus atpalaiduojančia ir ra-
minančia veikla. Taip pat nusira-
minti padeda gulėjimas šiltoje 
vonioje su eteriniais aliejais, 
pvz., levandų, rami muzika, ra-
munėlių arbata. kad miegas bū-
tų kokybiškesnis, prieš miegą 
gerai išvėdinkite patalpą. geriau 
miegosite kiek vėsesnėje patal-
poje nei per šiltoje.“

Maistas nervų sistemai

Nervų sistemos sveikata taip 
pat remiasi tinkama naudingųjų 
medžiagų - vitaminų ir mineralų - 
pusiausvyra. Bene svarbiausi vi-
taminai, stiprinantys nervų siste-
mą, užtikrinantys tinkamą jos 
funkcionavimą ir mažinantys 
įtampą - B grupės.

„kad gali trūkti B grupės vita-
minų, išduoda padidėjęs emocinis 
jautrumas, liūdesys, stresas. Šio 
vitamino organizmas nekaupia, to-
dėl jo turėtume gauti kasdien su 
maistu, o intensyvesniu laikotar-
piu, pvz., ruošiantis šventėms, ir 
papildomai“, - sako I.Norkienė.

Nervų sistemai svarbūs visi 
B grupės vitaminai, ypač B1, B6, 
B12. Šių vitaminų gausu žuvyje 
(lašišoje, upėtakyje, tune), galvi-
jų kepenyse, paukštienoje, avin-
žirniuose, žemės riešutuose, ža-
liuose žirneliuose, avižų ir grikių 
kruopose, avokaduose. Pavyz-
džiui, košė pusryčiams galėtų tap-
ti puikiu B grupės vitaminų šal-
tiniu dienos pradžiai.

Nervų sistemai svarbūs ir an-
tioksidantai - vitaminai a ir C. Jie 
padeda apsaugoti organizmą nuo 
neigiamų streso padarinių.

Magnis ir cinkas yra pagrin-
diniai mineralai, reikalingi nervų 
sistemai. „Nemiga ir nerimas 
dažnai siejami su magnio trūku-
mu organizme. Jo atsargas galima 
papildyti, į mitybą įtraukus tokių 
produktų kaip kakava, žalios lapi-
nės salotos, bananai, nektarinai, 

slyvos, melionai, avokadai, mig-
dolai, lazdyno riešutai, bulvės bei 
moliūgai. Magnio greitai neten-
kame intensyvios fizinės veiklos 
metu - prakaituodami. Tad akty-
viai sportuojantiesiems šio mine-
ralo dažnai patariama vartoti pa-
pildomai.“

Cinko trūkumas gali būti 
bend ro organizmo nuovargio, kai 
kurių psichinių ligų ir daugelio ki-
tų negalavimų priežastis. o var-
tojant cinką kartu su vitaminu C 
stiprinama imuninė sistema, kuri 
kenčia, patiriant stresą. Cinko 
gausu austrėse, kviečių sėlenose, 
linų sėmenyse, ankštiniuose au-
galuose, graikiniuose riešutuose.

Be vitaminų ir mineralų, ner-
vų sistemai reikia ir kitų medžia-
gų - baltymų ir riebalų. Baltymai 

yra statybinė visų mūsų organiz-
mo ląstelių medžiaga, tarp jų - ir 
nervų galūnėlių, kurias žaloja 
stresas. Baltymų gausime varto-
dami daugiau žuvies, paukštienos 
ir neriebios mėsos. riebalų pa-
dauginti nereikėtų, tačiau visiškai 
išbraukti jų iš mitybos nereko-
menduojama. geriau saikingai 
rinktis nerafinuotus augalinius 
aliejus.

Pozityvus nusiteikimas

Įsisukę į rūpesčius, tampame 
jautresni, sunkiau tarp darbų ir už-
duočių rasti džiuginančių dalykų. 
Psichologai šiuo laikotarpiu prastė-
jančią nuotaiką ir kylančią įtampą 
vadina „šventiniu liūdesiu“. Para-
doksalu, tačiau tuo metu, kai turė-

tų viskas džiuginti, dėl skubėjimo 
ir gyvenime atsirandančio chaoso 
mus apima liūdesys. Prisideda ir 
tai, kad šiuo laikotarpiu gauname 
itin mažai saulės šviesos.

„reikia šiek tiek su savimi pa-
dirbėti. Pirmiausia siūlau keisti 
požiūrį į dalykus, kurių negalite 
pakeisti. Nesvarbu, kaip stip riai 
nervinsitės, eilės parduotuvėje ar 
spūsties gatvėje nesumažinsite. 
Tad gal neverta dėl to nervintis? 
Taip pat nereikėtų šiuo laikotarpiu 
kelti sau aukščiausių tikslų. Labai 
padėtų ir laiko planavimas bei dar-
bų pasidalijimas - neprisiimkite 
visų šventinių rūpesčių tik sau“, - 
pataria I.Norkienė.

Be to, reikėtų nepamiršti tik-
rosios žiemos švenčių prasmės - 
laiko su brangiais žmonėmis.

Šventės be streso
Paradoksalu, 
tačiau tuo metu, 
kai turėtų viskas 
džiuginti, dėl 
skubėjimo ir 
chaoso mus aPima 
liūdesys

Netrukus nersime į šventinių rūpesčių verpetą. Ilgėjančios eilės par-
duotuvėse, didėjančios transporto spūstys gatvėse, dovanų paieška - 
tai išbandymų metas mūsų nervų sistemai. Jeigu ji stipri - pavyks ne-
pamesti galvos ir šventėms pasiruošti be didesnių rūpesčių. Tačiau jei 
dar iki švenčių kovojote su stresu ir įtampa, prieššventinis laikotarpis 
gali apkartinti gyvenimą.
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Iki LINO ADOMAIČIO koncertinio 
turo „Vandenynai“ liko nedaug. 
Nors atlikėjui pastarieji keli mėne-
siai buvo itin gausūs veiklos, šalies 
arenose su Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestru pasirodysian-
tis muzikantas sako jau pasiruošęs 
žengti į didžiąją sceną.

Aistė JANKŪNAITĖ

- Su LVSO surengėte ge-
neralinę repeticiją. Ar viskas 
skamba taip, kaip tikėjotės ir 
įsivaizdavote?

- Viskas skamba gerokai praš-
matniau, nei tikėjausi. Jei tai nebū-
tų „Vandenynai“, sakyčiau - tai kos-
mosas (juokiasi). Maestro Gintaro 
Rinkevičiaus vadovaujamas kolek-
tyvas pasitempęs, groja preciziškai, 
švariai, o muzikantų veiduose daug 
teigiamų emocijų. Per kiekvieną 
kūrinį milijonai skruzdėlių laksto 
per nugarą. Tai nepaaiškinama jėga. 
Simfoninio orkestro galia yra pa-
slaptis, kurios nereikia įminti - už-
tenka tiesiog mėgautis.

- Ar po generalinės repe-
ticijos gavote namų darbų?

- Kelias aranžuotes dar pato-
bulinsime, o daugiau namų darbų, 

regis, ir nėra. Kai susirenka tokia 
gausa profesionalų, viskas plaukia 
tarsi vandens paviršiumi - lengvai 
ir pakiliai. Jau rytoj galėtume su-
groti pirmąjį koncertą - viskas bū-
tų kuo puikiausiai.

- Scenoje su šiuo orkestru 
pasirodysite ne pirmą kartą. 
Ar šis kartas bus ypatingas?

- Šį kartą LVSO bus trigubos 
sudėties - scena bus pilnutėlė 
muzikantų. Pirmą kartą ture 
skambės ir stebuklingas instru-
mentas - arfa. Specialiai šiam tu-
rui net buvo sukurta daina arfai 
ir vokalui.

- Ne visi atlikėjai išdrįsta 
koncertuoti su LVSO. Kodėl?

- Pirmiausia, reikia orkestro 
sutikimo, nes pro šio kolektyvo 
filtrą tikrai ne visi praeina. O ir 
prieš ryždamasis koncertuoti su 
aukščiausio kalibro kolektyvu, 
pats turi savęs paklausti, ar tikrai 
esi to vertas, ar tai adekvati part-
nerystė? Pats baigiau Muzikos 
akademiją, smuiko specialybę, 
apie profesionalią muziką turiu 
visas įmanomas žinias. Man as-
meniškai labai lengva komuni-
kuoti su klasikinės muzikos atli-
kėjais, bet prisipažinsiu - 2014 
metais buvo kiek nedrąsu kreip-

tis į šį kolektyvą. Tačiau išdrįsau 
ir greitai sulaukiau teigiamo atsa-
kymo. Mane tai inspiravo ir tų 
metų turas „Laiko mašina“ kai-
pmat mane perkėlė į kitokio žai-
dimo lygą. Iš mažos treniruočių 
salės peršokau į stadioną.

- Ir jūs, ir G.Rinkevičius 
esate maksimalistai. Su jumis 
dirbantiems žmonėms turėtų 
būti nelengva...

- Reiklumas dar niekam ne-
pakenkė - priešingai, tai padeda 
pasiekti geriausią rezultatą. Tokie 
žmonės kaip G.Rinkevičius yra 
dėmesingi smulkmenoms. O juk 
iš smulkmenų ir susideda visuma. 
Pamenu, mano smuiko mokytojai 
Vladas Varčikas, Stanislovas Če-
pinskis ir Eugenijus Paulauskas 
buvo ypač dėmesingi ir reikalau-
davo, kad kiekviena nata skam-
bėtų taip, tarsi ji būtų mano šir-
dies dalis. Aš reiklumą, smulkme-
niškumą ir preciziką išsiugdžiau 
dar mokykloje, nes jau tada sup-
ratau, kad tai, kas priklauso nuo 
tavęs, yra tavo rankose. Negali 
tikėtis, kad kažkas kitas ateis ir 
padarys tai už tave.

