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Kur savaitgalį praleisti su 
vaikais, kad būtų smagu 
ne tik mažiesiems, bet ir jų 
tėveliams?

Kokį įvertinimą žinomame 
Lenkijos muzikos festivalyje 
pelnė dainininkė Neringa 
Šiaudikytė?

Kokie nauji darbai ir iššūkiai 
per Dainų šventę laukia 
žinomos atlikėjos Monikos 
Pundziūtės?

Kokius įspūdžius režisierius 
Rimas Tuminas ir Vilniaus 
mažojo teatro aktoriai 
parsivežė iš gastrolių Kinijoje?

Plačiau 10 p.Plačiau 4 p. Plačiau 11 p. Plačiau 11 p.

2-3 p.
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Šeimos  
idilė

pagal  
Jurgį ir  
Akmėją 
Brūzgas
Nors jų muzikos stiliai yra visiškai 
skirtingi, tai jiems netrukdo kurti 
bendro gyvenimo, kartu auginti 
dvi dukreles ir svajoti apie laimingą 
ateitį. Dainininkai Jurgis ir Akmėja 
Brūzgos prieš kelias savaites grįžo 
iš didžiosios „Eurovizijos“. Akmėja 
ten dalyvavo kaip pritariančioji 
vokalistė, o Jurgis viską stebėjo 
iš šalies. Pasak jų, dabar jie žino, 
ko reikia šiam konkursui, bet kol 
kas neatskleidžia, ar kitąmet juos 
žiūrovai išvys atrankoje. 
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Nuo „Eurovizijos“ jau praėjo 
šiek tiek laiko, per kurį emocijos nu-
rimo, įspūdžiai „susigulėjo“. Kaip da-
bar žvelgiate į patirtį, įgytą šiame 
konkursą?

Jurgis: Didžiojoje „Eurovizijoje“ bu-
vome pirmą kartą, todėl viskas buvo labai 
įdomu - kaip atrodo tokie renginiai, kaip 
ten žmonės dirba, ką mes galime padary-
ti geriau. Dabar iš patirties galiu pasaky-
ti, kad arenoje būti žiūrovu - blogas pasi-
rinkimas. „Euroviziją“ žiūrėti per televi-
zorių yra daug įdomiau. Visi atlikėjai 
orientuojasi į TV žiūrovą, būtent jiems 
rodomi įvairūs efektai, kurių esantieji sa-
lėje net nemato. Eiti į areną galima tik 
dėl dviejų priežasčių - dėl atmosferos - 
ten daug sirgalių, todėl smagu, ir dėl tech-
ninės virtuvės. Man, kaip muzikos indus-
trijos atstovui, buvo ne tik įdomu, bet ir 
naudinga pamatyti, kaip žmonės dirba. 
Pas mus per renginius įprasta, kad kažkas 
vėluoja, kažkas bus po 5 minučių, kažko-
kia kamera neveikia, poros lempų netu-
rime, todėl šitoje laidoje nenaudosime... 
Ten tokių niuansų nėra ir negali būti. Įsi-
vaizduokite, jei prie garso pulto buvo pa-
statytas jį surinkęs technikas, kuris, jei 
kas nutiktų, galėtų čia pat pataisyti. Vis-
kas sukontroliuota, suplanuota ir apdraus-
ta. Bet padarytume ir Lietuvoje tą „Eu-
roviziją“, nieko čia sudėtingo. 

Akmėja: Kai atvažiavome, negaliu pa-
sakyti, kad arena būtų pasirodžiusi mums 
labai didelė. Vos didesnė už mūsų Žalgirio 
areną. Net ramindavome vieni kitus, kad 
čia tik Žalgirio arena, atsipalaiduokime. Bet 
aptarnaujančio personalo kiekis ir paslau-

gumas tikrai nustebino. Kiekviename 
žingsnyje tave lydėdavo ir tau padėdavo. 
Net filmavau, kaip per 30 sekundžių būrys 
darbuotojų subėga ir po vieno pasirodymo 
sutvarko bei paruošia sceną kitam atlikėjui. 
Jei netaupytume personalui, suruoštume ir 
mes „Euroviziją“. Bet kol kas pas mus tas 
pats žmogus ir prie kameros stovi, ir van-
dens paduoda, ir grindis pavalo, jei reikia.

- Bet, matyt, jaudulys ir nerimas 
kyla ne dėl arenos ploto, bet dėl di-
džiulės atsakomybės, ar ne?

Akmėja: Taip, bet jaudulį sumažino 
repeticijos. Iki realios transliacijos atlikėjai 
turėjo 3-4 filmavimus, kuriuose visas kon-
kursas praėjo nuo pradžios iki pabaigos. 
Todėl tikrojo koncerto dieną stresas buvo 
daug mažesnis. 

Jurgis: Iš tiesų konkurso rengėjai pa-
galvojo apie viską, o kartu ir apie nerimą. 
„Eurovizija“ nėra vien profesionalų kon-
kursas, čia yra visokių žmonių - tiek sce-
nos naujokų, tiek scenos vilkų. Kiekviena 
šalis siunčia labai skirtingo lygio atlikėjus. 

- Jums patiems ši patirtis uždegė 
dar didesnį norą dalyvauti ir kitąmet 
„Eurovizijos“ atrankoje, o gal atvirkš-
čiai - prigesino?

Akmėja: Prigesino tą jausmą, kad 
esame maži, mažiau kažko verti, ne tiek 
visko turime. Panaikino tą mažos šalies 
sindromą.

Jurgis: Kai viską pamatėme gyvai, su-
pratome, kad niekas nėra tobulas, kad net 
ir didžiųjų šalių atstovai kartais dainuoja 
„pro šalį“, kartais sukuria tokį šou, kuris 
nukelia į praėjusį dešimtmetį. Pabuvęs ten 
aš jau dabar žinau, ką daryčiau kitą dieną, 
jei laimėčiau atranką. Tai didelis privalu-
mas. Yra konkretūs tikslai ir uždaviniai, 
kuriuos galima į vadovėlį net surašyti. Da-
bar jau žinau, su kuo reikia susisiekti, su 
kuo palaikyti ryšius. Labai svarbūs yra ir 
socialiniai, ir reklaminiai, ir finansiniai niu-
ansai. Finansai yra vienas iš svarbiausių 
dalykų. Tarkime, Izraelis į dainos sklaidą 
investavo milijoną eurų. Štai jums ir re-
zultatas.  

- Ketinate dalyvauti nacionalinėje 
atrankoje kitąmet?

Jurgis: Visada sakau, kad kuo daugiau 
žmonių dalyvaus, kuo daugiau visi siūlys 
savo dainas, tuo tik geriau. Bet jei kitąmet 
dalyvaučiau, siūlyčiau tokią dainą, su kuria 
ne tik gerai pasirodyčiau Lietuvoje, bet 
kuri gerai skambėtų didžiojoje „Eurovizi-
joje“. Aš manau, kad jei jau eini į atranką, 
turi būti pagalvojęs apie visą šou ir suskai-
čiavęs, kiek tau tai kainuos. Nes kitą die-
ną po laimėjimo, jau reikia galvoti, iš kur 
gauti pinigų. Nepabijokime pripažinti, kad 
Lietuva yra viena mažiausiai investuojan-
čių į savo atstovą šalių „Eurovizijoje“. Mes 
mėgstame tik skųstis, kad išlaidaujame, 

bet statistika rodo ką kita. Tai yra viena iš 
priežasčių, kodėl mums taip sunku užimti 
aukštą vietą. Nesakau, kad tai yra vienin-
telė priežastis, bet be pinigų yra daug sun-

kiau ir turi padaryti daug didesnį stebuklą, 
norėdamas pasiekti aukšto rezultato. Kai 
turi pinigų, kai tavo daina skamba visose 
radijo stotyse, kai apie tave kalba, tau yra 
lengviau. Vienas atlikėjas šiais laikais nie-
ko negali padaryti. 