Šį kartą mudu su Gintaru sto-
vime ant to paties laiptelio. Mane 
labai inspiruoja jo gebėjimas ra-
miomis priemonėmis išsireika-

lauti maksimumo. Kada nors ir aš 
norėčiau šitaip išmokti.

- Ar koncerte išgirsime 
kažką, ko dar nesame girdėję?

- Tikrai taip. Ture bus ne tik 
naujų kūrinių, bet ir tie patys ži-
nomi hitai šį kartą skambės su 
deimantine prabanga. Kiekvie-
nam kūriniui buvo sukurta origi-
nali aranžuotė. Skambesys dabar 
yra vertas milijono!

- Turo koncertų pažiba ne-
abejotinai taps naujausias kū-
rinys „Vandenynai“, kaip jam 
sekasi kopti į muzikos aukš-
tumas?

- Aš jaučiau, kad daina pa-
sieks žmonių širdis, bet kad ji 

taps tokia sėkminga - nesitikėjau. 
Galvojau, kad sukurti dainą duk-
rai bus labai sunku, juk daug kas 
gali sakyti, kad vaikomasi per di-
delio sentimentalumo. Tačiau 
kažkaip pavyko atrakinti šias du-
ris ir daina išplaukė tiesiai iš ma-
no širdies upių. Tūkstančiai žmo-
nių rašo ne tik jautrius komenta-
rus, bet ir siunčia man asmenines 
žinutes, kurios mane labai sujau-
dina. Daina skamba radijo eteryje, 
„Youtube“ kanale ji kasdien per-
klausoma nuo 5000 iki 10 000 
kartų. Senokai mano sukurta dai-
na buvo tokia sėkminga. O jei net 
ir būtų kitaip - vis vien man svar-
biausia, kad mūsų ilgai lauktai ir 
išsvajotai dukrai ši daina kada 
nors patiktų.

Būgnininkas, perkusininkas, 
grupės BIX narys GINTAUTAS 
GASCEVIČIUS-GINC sugrįžta su 
nauju albumu. Prieš daugiau nei 
metus išleidęs pirmąjį audiovizua-
linį projektą „FonoGrafijos“, šįkart 
jis gerbėjus džiugina darbu „Va-
rava“. Jį muzikantas sausio-kovo 
mėnesiais pristatys penkiolikoje 
koncertų visoje Lietuvoje.

Ryškiu individualiu braižu iš-
siskiriantis kūrėjas meno pasau-
lyje vertinamas kaip originalus 
muzikinių performansų kūrėjas ir 
atlikėjas. Buvę jo pasirodymuose 
neleis sumeluoti - tai nėra tiesiog 
koncertas, tai - ištisas spektaklis!

Savo naująjį darbą Ginc nu-
sprendė pavadinti „Varava“. Ir nors 
šis žodis iš pirmo žvilgsnio skam-
ba neįprastai, jis simbolizuoja tam 
tikrą eilę, seką, vorą, vilkstinę.

„Įprastai užbaigęs kūrinį vi-
suomet iškart žinau, kaip jį pava-
dinsiu. Tačiau tuomet, kai sukū-
riau „Varavą“ - dėl pavadinimo 
teko pasukti galvą. Ir staiga top-
telėjo tokia raidžių kombinacija, 
o vėliau pasidomėjau, kad šis lie-

tuviškas žodis turi ir savitą reikš-
mę. „Varava“ pavadinau ne tik kū-
rinį, bet ir visą albumą.“

Apskritai, pasak jo, neretai 
pamirštame, kokia turtinga yra 
lietuvių kalba, todėl vartoti retai 
išgirstamus žodžius - ne tik sma-
gu, taip išplečiame savo žodyną.

Akį traukia ir Vilmanto Damb-
rausko kurtas „Varavos“ viršelis, 
kuriame menininkas įamžino kaip 
G.Gascevičius pats sau perduoda 
būgnų lazdeles.

„Susitikę su Dambrausku 
galvojome, kad norime, jog  vir-
šelis neatrodytų tiesmukai. Ne-
trukus kilo mintis, kad viršelyje 
atsispindės istorija apie vėją, ku-
ris galvojo, kad yra žmogus.“

Albumą sudaro vienuolika kū-
rinių, kuriuos muzikantas sukūrė 
per pastaruosius metus. Keliuose 
jų skamba ir Dariaus Naujokaičio 
bei Monikos Šaltytės balsai.

„Pirmas albumas buvo labiau 
socialus - nutaikytas į savo tėvy-
nės, teritorijos, kur gyvenu, ana-
lizes. O šis - tai bandymai žaisti 
gaudant erdvę ir įtraukiant ją į kū-
rinius, kur čia ji virsta tarsi atski-
ru instrumentu. Manau, tie atra-
dimai čia labai žavūs ir sėk mingi.“

„Laisvalaikio“ inf.

Kai nugara laksto skruzdėlės

Net erdvė tampa instrumentu
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Kristina PAŽĖRAITĖ

- Kiekvienas muzikantas iš-
leisdamas naują albumą būna 
išgyvenęs tam tikrų emocijų, 
tad kokios emocijos ir asmeni-
nės istorijos susipynė kūryboje?

- Naujasis albumas daugiau-
sia kalba apie mane, mano požiū-
rį į pasaulį. Aš norėjau papasako-
ti apie mūsų šiuolaikinį gyveni-
mą. Niekam ne paslaptis, jog labai 
greitai gyvename, per daug gal-
vojame ir turbūt nepakankamai 
skiriame dėmesio vienas kitam.

Muzikinis klipas „Nightinga-
le“ daugiausia kalba apie pažeidžia-
mumą. Dėmesys yra skirtas my-
linčiam žmogui, kuris yra apimtas 
vienatvės. Šią dainą rašiau gyven-
damas Vilniuje. Pamenu, jog vieną 
rytą pabudau pažadintas lakštinga-
los giesmės. Pagalvojau „wow“, 
kaip gražu! Ir tuomet susimąsčiau. 
Ar lakštingala čiulba ir karo zono-
je... Sirijoje ar Irake. Vietovėse, 
kur nebėra vilties. Man buvo įdo-
mu, ar aš galiu suteikti savo daina 
žmogui, kuris yra tamsioje duobė-
je, kokią nors šviesą bei viltį.

- Kur ieškote įkvėpimo?
- Manau, man pačiam reikia 

tapti savo įkvėpimu. Inspiracijų 
ieškojau visur ir jas radau Lietuvo-
je, Islandijoje, Gruzijoje, kalnuose, 
gamtoje, įvairioje muzikoje.

- Koks jūsų ryšys su Lie-
tuva ir kaip tai atsispindi jūsų 
kūryboje?

- Mano senelis buvo iš Lietu-
vos, tačiau vaikystėje neišmokau 
kalbėti lietuviškai. Ryšį su Lietu-
va radau pats, kuomet pirmą kar-
tą čia atvykau. Daug domėjausi 
šalies istorija, įsimylėjau Lietuvą 
ir viduje supratau, kad čia - mano 
šalis.

Taip pat atradau seną, archa-
jišką lietuvišką liaudės muziką - 
sutartines, kurios vis dar domi-
nuoja mano kūryboje.

- Ko žmonės turėtų tikėtis 
iš jūsų koncerto?

- Daug įvairių dalykų. Bus 
daug atliekamų kūrinių iš mano 
naujojo albumo „Crossings“. Šis 
koncertas bus visiškai kitoks, nes 

su manimi ant scenos bus ir sty-
ginių kvartetas bei atlikėjas Sau-
lius Spindi, kuris suteiks subtilios 
elektroninės muzikos prieskonių. 
Tikrai pažadu, kad bus daug visko.

- Kaip manote, ar lietuvių 
publika yra išranki?

- Manau, tikrai taip, nes Lie-
tuvoje jūs turite daug gerų atli-
kėjų, gal net per daug. Lietuviai 
turi didelį pasirinkimą. Niujorke 
man tokio jaudulio nėra prieš 
žmones, tad Vilniuje man reikės 
kur kas labiau pasistengti.

- Abrahamai, o kokios mu-
zikos klausotės pats?

- Klausau daug įvairios muzi-
kos, spektras platus. Šiuo metu 
labai mėgstu „Antony and the 
Johnsons“, ji būtų mano atlikėja 
Nr. 1. Taip pat mėgstu Sjuzan 
Sandfor (Susanne Sundfor) iš 
Norvegijos. Galiu dar išskirti 
„Bjork“, „Kiasmos“.

Neseniai su draugais klausė-
me Domo Strupinsko atliekamų 
kūrinių, man jis labai patiko. Dar 
galiu paminėti „Cocteau Twins“, 
kurie vakar sukosi mano 
„playlist’e“.

- Kokie jūsų ateities planai?
- Atskleisiu paslaptingas nau-

jienas - praėjusią savaitę pagaliau 
nusprendžiau sukurti savo grupę. 
Planuojame koncertuoti Niujor-
ke, Vašingtone. Taip pat planuoju 
turą Danijoje. Sekite naujienas, 
nes bus tikrai daug visko.

Išskirtinės patirties ieškan-
čius muzikos mėgėjus atlikėjas 
kviečia atvykti į jo koncertą gruo-
džio 10 d., menų fabrike „Loftas“.