Akmėja: „Eurovizija“ yra savotiška 
olimpiada muzikantams. Kiti sako, kad ne-
remsime, nes ne Lietuvą reklamuojate, o 
patį atlikėją. Bet juk sporte irgi įvardijama 
sportininko vardas ir pavardė...

 Jurgis: Juokinga, kad, važiuodamas 
atstovauti Lietuvai, kaip „ubagėlis“ turi 
eiti pas visus ir prašyti pinigų. Anksčiau, 
kai nebuvo interneto, „Youtube“, ir kūrinį 
pirmą kartą išgirsdavai „Eurovizijoje“, pir-
mo įspūdžio momentas būdavo svarbus ir 
daug ką lemdavo. Dabar daugelį dainų jau 
būni girdėjęs prieš konkursą, todėl jos 
įgauna daugiau šansų laimėti.   Žinoma, 
būna išimčių. Tas pats Salvadoro Sobralio 
efektas...

- Kaip apskritai žiūrite į muziki-
nius konkursus? Juk daina tai nėra 
šuolis į tolį, kur viską pamatuoji ir aiš-
ku, kas laimėjo...

Jurgis: Dėl to ir sunku diskutuoti. Aš 
manau, kad šiemet supratau, ko reikia 
„Eurovizijai“. Net ir pats geriausias Lie-
tuvos atlikėjas gali užimti paskutinę vietą. 
Tiesa, dėl to geriausi ir bijo dalyvauti. Bet 
labai svarbu, kad atlikėjas atrastų savo dai-
ną. Tai turi būti nerealus derinys. Daina 
turi atitikti jo natūralią būseną. Kūrinys ir 
atlikėjas turi būti tarsi Siamo dvyniai. Šie-
met Ieva (Ieva Zasimauskaitė - aut.past.) 
tikrai atrado savo dainą, kuri atitiko jos 
filosofiją, būdą. Ji labai gerai pasirodė. Ma-
nau, kad 12 vieta iš 43 šalių jau yra neblo-
gai. Ji padarė viską, ką galėjo. Taigi „Eu-

rovizijai“ reikia idealaus derinio, o tada jau 
reikia rūpintis medija bei finansais.

- Abu esate dainininkai, bet kol kas 
niekada nematėme jūsų kartu ant sce-
nos. Duetas jums tabu? Kodėl?

Jurgis: Netiesa, kad nedainuojame 
kartu. Labai dažnai mano dainose būna 
Akmėja, ji įrašo pritariamojo vokalo parti-
ją ar priedainį, ar dar ką nors. Mes nesa-
kome, kad niekada nesukursime kartu dai-
nos. Aš tik noriu, kad tiek ji, tiek aš turė-
tume savo muzikinį kelią. Muzika yra labai 
asmeninis dalykas. Smagu, kai turi savo 
stilių, savo viziją.

Akmėja: Manau, kad susipyktume 
kurdami duetą, nes mūsų stiliai yra labai 
skirtingi. Mūsų koncertai yra kaip ugnis ir 
ledas. Mano - tokia ramybė, bosanova, jau-
tri muzika, o Jurgio - „tūc tūc“, strakalio-
jimas ant scenos. Suderinti šiuos du daly-
kus mums būtų pakankamai sunku.

Jurgis: Bet daina kartu kada nors tik-
rai gali atsirasti. Mes tik nenorime būti 
tokiu duetu, kuris kartu važinėja ir kon-
certuoja. Dabar man labai smagu nueiti į 
jos koncertą, jai, tikiuosi - į mano. Kiti sa-
ko, kad blogai, kai žmonės dirba viename 
darbe. Mums kaip tik gerai, nes dirbame 
toje pačioje srityje, bet ne tame pačiame 
biure. 

- Jurgi, apie tavo kūrinį, nuskam-
bėjusį „Eurovizijos“ atrankoje, dauge-
lis sakė, kad su juo atradai save. Iš 
tiesų atradai?

Jurgis: Iki jo mano kūrybai dažnai 
trūkdavo šiuolaikiškumo, gal dėl to ir 
skambėti radijuje būdavo sunkiau. Šis kū-
rinys buvo šiuolaikiškas. Smagu, kad ir 
klausytojai jį gerai įvertino. Galiu pasaky-

Kai turi vaiKų, 
pradedi 
produKtyviai 
tvarKytis su 
laiKu, išnaudoji 
KieKvieną minutę, 
nes žinai, Kad 
pasKui jos 
nebebus

Kai visKą 
pamatėme gyvai, 
supratome, Kad 
nieKas nėra 
tobulas, Kad net 
ir didžiųjų šalių 
atstovai Kartais 
dainuoja „pro 
šalį“
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jurgis ir akmėja brūzgos: 
Žinome, ko reikia 

„Eurovizijai“
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ti, kad su juo atradau man patinkančią 
kryptį ir judėsiu ja toliau. Manau, kas esu 
savame kelyje.  

- Ar po „Eurovizijos“ atsirado dau-
giau laiko vienas kitam, šeimai?

Jurgis: „Eurovizija“ buvo ne tik laiko 
trūkumo, bet ir didelių išlaidų metas. Juk 
už tai niekas pinigų mums nemokėjo. Iš-
važiavome į Lisaboną su visa šeima, ir ti-
krai ne už Lietuvos mokesčių mokėtojų 
pinigus. Dabar puolėme į darbus.

- Abu dainuojate, auginate dvi ma-
žas dukrytes. Kaip pasiskirstote dar-
bus namuose?

Jurgis: Visaip būna. Kai turiu daug 
darbo, mažai padedu buityje. Akmėjai ten-
ka susidoroti su labai daug darbų. Tiesa, 
su antru vaiku į viską žiūrime kiek papras-
čiau. Tarkime, kai gimė Junė, Akmėja su 
ja ilgai buvo namuose. Iki pusantrų metų 
visai nekoncertavo. Šį kartą pati nelabai 
nori užsisėdėti namuose, aš ją irgi raginu 
koncertuoti. Kita vertus mūsų profesija 
nėra tokia, kur turi atidirbti nuo 8 iki 17, 
todėl galime pasiderinti grafikus ir vaikų 
priežiūrą.

Akmėja: Jurgis turi tokią savybę - jei 
jau pradeda ką nors daryti, pasineria į tai 
šimtu procentu. Jis fiziškai gali būti namuo-
se, bet jo neprisišauksi. Jis būna įnikęs į 
savo veiklą ir nieko aplinkui nemato. Todėl 
kartais mūsų darbas būna 24 valandas per 
parą. Kol neužbaigi projekto, tol ir dirbi. 
Procesas yra nenutrūkstantis. Kartais pa-
galvoji, kad geriau jau dirbtum nuo 8 iki 17.

- Vaikams nelinkėtumėte muzikan-
to profesijos?

Akmėja: Jei matytume, kad vaikas 
gabus ir jam tai labai patinka, kodėl gi ne.

Jurgis: Jei vaikas turėtų visus duome-
nis, būtinai padėtume, nukreiptume, pada-
rytume viską, ką galime. Bet kartais pa-
galvoju, kaip būtų šaunu, jei mūsų vaikai 
pasirinktų tokią profesiją, apie kurią mes 
nieko nežinome. 

Akmėja: Tuomet ir įvertinti jų pasie-
kimus galėtume objektyviau. Dainininko 
profesijoje mes jau žinome visus niuansus. 
Mūsų aplinkoje yra labai daug muzikantų, 
gauname labai daug kritikos iš šalies, jie 

mato net mažiausias smulkmenas. O kai 
susitinki kokį nors draugą, kuris nėra mu-
zikantas, jis labai nuoširdžiai džiaugiasi 
mumis ir žarsto komplimentus. Kartais 
net kokie nors realybės šou atstovai labiau 
pasitiki savimi nei mes, muzikantai.

- Artėja vasara. Ji daugeliui atlikė-
jų - pats darbymetis. O kaip jums? Ar 
turėsite progą ištrūkti pailsėti?