DAINĄ 
„NIGHTINGALE“ 
RAŠIAU 
GYVENDAMAS 
VILNIUJE. PAMENU, 
JOG VIENĄ 
RYTĄ PABUDAU 
PAŽADINTAS 
LAKŠTINGALOS 
GIESMĖS

„Festivalio dešimtmečio ri-
bą peržengėme apsupti įvairių 
minčių ir svajonių apie tolimes-
nę „Devilstone“ kryptį. Tai bu-
vo simbolinė riba, po kurios vi-
sa organizatorių komanda turė-
jo susitarti dėl naujos vizijos ir 
dar ambicingesnių tikslų. Pas-
taraisiais metais daug eksperi-
mentavome ir drąsiai plėtėme 
„Devilstone“ pristatomų žanrų 
bei įvairių veiklų ribas. Dabar 
esame pasiruošę sukurti tai, ką 
patys vadiname festivaliu 2.0“, - 
apie tęsiamą „Devilstone“ isto-
riją pasakoja organizatoriai.

Festivalis „Devilstone“ 
orientuojasi į gyvos alternaty-
vios muzikos gerbėjus. Kitais 
metais jo koncepcija išliks tokia 
pati: alternatyvios muzikos ir 
meno bei rokenrolo festivalis, 
kuriame tarp įvairiausių roko ir 
metalo žanrų savo vietą randa 
ir sveika elektronikos dozė, ir 
sunkiai apibrėžiami eksperi-
mentai. Pagrindinis kriterijus - 
aktualus muzikinis turinys, ro-
ko istorijoje įsitvirtinę ir gei-
džiami vardai ir nauji atradimai. 
2019 metų programoje festiva-
lis planuoja daugiau nei 50 mu-
zikinių vardų.

Festivalis prasidės dvigu-
bai intensyviau, nei būdavo iki 
šiol - iš karto dviejose scenose. 
„Mūsų „Vakarų“ scena ir toliau 
bus skirta ekstremaliems me-
talo žanrams, o kiek vėliau pri-

statyta, bet greitai savo klausy-
toją suradusi „Rytų“ scena - 
šiuolaikiniam rokui ir įvairioms 
gitarų muzikos išraiškoms. Itin 
ambicinga „Barbablu“ scena 
pristatys platesnį alternatyvios 
muzikos naujovių spektrą, o 
„Kablio“ sceną vėlgi atiduosi-
me pogrindžio elektronikos 
dievams. Meniniai performan-
sai ir kūno spektakliai vyks 
„Masinės Hipnozės“ menų er-
dvėje. Taip pat žadame sugrą-
žinti naktinių rokotekų vakarė-
lius. Veiksmo ir muzikinių ar 
meninių patirčių užteks tiek 
dieną, tiek naktį“, - programą 
pristato organizatoriai.

Greta muzikos festivalis ir 
toliau akcentuos įvairias meni-
nes veiklas, plės menų scenos 
programą. Joje atsivers dar di-
desnė šiuolaikinių, jaunų Lietu-
vos menininkų darbų ekspozi-
cija, vyks kūno spektakliai, per-
formansai ir kūrybiniai projek-
tai, dažnai laužantys stereotipus 
ir nebijantys tabu, provokuojan-
tys savo estetine išraiška arba 
idėja. Festivalio menai ir toliau 
stengsis peržengti Dainuvos 
slėnio ribas bei patekti į pačius 
Anykščius. „Devilstone“ tęs 
parodų ciklą miesto biblioteko-
je. Jau pradėtos gatvės meninin-
kų paieškos naujiems origina-
liems „steet art“ projektams.

„Laisvalaikio“ inf.

Naujas etapas

talo žanrams, o kiek vėliau pri-
„Laisvalaikio“ inf.

„Jaudinuosi 
labiau nei 
prieš publiką 
Niujorke“

Jis gimė Amerikoje, prieš beveik 7 metus savo šaknų ieškoti atvyko į 
Lietuvą, čia daug domėjosi šalies istorija ir muzika. Lapkritį lietuvių 
kilmės menininkas ABRAHAMAS BRODIS (Abraham Brody) išleido 
naują albumą „Crossings“, kur skamba šiaurietiška elektronika ir rafi-
nuota šiuolaikinė klasika. 

Festivalis „Devilstone“ žengia į naują etapą ir kitąmet laukiančių 
naujienų pristatymą pradeda nuo datos. Jis kitais metais vyks lie-
pos 11-14 d., Anykščių Dainuvos slėnyje.
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Teatras
 VILNIUS

 NACIONALINIS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS

8 d. 18.30 val.  - J.Strauss „�ik�nosparnis“. 
2 v. operet�. Dir. J.Geniu�as.
12, 14 d. 18.30 val.  - W.A.Mozart 
„Idomen�jas“. 3 v. opera (ital� k.). 
Re�. G.Vick. Dir. J.Wildner (Austrija).
13 d. 18.30 val.  - „Piaf“. 2 v. baletas. 
Choreogr. M.Bigonzetti (Italija).

 NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
8 d. 19 val.  Studijoje - „Ferdinandas 
Brunas“ (pranc�zi�kojo teatro trup� 
„Komsa“).
9 d. 12 ir 15 val.  Ma�ojoje sal�je - 
J.Pommerat „Raudonkepur�“. 
Re�. P.Tamol�.
11 d. 20 val.  Ma�ojoje sal�je - „Arabi�ka 
naktis“. Re�. C.Grau�inis.
13, 14 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - 
M.Nastaravi�ius „Demokratija“. 
Re�. P.Ignatavi�ius.

 VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
8 d. 18.30 val.  - „Marti“. Re�. G.Tuminait�.
11 d. 18.30 val.  - M.Lermontov 
„Maskaradas“. Re�. R.Tuminas.
12 d. 19 val.  - „Nuostab�s dalykai“. 
Re�. K.Glu�ajevas.
13 d. 18.30 val.  - A.�echov „Trys 
se serys“. Re�. R.Tuminas.
14 d. 18.30 val.  - W.Gibson „Dviese 
s�puokl�se“. Re�. U.Baialiev.

 VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
8, 9 d. 18 val.  Sal�je 99 - „�veikas“. 
Re�. A.Ju�ka.
11 d. 11, 12.30, 14 val.  - „Kalt�nas“. 
Autor�s: S.Norkut� ir �.Pe�iukonyt�.
11 d. 18 val.  - „Li�dnos dainos i� 
Europos �irdies“. Re�. K.Smeds (Suomija).
12 d. 13 val.  - „Pab�gimas i� teatro“. 
Re�. A.Pukelyt�.
13 d. 18 val.  Sal�je 99 - „B�gikas“. 
Re�. O.Lapina.

 LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
8 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
N.Gand�evi „Septynios gra�uol�s“ (su 
lietuvi�kais titrais). Re�. J.Vaitkus.
9 d. 11 ir 13 val.  - J.��iuckij „Morozko“ 
(rus� k.). Re�. J.��iuckij.
9 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
F.Veber „Kvaili� vakarien�“ (su lietuvi�kais 
titrais). Re�. M.Poli��iuk.
11 d. 18.30 val.  Erdv�je A-Z - Paskutin� 
kart�! V.Nabokov „Camera Obscura“. 
Re�. S.Varnas.
13 d. 18.30 val.  Erdv�je -Z - Eric-
Emmanuel Schmitt „Oskaras ir ponia 
Ro��“. Re�. J.Laikova.

 RAGANIUK�S TEATRAS
8 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - „Kal�d� 
Senis, Besmegenis ir Naminuk� K�t�“.
9 d. 12 val.  - „Raganiuk� ir Kal�d� burtai 
su Besmegeniu“.

 VILNIAUS TEATRAS „L�L�“
Ma�oji sal�

8 d. 14 val.  - „O, vie�patie, Vilnius!“ 
Re�. A.Storpir�tis.

Pal�p�s sal�
12 d. 18.30 val.  - Premjera! „Doriano 
Gr�jaus portretas“. Re�. G.Radvilavi�i�t�.

 MEN� SPAUSTUV�
8 d. 11, 15, 17 val.  Juodojoje sal�je - 
„Mozaika“. Choreogr. B.Banevi�i�t�.
8, 9 d. 15, 17, 19 val.  Justini�k�se - 
Premjera! „Vieno buto istorija“. 
Re�. M.Klimait�.
8 d. 17 val.  Ki�enin�je sal�je - Premjera! 
„Sibiro haiku“. Re�. S.Degutyt�.
9 d. 18 val.  Ki�enin�je sal�je - Premjera! 
„Tikros pasakos“. Re�. �.Mi�iulyt�.
9 d. 12, 15 val.  Juodojoje sal�je - 
„Coliuk�“. Re�. R.Mata�ius.
11 d. 19 val.  Stiklin�je sal�je - „Ribos“ 
(N-16). Re�. T.Montrimas.
11 d. 19 val.  Juodojoje sal�je - Premjera! 
„Helverio naktis“. Re�. V.Masalskis.
12 d. 19 val.  Juodojoje sal�je - 
„Kurmis“. Choreogr. M.Praniauskait�.
13, 14 d. 19 val.  Juodojoje sal�je - 
S.Kane „Apvalytieji“. Re�. O.Kor�unovas.
13 d. 19 val.  Ki�enin�je sal�je - 
Premjera! „This Order Goes Wrong“.

 KEISTUOLI� TEATRAS
9 d. 12 val. ; 10, 13 d. 11 val. ; 14 d. 11 
ir 14 val.  - Kal�din� premjera vaikams su 
Kal�d� Seneliu! „Hop!“ Re�. A.Giniotis.
13 d. 14 val.  - M.Macourek „Ilgoji per-
trauka“. Re�. O.Lapina.

 OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
8 d. 16 ir 19 val.  - B.Brecht „Vestuv�s“. 
Re�. O.Kor�unovas.
9, 10 d. 19 val.  - A.�echov „�uv�dra“. 
Re�. O.Kor�unovas.
11 d. 19 val.  - „Trans trans trance“. 
Re�. K.Gudmonait�.

 KAUNAS

 KAUNO DRAMOS TEATRAS
8, 9 d. 12 val.  Ma�ojoje scenoje - 
„B�tyb�s“. Re�. E.Ki�ait�.
8 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - G.E.Lessing 
„Natanas i�mintingasis“. Re�. G.Varnas.
9 d. 18 val.  Ilgojoje sal�je - A.Landsbergis 
„V�jas gluosniuose“. Re�. G.Padegimas.
11, 13 d. 19 val.  Ilgojoje sal�je - 
„Palata“. Re�. R.Kazlas.
12 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
„Gentis“. Re�. A.Jankevi�ius.
14 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
W.Shakespeare „Hamletas“ (N-16). 
Re�. V.Bareikis.
14 d. 19 val.  Ma�ojoje scenoje - 
„Vietiniai“. Re�. P.Markevi�ius.

 KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
8 d. 18 val.  - I.Kalman „Misteris X“. 2 d. 
operet�. Re�. V.Strei�a. Dir. J.Janulevi�ius.
9 d. 12 val.  - E.Chagagortianas „Ausin� 
kepur�“. 2 d. komi�ka opera vaikams. 
Re�. A.Grinenko (Baltarusija). Dir. V.Visockis.
9 d. 18 val.  - I.Kalman „Grafait� Marica“. 
3 v. operet�. Re�. A.Stepaniuk (Rusija). 
Dir. V.Visockis.
12 d. 12 ir 17 val.  - A.Jasenka 
„Dry�uota opera“. 2 d. opera vaikams. 
Re�. V.Martinaitis. Dir. V.Visockis.
13 d. 18 val.  - R.Planquette „Kornevilio 
varpai“. 2 v. operet�. Dir. V.Visockis. 
Re�. H.Keckeis (Austrija).
14 d. 18 val.  - R.Ko�iant� „Notrdamo 
legenda“. Choreogr. A.Jankauskas. 
Dir. J.Janulevi�ius.

 KAUNO KAMERINIS TEATRAS
8 d. 18 val.  - B.Rabbits „Samurajaus 
knyga“. Re�. A.Jankevi�ius.
9 d. 11 ir 15 val.  - „Mozaika“ (�okio 
teatras „Dansema“).
9 d. 13 val.  - Pramoginis edukacinis 
u�si�mimas �eimai „Proto atostogos“.
13 d. 18 val.  - M.Jones „Akmenys jo 
ki�en�se“. Re�. G.Padegimas.
14 d. 19 val.  - „4 Mortos“. 
Re�. D.Raba�auskas.

 KAUNO L�LI� TEATRAS
8 d. 12 val.  V. ir S.Ratkevi�i� l�li� muz-
iejuje - „Peliuko pasak� dirbtuv�l�“. 
Re�. G.Radvilavi�i�t�.
9 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - Naujamet� 
premjera ir susitikimas su Kal�d� Seneliu! 
„Balta sniego �mogeliuk� kelion�“. 
Re�. O.�iug�da.

 KULT�ROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
11, 12 d. 18 val.  - Moliere „Tartiufas“. 
Re�. O.Kor�unovas (Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras).

 KLAIP�DA

 KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
8 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
S.�altenis „Kal�s vaikai“. Re�. E.Nekro�ius.

9 d. 17 val.  Did�iojoje sal�je - Paskutin� 
kart� teatro scenoje! I.Vyrypajev „Girti“ 
(N-18). Re�. L.Vaskova.
11 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
S.Mro�ek „Petro Oh�jaus kankinyst�“. 
Re�. D.Raba�auskas.
12 d. 15 val.  Did�iojoje sal�je - A.Dilyt�s 
„D�d�s Tito d�iazas“. Re�. A.Dilyt�.
12, 13 d. 18.30 val.  Ma�ojoje sal�je - 
E.De Filippo „Kal�dos Kupjel� namuose“. 
Re�. P.Gaidys.
13 d. 13 ir 15 val.  Did�iojoje sal�je - 
„P�kuotuko pasaulis“. Re�. P.Tamol�.
14 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
G.Grajauskas „Mergait�, kurios bijojo 
Dievas“. Re�. J.Vaitkus.

 KLAIP�DOS L�LI� TEATRAS
8 d. 10, 12, 14, 16 val. ; 9 d. 10, 12, 
14, 16, 18 val. ; 14 d. 16, 18 val.  - 
„Kal�d� Senelio namelis“.

 �VEJ� R�MAI
9 d. 12 val.  - Premjera! „Smaragdo 
miesto burtininkas“. Re�. A.Ju�kevi�ien� 
(jaunimo teatras „Be dur�“).
9 d. 13 val. ; 11 d. 11 val.  Did�iojoje 
sal�je - „�vaig�d�i� opera“ (Klaip�dos val-
stybinis muzikinis teatras).
10 d. 19 val.  Teatro sal�je - „Vieni�iai ir 
vieni��s“ (Klaip�dos pilies teatras).
10 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Gundymas lietuje 3. Prisipa�inimas 
meil�je“ (N-16). (�okio teatras 
„Isku�enije“, Sankt Peterburgas).
12 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Operacija „Naujieji metai!“ (rus� k.).

 �IAULIAI

 �IAULI� DRAMOS TEATRAS
8 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - Y.Reza 
„Skerdyni� dievas“. Re�. A.Lebeli�nas.
9 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - „Kuku�io 
kelion�s“. Re�. I.Norkut�.
9 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - A.Tarn 
„Dibukas“. Re�. R.Banionis.

 PANEV��YS

 J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
8 d. 12 val.  Laboratorijoje - Premjera! 
„Snaig�s pasaka“. Re�. M.Cemnickas.
8 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - 
R.Granauskas „R�kas vir� sl�ni�“. 
Re�. R.Banionis.
12 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - M.Camoletti 
„Pranc�zi�kos skyrybos“. Re�. D.Kazlauskas.
13 d. 18 val.  - Premjera! „Kokio gra�umo 
saul�“. Re�. E.Matulait�.

 PANEV��IO MUZIKINIS TEATRAS
9 d. 18 val.  - R.Rodgers „Muzikos gar-
sai“. 2 v. miuziklas. Re�. N.Petrokas. 
Dir. V.Kapu�inskas.

Koncertai
 VILNIUS

 LIETUVOS NACIONALIN� 
FILHARMONIJA

8 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras, solist� 
Vineta Sareika (smuikas). 
Dir. G.Rinkevi�ius.

9, 10 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - 
Open to the World. Eric Whitacre ir choras 
„Bel Canto“. Dir. Eric Whitacre!
12 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - „Taip 
niekas tav�s nemyl�s“. Kauno valstybinis 
choras (meno vadovas ir dir. P.Bingelis). 
Dalyvauja aktorius D.Svobonas.

 TAIKOMOSIOS DAIL�S MUZIEJUS
9 d. 16 val.  - „Vilniaus kvartetas ir obo-
jus“. Viktor Palej (obojus).

 �V.KOTRYNOS BA�NY�IA
8 d. 18 val.  - „Pasirodymas“. Atlik�jai: 
A.Kaniava, A.Ten, G.Gascevi�ius, T.De�ukas.
12 d. 19 val.  - Koncertas „Domo 
Emigrantes“. Atlik�jai: S.Torre, F.Renna, 
A.Abdo, L.L.Porta, A.Dall’Olio, G.Montanari.
14 d. 18 val.  - „Arinu�ka“ - liaudies 
romans� ir dain� auksinis fondas.

 VAIDILOS TEATRAS
12 d. 19 val.  - „Kitas rakursas“. Jan 
Krzysztof Broja (fortepijonas).
13 d. 19 val.  - „Stebuklo paliesti“. 
R.Difartas & A.Difart�. Gra�iausia 
�v. Kal�d� muzika.

 ARKIKATEDRA BAZILIKA
9 d. 14 val.  - Sakralin�s muzikos va landa. 
Balio Dvariono de�imtmet�s mu zikos 
mokyklos choras „Viva Voce“ (vadovai 
ir dirigentai: V.Katinien�, R.Katinas). 
A.Stan�ikait� (solist�), D.�akenyt� (vargo-
nai). ��jimas - nemokamas.

 MOKYTOJ� NAMAI
10 d. 18 val.  VMN Did�iojoje sal�je - 
Chorin�s muzikos koncertas „�iemos 
vakaras“. Dalyvauja: Pagiri� meno mokyklos 
jauni� choras „Bij�n�lis“, vyr� choras „Vytis“. 
Dirigentai: A.Pik�rys ir N.Luk��. I.Mazolevska 
(bosin� gitara). ��jimas - nemokamas.
11 d. 18 val.  VMN Baltojoje sal�je - 
Vakaras i� ciklo „Pasidainavimai su 
Veronika“. Kapela „Duja“ (vadovas 
A.Lunys). Vakar� veda Veronika 
Povilionien�. ��jimas - nemokamas.

 TRAKAI

 TRAK� PILIS
9 d. 15 val.  Pilies Did�iojoje men�je - 
Advento popiet� su „Musica humana“.

 KAUNAS
 KAUNO VALSTYBIN� FILHARMONIJA

8 d. 17 val.  - „Dviese muzikoje“. Atlik�jai: 
Dmitri Levkovich (fortepijonas, JAV), Agn� 
Radzevi�i�t� (fortepijonas, JAV).
9 d. 17 val.  - Adventinis vakaras 
„�ventoji naktis“. Atlik�jai: Kauno stygini� 
kvartetas: K.Beinaryt�-Palekauskien� 
(I smuikas), A.Mikutyt� (II smuikas), 
E.Lapinsk� (altas), S.Bartulis (violon�el�). 
Dalyvauja I.Paliulyt� (aktor�).
12 d. 19 val.  - Pramogin� muzika. 
O.Ditkovskis ir Neda.
13 d. 18 val.  - Operos karaliui Dmitrijui 
Chvorostovskiui atminti. Kauno miesto sim-
foninis orkestras (vyr. dirigentas C.Orbelian 
(JAV), vadovas A.Treikauskas). Kauno val-
stybinis choras (meno vadovas ir vyr. diri-
gentas P.Bingelis). Solistai: E.�idlauskait� 
(mecosopranas), T.Pavilionis (tenoras), 
K.Al�auskis (tenoras), A.Ap�ega (baritonas), 
K.Smoriginas (bosas), T.Girininkas (bosas), 
L.Mikalauskas (bosas). Dir. C.Orbelian 
(JAV).
14 d. 18 val.  - „Kal�dos Niujorke“. 
Macdara O Seireadain (klarnetas, Airija), 
Gintaras Janu�evi�ius (fortepijonas).