Jurgis: Taip, darbų bus. Bet gerai, kad 
Akmėjos tėvai yra iš Kretingos, ten turi 
sodybą, kur dažnai nuvažiuojame. Visada 
vasaras praleidžiame Lietuvoje. Galvojo-
me, kad būtų idealu, jei vasaras leistume, 
o šaltuoju metu bent kokiam mėnesiui ga-
lėtume išvažiuoti ten, kur šilta. 

- O kaip šeimos planai? Kiek vaikų 
norėtumėte turėti?

Jurgis: Kol kas daugiau neplanuoja-
me.

Akmėja: Jei Dievas duos, bus puiku, 
bet kol kas tokių planų neturime. Gal kada 
nors po 10 metų tokį pagranduką...

Jurgis: Šiuo metu gal toks laikas, kai 
tikrai sunku derinti ir šeimą, ir karjerą. 
Žinau, kad jei nepadarysiu dabar, traukinys 
nuvažiuos ir nebeturėsiu tiek energijos. 
Turiu produktyviai išnaudoti esamą laiką. 
Kartais pagalvoju, o kiek to laiko turėjau, 
kai buvau studentas - tik imk, tik kurk, 
sėdėk per naktis studijoje. Tada taip ne-
atrodė. 

Kaip kažkas sakė, kai turi vaikų pra-
dedi produktyviai tvarkytis su laiku, iš-
naudoji kiekvieną minutę, nes žinai, kad 
paskui jos nebebus. Dažnai žmonės su šei-
momis daugiau padaro, nei tie jaunuoliai, 
kurie turi marias laisvo laiko.
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Jurgis turi tokią 
savybę, Jei Jau 
pradeda ką nors 
daryti, šimtu 
procentu į tai 
pasineria. Jis gali 
būti namuose, 
bet emociškai Jo 
nebus

manau, kad mes 
susipyktume 
kurdami duetu, 
nes mūsų stiliai 
yra labai 
skirtingi. mūsų 
koncertai yra 
kaip ugnis ir 
ledas
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Jurgis ir Akmėja su dukrelėmis - vyresniąja June ir mažąja Ula Saule
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Rekordinį Šanchajaus karštį slopino lietuviško sniego pūga

Rūta Jakimauskienė

Pakili atmosfera

R.Tumino režisūra pavergė 
Kinijos žiūrovų širdis dar pernai, 
kai jo spektakliu buvo atidarytas 
garsusis Vudženo festivalis. Pa-
matę „Eugenijų Oneginą“ (sukur-
tą J.Vachtangovo teatre) kinai tie-
siog pametė galvas dėl režisie-
riaus R.Tumino pastatymų. Ma-
estro akimirksniu tapo jų režisū-
ros ikona. Pamatę vieną jo darbą, 
ir teatro ekspertai, ir žiūrovai, no-
ri pamatyti jų daugiau. Būtent to-
dėl šiais metais į profesionalių 
teatrų festivalį Šanchajuje pa-
kviesti du R.Tumino spektakliai: 
„Maskaradas“ ir „Trys seserys“, 
sukurti Vilniaus mažajame teatre. 
Taip pat ir Kirilo Glušajevo reži-
suoti „Dvasiniai reikalai“ pagal 
nerealizuotą Ingmaro Bergmano 
kino scenarijų. 

„Daning teatre“ net penkis 
vakarus tvyrojo pakili teatrinė 
atmosfera: į „Šanchajaus moder-
nios dramos slėnio” festivalio 
spektaklius rinkosi pilnos salės 
žiūrovų - apie tūkstantį žmonių 
kiekvieną vakarą. Teatro salėje 
po spektaklių skambėjo ne tik 
plojimai, bet ir lietuviškas „ačiū!“. 
Michailo Lermontovo „Maskara-
das“ publiką užbūrė veiksmu, 

įvykiais, kaita. Čia sniegas, ledas, 
vanduo. Vieno spektaklio ele-
mento - ugnies - dėl tam tikrų 
apribojimų Kinijoje neliko, tačiau 
tai spektakliui nesutrukdė praūž-
ti kaip viesului, išlikti vizualiam, 
veiksmingam, aštriam, pavei-
kiam.