 KLAIP�DA

 KONCERT� SAL�
�ventin�s klasikos festivalis 

„Salve Musica“
11 d. 18.30 val.  - „BaRock“. „Baltijos 
gitar� kvartetas“: Z.�epul�nas, S.Krinicin, 
Saulius S.Lip�ius, Ch.Ruebens. R.Ran�ys 
(saksofonas), V.Nivinskas (kontrabosas).
14 d. 18.30 val.  - „Kitas rakursas“. Jan 
Krzysztof Broja (fortepijonas, Lenkija).

 �VEJ� R�MAI
8 d. 17 val.  II a. foj� - „Pasaulio �viesa“. 
Moter� choras „Dang�“, mi�rus choras 
„Cantare“.
14 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - „Visko per 
ma�ai“. Irena Staro�ait� ir �ilvinas �vagulis.

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, 3D, N-13) - 8-13 d. 
10.30, 18.10 val.

„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, N-13) - 8-13 d. 13.40, 
16.40, 20.40, 23.30 val. (23.30 val. sean-
sas vyks 8 d.).
„Tabaluga“  (animacinis f., Vokietija, V) - 
8-13 d. 11.10, 15.45 val.
„Tabaluga“  (animacinis f., Vokietija, 
3D, V) - 8-13 d. 13.20 val.
„Hanos Greis egzorcizmas“  (siaubo f., 
JAV, N-16) - 8-13 d. 19.30, 21.35, 
23.15 val. (23.15 val. seansas vyks 8 d.).
„Belvilio policininkas“  (komedija, 
Pranc�zija, N-13) - 8-13 d. 19.20, 21.50 val.
„Svetingi namai“  (trileris, JAV, N-16) - 
8-13 d. 21 val.
„Zabardast“  (dokumentinis f., N-13) - 
12 d. 18.30 val.
„Antrasis �ansas“  (romantin� komedija, 
JAV, N-13) - 13 d. 18.20 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 8-13 d. 10.10, 12.15, 
13.30, 14.20, 16.30, 18.35, 21.10 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 8-13 d. 15.30 val.
„Grin�as“  (animacinis f., originalo k., 
JAV, 3D, V) - 8 d. 22.45 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
8-13 d. 10.50, 13.05, 18.50, 21.45, 
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 8 d.; 
12 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
8-13 d. 10.40, 12.40, 14.50 val.
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 8-13 d. 13.50, 17, 21.30 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
8-13 d. 16.20, 19.40 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 8-13 d. 15.05, 20.30 val.
„Tykantis �e��liuose“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 8 d. 23.50 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 8-13 d. 11.30 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, 3D, N-13) - 8-13 d. 17.35 val.
„Robinas Hudas“  (nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 13 d. 18.20 val.
„Namas, kur� pastat� D�ekas“  
(siaubo f., Danija, Pranc�zija, Vokietija, 
�vedija, N-18) - 8 d. 23.10 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 8-9 d. 10.20 val.
„Mulai“  (dokumentinis f., Lietuva, N-7) - 
9, 11, 13 d. 17.20 val.
„�altasis karas“  (drama, Lenkija, 
Jungtin� Karalyst�, Pranc�zija, N-16) - 8, 
10, 12 d. 17.20 val.
„Kolet�“  (istorin� biografin� drama, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 11, 13 d. 16 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 8, 10, 12 d. 16 val.

GERUMO SEANSAI
„Triu�is Piteris“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, Australija, JAV, V) - 8-13 d. 
10.10 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 8-13 d. 12.30 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, 3D, N-13) - 8-13 d. 
16.10, 19 val.
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, N-13) - 8-13 d. 11.20, 
21.40 val. 8-10 d. 17.30 val. 11-13 d. 
18.30 val.
„Tabaluga“  (animacinis f., Vokietija, V) - 
8-13 d. 11, 13.10, 15.20 val.
„Belvilio policininkas“  (komedija, 
Pranc�zija, N-13) - 8-13 d. 13.30, 18.20 val.
„Svetingi namai“  (trileris, JAV, N-16) - 
8-13 d. 16, 18.40 val.
„Hanos Greis egzorcizmas“  (siaubo f., 
JAV, N-16) - 8-13 d. 16.30, 21.10 val.
NT Live’18: „Antonijus ir Klepatra“  
(spektaklis) - 10 d. 19 val.
„Zabardast“  (dokumentinis f., N-13) - 
12 d. 19 val.
„Antrasis �ansas“  (romantin� komedija, 
JAV, N-13) - 13 d. 20.50 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 8-13 d. 11, 13.05, 
15.10, 17.20, 19.30, 21.45 val. (12 d. 
17.20 val. seansas nevyks).
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 8-13 d. 12, 
14.05 val.
„Grin�as“  (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 8-13 d. 13.45 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 9 d. 
11.30 val. 8, 10-13 d. 16.25 val. 8, 10-11, 
13 d. 18.35 val. 8-11, 13 d. 21.30 val.

12  Teatras/koncertai

Artūras, gimęs iš Atlantidos karalienės Atlanos ir paprasto 
švyturio prižiūrėtojo meilės, aplanko Atlantidos princesę Merą. 
Ir ne be priežasties: pasirodo, Artūras turi brolį Ormą, kuris 
siekia suvienyti visas povandenines būtybes ir paskelbti karą 
žmonėms, užteršusiems pasaulio jūras. O jam pasipriešinti ga-
li tik Artūras - žmogaus ir deivės sūnus, galingasis Akvamenas.

„Akvamenas“

LIETUVOS KINO TEATRUOSE 
NUO GRUODŽIO 21 D.
FANTASTINIS VEIKSMO 
FILMAS. JAV, 2018.
REŽISIERIUS: JAMES WAN. 
VAIDINA: NICOLE KIDMAN, 
JASON MOMOA, AMBER 
HEARD.

LAISVALAIKIS  2 0 1 8  g r u o d ž i o  8  d .

„Dr�susis elniukas Eliotas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
8-13 d. 11.30, 14.15 val. (11.30 val. 
seansas vyks 8-9 d.).
„Robinas Hudas“  (nuotyki� f., JAV, N-13) - 
9, 11, 13 d. 14.10 val. 8-9 d. 18.30 val.
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 8-13 d. 11.15, 19.10 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 8-13 d. 13.30, 
21.40 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
8-13 d. 11.40, 21 val. (9 d. 11.40 val. 
seansas nevyks).
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 8-13 d. 16.50 val.
„Mulai“  (dokumentinis f., Lietuva, N-7) - 
8-11, 13 d. 19.20 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 8-13 d. 21.30 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 8-13 d. 15.40 val.
„Na�l�s“  (kriminalinis trileris, JAV, 
N-16) - 9 d. 20.50 val.
„Namas, kur� pastat� D�ekas“  
(siaubo f., Danija, Pranc�zija, Vokietija, 
�vedija, N-18) - 8, 11 d. 20.50 val.
„�altasis karas“  (drama, Lenkija, 
Jungtin� Karalyst�, Pranc�zija, N-16) - 
8-10, 12 d. 20.30 val. 11 d. 21.35 val. 8, 10, 
12 d. 14.10 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 8-9 d. 11.45 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV, V) - 8-11, 13 d. 14 val.
„Kolet�“  (istorin� biografin� drama, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 8-13 d. 
16.15 val.

GERUMO SEANSAI
„Dagas i� akmens am�iaus“  (ani-
macinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Did�ioji 
Britanija, V) - 8-13 d. 11 val.
„Burbuliai. De�avu“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 7-13 d. 
13.30 val.

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„Laimingasis Ladzaras“  (drama, Italija, 
�veicarija, Pranc�zija, Vokietija, N-13) - 9 d. 
16.10 val. 11 d. 16.50 val. 13 d. 18.10 val.
„Am�inas gyvenimas“  (komi�ka drama, 
Rusija, N-13) - 12 d. 21.10 val. 10 d. 
15 val. 13 d. 16.10 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(nuotyki� f., JAV) - 8 d. 14 val.
„�altasis karas“  (drama, Lenkija, Jungtin� 
Karalyst�, Pranc�zija, N-16) - 8 d. 19.30 val.
„Kraujuojanti moteris“  (Drama, 
Ispanija, Pranc�zija, Ukraina, N-13) - 
8, 11 d. 21.10 val. 10 d. 17 val.
„Troliai Mumiai ir �iemos pasaka“  
(animacinis f., Suomija, Lenkija) - 9 d. 
13 val.
„Tumo kodeksas“  (dokumentinis f., 
Lietuva, N-13) - 9 d. 14.30 val. 12 d. 
16.50 val.
„Blondin�s meil�“  (romantin� drama, 
�ekija, N-13) - 9 d. 18.30 val.
„Saul�lydis“  (Vengrija, Pranc�zija, 
N-13) - 9, 13 d. 20.30 val. 12 d. 18.30 val.
„Mie�i� laukai anapus kalno“  (drama, 
Did�ioji Britanija, N-13) - 10 d. 19 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 11 d. 19.10 val.
„Astridos Lindgren jaunyst�“  
(biografin� drama, �vedija, Danija, N-7) - 
14 d. 16.40 val.
„Tyli naktis“  (komi�ka drama, Lenkija, 
N-13) - 14 d. 19 val.
„Broliai Sistersai“  (juodoji komedija, 
Pranc�zija, Ispanija, Rumunija, N-16) - 
14 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, N-13) - 8-13 d. 10.45, 
13.30, 16.15, 19, 21.45 val.
„Tumo kodeksas“  (dokumentinis f., 
Lietuva, N-13) - 9, 11, 13 d. 15.15 val. 8, 
10, 12 d. 13.15 val.
„Laimingasis Ladzaras“  (drama, Italija, 
�veicarija, Pranc�zija, Vokietija, N-13) - 
8-13 d. 17 val.
„Hanos Greis egzorcizmas“  (siaubo f., 
JAV, N-16) - 8-13 d. 19.30, 21.30 val.
„Tabaluga“  (animacinis f., Vokietija, V) - 
8-13 d. 11, 13 val.
„Belvilio policininkas“  (komedija, 
Pranc�zija, N-13) - 8-10, 12-13 d. 17, 
19.15, 21.30 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 8 d. 10, 11.15, 12, 
13.30, 14.30, 16.45, 18, 19 val. 9-13 d. 
10.15, 12.15, 14.30, 16.45, 18, 19 val.