Kai nebelieka oficialumų

Gastrolių Šanchajuje metu 
įvyko ir keletas viešų diskusijų, 
kuriose R.Tuminas bendravo su 
teatro ekspertais, žurnalistais, 
studentais. Jis susitiko ir su gar-
sia kinų režisiere Tiana Kinksin 
(Tian Qinxin), kuri yra ne tik vie-
no garsiausių Kinijos Vudženo 
festivalio žiuri narė, bet pernai 
metų Vudženo festivalio meninės 
programos sudarytoja bei Nacio-
nalinio teatro režisierė. T.Kinksin 
vietoj oficialaus pasisveikinimo 
R.Tuminui angliškai pasakė emo-
cionalų „Aš jus myliu“ ir girdint 
milžiniškai auditorijai pakvietė 
maestro statyti spektaklį naujai 
kuriamame teatre su Šanchajaus 
dramos teatro jaunimo teatro tru-

pe. Tai galėtų nutikti jau kitais 
metais. Ponia T.Kinksin du vaka-
rus stebėjo R.Tumino spektaklius 
„Maskaradas“ ir „Trys seserys“. 
„Mūsų publika pažįsta R.Tuminą 
ir ateina į jo spektaklius, nes jį 
supranta, gerbia. Štai ir šiandien, 
salėje yra žmonių, dėl spektaklio 
atskridusių iš įvairių užsienio ša-
lių ir Pekino, o jis yra už daugiau 
nei už tūkstančio kilometrų“, - 
sakė T.Kinksin.

Pekino Nacionalinio teatro 
režisierė T.Kinksin negailėjo gra-
žių žodžių ne tik maestro 
R.Tuminui, bet ir visoms moterų 
portretus sukūrusioms Vilniaus 
mažojo teatro aktorėms ir ypatin-
gai: Agnei Kiškytei, Valdai Bičku-
tei, Elžbietai Latėnaitei. O taip 
pat ir Vytautui Rumšui, kuris 

spektaklyje „Trys seserys“ jai pa-
sirodė stulbinančiai panašus į pa-
tį pjesės autorių Antoną Čechovą. 
V.Rumšas Kinijos žiūrovų širdis 
užkariavo scenoje prabildamas ki-
nų kalba: „Jų kalba savo būsimai 
žmonai pasakydavau „Aš tave 
myliu“. Mes pasibučiuodavome, 
visi pradėdavo ploti ir tada aš pa-
dėkodavau publikai. Ji buvo emo-
cionali: plojo, reagavo, priėmė šią 
improvizaciją, šį žaidimą.“ 

Lietuviškų spektaklių 
vitrinoje - dviejų 
režisierių darbai

„Vilniaus mažojo teatro gast-
rolės Šanchajuje buvo sklandžios. 
Esame kitoje šalyje, kitoje sce-
noje, o jaučiu sugrįžusią aktorinę 
dvasią. Publika čia švelnesnė, 
kaip ir pati kinų visuomenė: at-
sargi, tyli, kukli, mandagi, trapi, 
vaikiškai naiviai įdėmi, jaučianti, 
kas yra kas. O tai nuteikia tiesai, 
atvirumui“, - džiaugėsi Vilniaus 
mažojo teatro meno vadovas 
R.Tuminas. 

Šanchajuje vykęs festivalis 
„Modernios dramos slėnis” buvo 
rengiamas jau devintą kartą. Šiais 
metais buvo pakviesta 17 spektak-
lių iš aštuonių užsienio šalių. Visi 
festivalio svečiai savo spektak lius 
rodė šešiuose miesto teatruose, 
kiekvienas jų talpino apie tūkstan-
tį žiūrovų. Buvo ir nemokamų 
renginių, kurie vyko po atviru 
dangumi. Tai labai šiltas festivalis, 
kuriuo norima parodyti, kad Šan-
chajus yra atviras įvairioms kul-
tūroms, menininkams iš įvairių 
šalių, pasaulio kultūrų įvairovei. 
Jį organizavo Šanchajaus miesto 
savivaldybė, Šanchajaus media 
grupė ir Teatro akademija.