„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 8, 12 d. 15.45 val. 
9-11, 13 d. 11.15, 13.30, 15.45 val.
„Mulai“  (dokumentinis f., Lietuva, N-7) - 
9, 11, 13 d. 13.15 val. 8, 10, 12 d. 15 val.
„Robinas Hudas“  (nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 8-13 d. 21.45 val.
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 8-13 d. 16.45, 19.15 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 8 d. 14, 20.15 val. 
9-13 d. 11.15, 14, 20.15 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
8-13 d. 21.15 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
8-13 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 9-13 d. 11, 15 val. 
8 d. 15 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 8 d. 11 val. (specialus 
seansas ma�iukams).
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 12 d. 12 val. (spe-
cialus seansas mamyt�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, 3D, N-13) - 8-13 d. 
13.30, 18.45 val.
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, N-13) - 8-13 d. 10.50, 16.20, 
17.20, 21.40 val. (12 d. 16.20 val. seansas 
nevyks; 17.20 val. seansas vyks 12 d.).
„Tabaluga“  (animacinis f., Vokietija, V) - 
8-13 d. 10.40, 12.35, 15, 16 val. (9, 11 d. 
12.35 val. seansas nevyks; 9 d. 15 val. 
seansas nevyks; 16 val. seansas vyks 9 d.).
„Hanos Greis egzorcizmas“  (siaubo f., 
JAV, N-16) - 8-13 d. 21.50, 23 val.
„Svetingi namai“  (trileris, JAV, N-16) - 
9, 11, 13 d. 22.30 val.
„Belvilio policininkas“  (komedija, 
Pranc�zija, N-13) - 8-11 d. 19.10 val.
„Zabardast“  (dokumentinis f., N-13) - 
12 d. 18.30 val.
„Antrasis �ansas“  (romantin� komedija, 
JAV, N-13) - 13 d. 18 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 8-13 d. 10.10, 12.15, 
14.25, 16.35, 19.50 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 8-13 d. 11, 13.15, 
15.30, 16.40, 17.40 val. (12 d. 15.30, 
17.40 val. seansai nevyks; 16.40 val. sean-
sas vyks 12 d.).
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 8-13 d. 11.20, 18.15, 20.40 val. 
(9-10 d. 11.20 val. seansas nevyks).
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
8-13 d. 15.40, 18.30, 22.15 val. (9 d. 
15.40 val. seansas nevyks).

„Robinas Hudas“  (nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 8, 10 d. 17.20 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 11 d. 17.20 val. 
9-13 d. 21.20 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 8-13 d. 10.20, 
18.05 val. (13 d. 18.05 val. seansas nevyks).
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
8-13 d. 13.45, 20.30 val. (9 d. 13.45 val. 
seansas nevyks).
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 8-13 d. 15.50, 22.25 val.
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (animac-
inis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
8-13 d. 12.50 val.
„Mulai“  (dokumentinis f., Lietuva, N-7) - 
8-13 d. 20.20 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 8, 10, 12-13 d. 15.10 val.
„Tykantis �e��liuose“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 8 d. 0.05 val.
„Namas, kur� pastat� D�ekas“  
(siaubo f., Danija, Pranc�zija, Vokietija, 
�vedija, N-18) - 8, 10, 12 d. 22.30 val.

GERUMO SEANSAI
„Triu�is Piteris“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, Australija, JAV, V) - 8-13 d. 
10.30 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 8-13 d. 13 val.

CINAMON MEGA
„Tabaluga“  (animacinis f., Vokietija) - 8, 
10, 12-13 d. 11, 13.30 val. 9 d. 13.30, 
14.30 val. 11 d. 10.50, 13.30 val.
„Svetingi namai“  (trileris, JAV) - 8, 10, 
12-13 d. 14.20 val. 9 d. 21.40 val.
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, 3D, N-13) - 8-13 d. 
15.30, 18.30 val.
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, N-13) - 8-10, 12-13 d. 
13.30, 22 val. 11 d. 13, 21 val.
„Hanos Greis egzorcizmas“  (siaubo f., 
JAV) - 9, 10 d. 21.30 val. 8, 13 d. 
22.10 val. 12 d. 21.40 val.
„Belvilio policininkas“  (komedija, 
Pranc�zija, N-13) - 9-10 d. 19 val. 8, 13 d. 
21.40 val. 11 d. 20 val. 12 d. 21 val.
„The Doors Live At The Bowl’68“  (doku-
mentinis muzikinis f., JAV) - 12 d. 19 val.
„Spragtukas“  (baletas) - 13 d. 19 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 9-10, 12-13 d. 10.30, 
12.30, 14.45, 17 val. 8 d. 10.30, 12.30, 
14.45, 17, 18.15 val. 11 d. 10.30, 12.15, 
13.15, 15.30, 18.15 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 8-10, 12-13 d. 
11.30 val. 11 d. 11 val.
„Namas, kur� pastat� D�ekas“  
(siaubo f., Danija, Pranc�zija, Vokietija, 
�vedija, N-18) - 10 d. 21.40 val. 11 d. 
21.30 val.

„Robinas Hudas“  (nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 9-10, 12.-13 d. 13.50 val. 8 d. 
11.15 val. 11 d. 14.50 val.
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
8-13 d. 10.20 val.
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 9-10, 12-13 d. 18.10 val. 8 d. 
17.45 val. 11 d. 20 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, 3D, N-13) - 9-10, 12-13 d. 
16.15 val. 8 d. 16.50 val. 11 d. 17.15 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 9-10, 12-13 d. 
11.10 val. 11 d. 10.40 val.
„Kolet�“  (istorin� biografin� drama, 
Did�ioji Britanija, JAV) - 8-10, 12-13 d. 
19.20 val. 11 d. 17 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
8-10, 12-13 d. 20.30 val. 11 d. 19.30 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
8-10, 12-13 d. 15.30, 19.10, 21.15 val. 
11 d. 15-40, 21.15 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 8-10, 12-13 d. 
12.15 val. 11 d. 12.45 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 8-10, 12-13 d. 22.20 val. 
11 d. 22.30 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 8-10, 12-13 d. 16.40 val. 
11 d. 14.20 val.

KLAIP�DA

FORUM CINEMAS
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, 3D, N-13) - 8-13 d. 
10.20, 18.10 val.
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, N-13) - 8-13 d. 15.10, 
20.40 val.
„Tabaluga“  (animacinis f., Vokietija, V) - 
8-13 d. 10.50, 13 val.
„Tabaluga“  (animacinis f., Vokietija, 
3D, V) - 8-13 d. 15.15 val.
„Svetingi namai“  (trileris, JAV, N-16) - 
8-13 d. 21.40 val.
„Belvilio policininkas“  (komedija, 
Pranc�zija, N-13) - 8-13 d. 19.20 val.
„Hanos Greis egzorcizmas“  (siaubo f., 
JAV, N-16) - 8-13 d. 21.50 val.
„Zabardast“  (dokumentinis f., N-13) - 
12 d. 18.30 val.
„Antrasis �ansas“  (romantin� komedija, 
JAV, N-13) - 13 d. 18.45 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 8-13 d. 10.10, 
14.20 val. 8, 10-13 d. 12.15 val. 11, 13 d. 
18.30 val. 12 d. 17 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 8-13 d. 13.10, 
16.25 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
8-13 d. 21.10 val. 12 d. 18.45 val. 9, 12 d. 
16.05 val.
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
8-13 d. 10.40, 12.50 val.
„Robinas Hudas“  (nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 8-13 d. 15, 20.30 val.
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 8-13 d. 10.30, 17.25 val. (9 d. 
10.30 val. seansas nevyks).
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
8-13 d. 12.50, 19.55 val. (9 d. 12.50 val. 
seansas nevyks).
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 8-13 d. 14.45, 21.50 val. 
(9 d. 14.45 val. seansas nevyks).
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 8-13 d. 17.35 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 9, 13 d. 17 val.
„Kolet�“  (istorin� biografin� drama, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 10, 13 d. 
16.05 val.
„Mulai“  (dokumentinis f., Lietuva, N-7) - 
10 d. 17 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 8, 11 d. 16.05 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 8, 11 d. 17 val.

GERUMO SEANSAI
„Triu�is Piteris“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, Australija, JAV, V) - 8-13 d. 
10.30 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 8-13 d. 13 val.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, 3D, N-13) - 8-13 d. 18.50 val.
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, N-13) - 8-13 d. 10.30, 15.10, 
21.40, 23 val. (23 val. seansas vyks 8 d.).
„Tabaluga“  (animacinis f., Vokietija, V) - 
8-13 d. 10.50, 13 val.
„Belvilio policininkas“  (komedija, 
Pranc�zija, N-13) - 8-13 d. 21, 23.25 val. 
(23.25 val. seansas vyks 8 d.).
„Hanos Greis egzorcizmas“  (siaubo f., 
JAV, N-16) - 8-9 d. 19.05, 21.10 val. 
10-13 d. 21.15 val. 8 d. 23.10 val.
„Zabardast“  (dokumentinis f., N-13) - 
12 d. 18.30 val.
„Antrasis �ansas“  (romantin� komedija, 
JAV, N-13) - 13 d. 18.30 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 8-13 d. 10.10, 14.30, 
16.40, 18 val. (9 d. 10.10 val. seansas 
nevyks; 12 d. 18 val. seansas nevyks).
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 8-13 d. 12.20, 
16.25 val. (9 d. 12.20 val. seansas nevyks).
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 8-13 d. 10.20 val. 
10-13 d. 17 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
8, 10-13 d. 12.50 val. 9 d. 17.05 val. 
10-13 d. 19.20 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 8 d. 14.50 val. 10-13 d. 
14.45 val. 8-13 d. 21.30 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 9, 
11, 13 d. 10.40 val. 8-11, 13 d. 20.10 val.
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 8-13 d. 13.20, 19 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 8-13 d. 16 val.
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (animac-
inis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
8-13 d. 13.30 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 8-13 d. 15.40 val.
„Robinas Hudas“  (nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 8-12 d. 18.30 val.

GERUMO SEANSAI
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 9, 11, 13 d. 11 val.

PANEV��YS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, 3D, N-13) - 8-13 d. 
15.10 val.
„Mirtingos ma�inos“  (fantastinis 
nuotyki� f., JAV, N-13) - 8-12 d. 21 val. 
13 d. 21.50 val.
„Tabaluga“  (animacinis f., Vokietija, V) - 
8-9 d. 10.50 val. 8-13 d. 13 val.
„Hanos Greis egzorcizmas“  (siaubo f., 
JAV, N-16) - 9, 11 d. 21.25 val.
„Zabardast“  (dokumentinis f., N-13) - 
12 d. 18.30 val.
„Antrasis �ansas“  (romantin� komedija, 
JAV, N-13) - 13 d. 19.30 val.
Laikykit�s ten su Andriumi Tapinu 
Panev��yje - 13 d. 19 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 8-13 d. 14.30 val. 
8 d. 10.20 val. 8-12 d. 18.40 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 8, 10-13 d. 
12.25 val. 8-12 d. 16.35 val.
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
8 d. 10.10 val. 8-12 d. 14.30 val.
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, N-13) - 
10, 12 d. 12.10 val. 8-11, 13 d. 18 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
8-13 d. 20.30 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 9, 11, 13 d. 
16.50 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 8, 10, 12 d. 
16.50 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
8-12 d. 19.30 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 8, 10, 12 d. 21.25 val.

GERUMO SEANSAI
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 9, 11, 13 d. 10.30 val.

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako

Kinas  13

Nuostabioje Žaliojoje šalyje gyvena drakoniukas Tabaluga. 
Du didžiausi jo norai - išmokti skrai dyti ir kvėpuoti ugnimi. 
Drakoniuką užauginęs varnas Rembo skraidyti jį išmokys, tačiau 
kvėpavimo ugnimi mokytojų nelemta surasti - drakoniukas yra 
paskutinis iš savo genties.

Vieną dieną miške ant akmens drakoniukas pamato nuorodą. 
Tabaluga kartu su geriausiu bičiuliu, boružiuku Baliu, iškeliauja į 
sniego šalį. Joje bičiuliai susipažįsta su nuostabaus balso savininke, 
ledo princese Lili ir jos geriausiu draugu, baltuoju lokiu Limbo. 
Lili šauna mintis, kad atsakymą į drakoniukui rūpimą klausimą 
galbūt galėtų žinoti Arktas - Ledo šalį valdantis sniego senis. Jie 
neįtaria, kad Arktas slapčia rezga planus sniego, ledo ir šalčio 
šalimi paversti ne tik Ledo šalį, bet ir greta esančią Žaliąją šalį. 

Nuostabioje Žaliojoje šalyje gyvena drakoniukas Tabaluga. 

LIETUVOS KINO TEATRUOSE NUO 
GRUODŽIO 7 D.
NUOTYKIŲ ANIMACIJA. VOKIETI-
JA, 2018.
VAIDMENIS ĮGARSINO: JERONIMAS 
MILIUS, GIRMANTĖ VAITKUTĖ, SER-
GEJUS IVANOVAS, ALGIRDAS DAI-
NAVIČIUS, JUOZAS GAIŽAUSKAS, 
GIEDRIUS ARBAČIAUSKAS IR KT.

„Tabaluga“
„Tabaluga“

„Tabaluga“PREMJERA
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„Liu Patty“ desertinė. Vilnius.
10% nuodaida 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 „Salvete“.
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas. 10% 
nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“. Vilnius. 
13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoras „Terrazza“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“. Vilnius. 
12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus 
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”. Vilnius, 
Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.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 „Miesto sodas”.
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, 
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“.
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus ir 
dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, 
(8 37) 202 806, www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams 
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433, 
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”.
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia”. 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma. 
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio 
pastogė”. Kaunas. 10% nuolaida 
sąskaitai kavinėje. 25% nuolaida 
salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, 
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“.
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077, 
www.facebook.com/mojitonaktys

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
Vaidos veterinarijos klinika 
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida 
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, 
www.vetklinika-vilnius.lt 
Šunų kirpykla „Pet Style“.
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 91817, 
www.petstyle.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 
automobiliwo plovimo ir valymo 
paslaugoms. Tel. (8 615) 13 999, 
www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“. 
Vilnius. 20% nuolaida 
limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, 
www.smglimo.lt

KITOS PASLAUGOS

Kelionių agentūra 
„Boutique Travel“. 
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta 
kiekvienos kelionės aprašyme. 
Tel. (8 5) 210 1216, 
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel 
Vilnius American Express TRS”.
5% nuolaida kruizams, keltams, 
viloms Italijoje ir TUI kelionėms 
ir 10% nuolaida 
ekskursijoms Lietuvoje. 
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas 
„Dainuvos nuotykių slėnis“. 
Anykščiai. 20% nuolaida 
2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, 
www.nuotykiuslenis.lt 
Vakarienė ant Druskonio ežero 
laive „Druskonio perlas“. 
Druskininkai. 
12% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724, 
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“. 
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai. 
Tel. (8 670) 90 724, 
www.saltytour.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 
Boulingo ir biliardo klubas 
„Amerigo“. Vilnius, Kaunas. 
20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686, 
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas. Vilnius. 
10% nuolaida žaidimui ir 5% 
nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

KITOS PRAMOGOS

„Laisvalaikio“ 
klubo 

partneriai

 
Anželikos Cholinos šokio 
teatras. 15% nuolaida 
2 bilietams. www.ach.lt

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
Valstybinis Vilniaus mažasis 
teatras . 15% nuolaida 
2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.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

Galanterijos parduotuvės 
„Odera“. Vilnius. 
10% nuolaida nenukainotoms ir 
neakcijinėms prekėms. 
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.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

APRANGA, AKSESUARAI

 
Koncertų organizatorius 
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, 
www.artslibera.com
Valstybinis choras „Vilnius“.
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, 
www.chorasvilnius.lt
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.
Menų fabrikas „Loftas“. 
Vilnius. Specialūs 
pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

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
Sodyba „Terra poilsis“. 
Molėtų r. Gruodžių k. 15% 
nuolaida apgyvendinimui ir pirties 
paslaugoms. Tel. (8 686) 03 233, 
www.terrapoilsis.lt 
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

 
„American English School”. 
24 Eur nuolaida kalbų 
kursams Lietuvoje, 
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje. 
Tel.: (8 5) 279 1011, 
(8 610) 30 006, www.ames.lt
„Soros International House”. 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje. 
Tel. (8 5) 272 4879, 
www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo 
kursai „Senamiesčio lėlės“. 
Vilnius. 30% nuolaida 
interjerinių lėlių gaminimo kursams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.lt

MOKYMO KURSAI

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 
Mityba-sportas-rezultatas 
www.kilo.lt.
15% nuolaida narystei. 
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20% nuolaida akinių rėmeliams, 
saulės akiniams, jų priedams. 
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”.
Klaipėda. 30% nuolaida 
visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, 
www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija”. 
15% nuolaida prekėms 
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

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
Motosalonas „Yamaha”.
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams, 
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
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

KITOS PREKĖS

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, 
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Naujiena!
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GERA DIENA: 10 D.

BLOGA DIENA: 11 D.

Stilistė
Viktorija Šaulytė
1993 12 07

Aktorė
Karina Stungytė
1987 12 11

Aktorė
Aušra Štukytė
1978 12 15

Dizaineris
Giedrius Paulauskas
1978 12 12

SVEIKINA

Avinas. Bus aktualūs šei-
mos reikalai. Santykiuose 
vyraus nuoširdūs jaus-

mai. Galite kreiptis į vadovybę 
dėl paaukštinimo, tačiau dide-
liems pinigams bus skirta kita sa-
vaitė. Atkreipkite dėmesį į savo 
endokrininę sistemą ir inkstus, 
jie gali būti jautresni.

Vėžys. Turintiems ant-
rąsias puses palanku 
kurti gražius santykius. 