Šiemet festivalio programoje, 
be Vilniaus mažojo teatro, daly-
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Praėjusią savaitę viename įspūdingiausių Šanchajaus teatrų „Majestic 
theater“ vyko teatrų festivalio „Modernios dramos slėnis“ uždarymas. 
Raudonu kilimu žengė vakaro svečiai: garsiausi aktoriai, režisieriai, 
festivalių prodiuseriai, teatro pasaulio žmonės, sukviesti iš įvairių pa-
saulio šalių. Į renginį buvo pakviestas ir režisierius Rimas Tuminas, 
kurio spektakliai praėjusią savaitę buvo rodomi Šanchajuje. Vakaras 
buvo vainikuotas įspūdinga apdovanojimų ceremonija, kurioje reži-
sieriui iš Lietuvos buvo patikėtas garbingas vaidmuo - jis įteikė net du 
apdovanojimus garsiausiems Kinijos teatralams.

Vilniaus mažojo teatro aktoriai pristatė savo darbus Kinijoje

Šanchajus lietuvių aktorius sužavėjo savo unikalumu
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Rekordinį Šanchajaus karštį slopino lietuviško sniego pūga

vavo profesionalūs teatrai iš JAV, 
Japonijos, Prancūzijos, Lenkijos 
ir Rusijos. R.Tumino ir K.Gluša-
jevo režisuoti spektakliai prista-
tyti lietuviškų spektaklių vitrino-
je. „Neturėjome abejonių, kad 
jūsų spektakliai bus puikiai pri-
imti, kad juos supras, kad galės 
jais mėgautis. Matome, kad kiek
vienais metais vis lengviau sudo-
minti žiūrovus Vilniaus mažojo 
teatro spektakliais, žmonės jau 
žino ko tikėtis. Šių metų pardavi-

mai yra puikūs  į spektaklius par-
duota daugiau kaip 80 procentų 
bilietų“,  sakė viena iš festivalio 
organizatorių.

Šanchajus yra didžiausias pa-
saulyje pagal populiaciją miestas 
(neįskaitant priemiesčių), kuria-
me gyvena daugiau nei 24 mili-
jonai žmonių. Šio kosmopolitiško 
miesto gyventojai nori žinoti, 
studijuoti, suprasti, mėgautis. 
Štai todėl ir organizuojami tokie 
festivaliai, kurie leidžia čia apsi-
lankyti kiekvienam. Bilietų kai-
nos nekomercinės, prieinamos, 
tokios, kad kiekvienas norintis 
čia galėtų apsilankyti. Jos svyra-
vo nuo 10 iki 55 eurų (80580 ju-
anių). 

Tikėdamiesi stebuklo

Vieninteliame profesionalių 
teatrų festivalyje Šanchajuje lan-
kėsi net 46 žmonių delegacija iš 
Lietuvos: Vilniaus mažojo teatro 
vadovė Daiva BaltūsytėLen, te-

atro įkūrėjas ir meno vadovas 
R.Tuminas, taip pat: K.Glušaje-
vas, Inga Burneikaitė, Larisa Kal-
pokaitė, Gintarė Latvėnaitė, Ar-
vydas Dapšys, V.Rumšas, Mantas 
Vaitiekūnas, Gediminas Girdvai-
nis, Jonas Braškys, Mindaugas 
Capas, Almantas Šinkūnas, 
Edmundas Mikulskis, Indrė Pat-
kauskaitė, Rasa Jakučionytė, To-
mas Stirna, Tomas Kliukas, To-
mas Rinkūnas, Agnė Kiškytė, Ilo-
na Kvietkutė, V.Bičkutė, E.Latė-
naitė, Jokūbas