Asmeniniame gyvenime poky-
čių nenumatoma, tad, jei esate 
vieniši, statusas kol kas nesikeis. 
Džiaugsitės sunkaus ir atkaklaus 
darbo rezultatais. Ir tik jūs vieni 
žinosite, kokia yra tikroji sėkmės 
kaina. Puikus laikas meditacijai.

Svarstyklės. 
Asmeniniame gyvenime 

palankus metas leistis į savęs 
pažinimo kelionę, atrasti naujų 
dvasinio tobulėjimo būdų. 
Pats geriausias metas dirban-
tiems teisėsaugoje. Patartina 
saugoti inkstus, endokrininę 
sistemą, atidžiau stebėkite, ką 
valgote.

Ožiaragis. Asmeninis 
gyvenimas bus ramus, 
stabilus ir aiškus. Kai 

kurių dokumentų tvarkymas 
gali užtrukti, tačiau laukiami 
rezultatai nenuvils. Turintiems 
problemų su stuburu, sąnarių li-
gomis, geras laikas sanatoriniam 
gydymui.

Jautis. Jausmai bus dip-
lomatiški ir rafinuoti. 
Seksis pasirašyti didelius 

kontraktus, ypač su užsieniu. 
Antroje savaitės pusėje - geras 
laikas politikams bei švietimo 
darbuotojams vykdyti savo 
tikslus. Sėkmingas laikas gydyti 
gerklę, kaklą.

Skorpionas. Jeigu dir-
bate su antrąja puse, bū-
kite atsargūs, nes didelė 

tikimybė, kad su jumis pasielgs 
nesąžingai. Puikus metas imtis 
veik los, kuriai galėtumėte skirti 
visą savo laiką ir širdį. Galite su-
laukti kvietimo vykti į tolimą ke-
lionę. Palankios dienos apsilan-
kyti profilaktiniam patikrinimui 
pas šeimos gydytoją.

Vandenis. Užgrius konf-
liktų lavina, o, būdami 

suirzę ir reikšdami nepasiten-
kinimą, kankinsite aplinkinius 
ir patys save. Bendraudami su 
kolegomis atlikite mažytę revi-
ziją, patikrinkite jų nuoširdumą. 
Venkite peršalimų, kondicionie-
rių, skersvėjų.

Dvyniai. Puikus laikas 
teisininkams, teisėtvarkos 
darbuotojams, psicho-

logams, fotografams, meno 
kūrėjams, policininkams bei 
kariškiams. Padidės domėjima-
sis ezoterika, burtais, magija. 
Savijauta nebus pati geriausia, 
dabar patartina gydyti plaučius.

Mergelė. Asmeninius 
santykius grįskite draugiš-
kumu ir bendradarbiavi-

mu, palaikykite antrosios pusės 
idėjas ir iniciatyvą. Galimas ne-
tikėtas laimėjimas ar pelningas 
užsakymas. Skirkite daugiau dė-
mesio sveikatai, ypač jeigu turite 
problemų dėl kraujospūdžio.

Šaulys. Netikėtai prasidė-
jęs meilės romanas bus 
romatiškas, veržlus, teiks 

malonumo ir vilčių dėl bendros 
ateities, bet greta bus daug pyk-
čių ir pavydo. Sudaryti naujus 
kontraktus ypač seksis švietimo, 
turizmo agentūrų darbuoto-
jams. Puikus laikas valyti kepe-
nis, gydydyti klubus, sąnarius. 
Kelionėse saugokitės traumų.

Žuvys. Aplinkiniai nesup-
ras jūsų nuotaikų kaitos, 
o tai kiš koją bendraujant. 

Šią savaitę geriausia užbaigti 
pradėtus darbus, sumanymus. 
Išnaudokite energiją visko užbai-
gimui ir kito etapo pasiruošimui. 
Pailsėkite, pamedituokite prie 
vandens telkinio. Kepenų valy-
mui dabar - puikus laikas.

Liūtas. Santykiuose vy-
raus darna, harmonija, 
skaidrumas. Palankus 

laikas meninei kūrybai, intelek-
tualinei veiklai. Saugokite širdį 
ir kraujagysles, mažiau vartokite 
alkoholio ir sunkaus maisto. 
Palanku pradėti sportuoti, terei-
kia pasirinkti mėgstamą sporto 
šaką.

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt
 Tel.  865698074

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės 

paslaugos 

REDAKTORĖ
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ
dalia.daskeviciute@respublika.net

ŽURNALISTĖ

Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ
ringaile.stulpinaite@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 33 44 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

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

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

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso 
kvapai“. Vilnius, Klaipėda. 
12% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055, 
www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir 
dermatologijos klinika 
,,Grožio pasaulis“. Kaunas. 
10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu. 
Tel. (8 37) 313 900, 
www.groziopasaulis.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.
15% nuolaida grožio,
SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 15% 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

Soliariumas „Nefertiti”. 
Kaunas. 15% nuolaida soliariumo 
paslaugoms. Tel. (8 37) 23 74 50
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
Moters mokykla. 
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, 
www.motersmokykla.lt

NUO 2017 M. VASARIO 1 D. PRADĖTOS GAMINTI NAUJOS PAPRASTOS „LAISVALAIKIO“ KORTELĖS. UŽSISAKYKITE: WWW.LAISVALAIKIS.LT/ANKETA
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

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 
Irklentės „Suping.lt“. 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. 
Trakuose, Anykščiuose, Zarasuose - 
2 Eur nuolaida*. 
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

Smalininkų kartodromas. 
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui 
(1 asm.) startiniam mokesčiui, 
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida 
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai. 
Tel. (8 620) 86 666, 
www.rkv-racing.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

GROŽIO PASLAUGOS

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika

SPORTAS IR PRAMOGOS
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Vertikaliai: Kra. Tulikas. Boksas. Panas. 
Rarotai. Dv. �ilas. Piritas. Nei. Tas. Glandos. 
Adis. Nes. Gaolianai. Tarnas. Usmanas. 
Ileusas. Tris. Sambai. AM. Ublas. Sitis. 
Rausva. MA. Vadas. Kar�ta. SAT. Mas�s. 
Sausa. Skusi.

Horizontaliai: Jupiteris. Va. Lalas. 
Lasas. Linas. Temid�. Kas. Gaubtas. SAS. 
Garsais. Plonais. Rialas. Ka. Barnis. Arau. 
Korida. Mars. Kotonus. U�a. Stasas. ST. 
Kaas. Imtuvas. Si. Arba. Ndenil. Su. Rodei. 
Asamas. Visos. Sati.

Pa�ym�tuose langeliuose: 
RUDENIO VIE�KELIU.
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Vilniaus Savičiaus g. ir Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia iki 

Trijų Karalių bus apšviestos elektra, išgauta panaudojus kavos tirščius. 
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Mokytoja klausia mokinių:
- Kaip manote, koks daly-

kas greičiausias pasaulyje? 
- Šviesa, - atsako Onutė.
- Žodis, - sako Marytė.
- O aš manau, kad laisvi vi-

duriai. Nespėjau nei šviesos 
įjungt, nei žodžio ištart, o jau 
viskas, - nesudvejoja Petriu-
kas.

●
Du policininkai važiuoja pa-

truliuoti, vairuotojas antram sa-
ko:

- Išlįsk pro langą ir pažiū-
rėk, ar švyturėliai veikia.

Šis išlenda ir sako:
- Veikia... neveikia... vei-

kia... neveikia...
●

Antanas pabunda išpiltas 
šalto prakaito ir skambina nak-
tinio klubo administratorei:

- Ar aš vakar pas jus galėjau 
išgerti šampano už du tūkstan-
čius eurų?

- Galėjot,
- Ačiū Dievui, jau maniau, 

kad pinigus pamečiau.
●

Kalbasi du draugai:
- Jonai, nuo kada nešioji 

auskarą?
- Nuo praėjusio penktadie-

nio, kai mano žmona rado jį mū-
sų lovoje...

●

Vėlus vakaras. Tėvai pagavo 
savo sūnų, norėjusį su dideliu 
prožektoriumi išeiti iš namų.

- O kur išeini? - klausia tėvas.
- Į pasimatymą, - atsako sū-

nus.
- Cha, kai aš eidavau į pasi-

matymus, man nereikėdavo pro-
žektoriaus, - pasišaipė tėvas.

- Ir pažiūrėk, ką išsirinkai!
●

Katės, kaip ir moterys, my-
li ausimis. Būtent todėl katinai 
taip ir rėkia.

●
Dvi kaimynės kalbasi apie 

filmus.
- Ar jums neatrodo, kad ki-

ne matome per daug sekso ir 
prievartos?

- Na nežinau... Aš kino sa-
lėje žiūriu į ekraną, o ne į salę.

●
Aktorius kolegei:
- Taip negalima! Scenoje 

man labai skaudžiai tvojai per 
veidą!

- Atleisk! Užsimiršau, taip 
įtikinamai vaidinai, kad patikė-
jau, jog tu mano vyras.

●
- Kuo skiriasi vestuvių 

maršas nuo karinio maršo?
- Niekuo, abu jie reiškia 

prasidedančią kovą.

ANEKDOTAI

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

Teisingai i�sprend� kry�ia�od� 
galite laim�ti 4 kvietimus � 
film� „Per tave vienos b�dos“.

Atsakym� iki gruod�io 12 d. si�skite 
SMS �inute numeriu 1390. Ra�ykite: 
LV KR, atsakym�, vard�, pavard� 
ir miest�. �inut�s kaina 0,29 EUR. 
Praeito kry�ia�od�io laim�toja 
Gintar� Giri�nien� i� Vilniaus. 
Jai bus �teikti 4 kvietimai � film� 
„Tabaluga“.

D�l priz� teiraukit�s telefonu 
Vilniuje 212 36 26 
arba laisvalaikis@respublika.net. 
Prizai laikomi savait�. 


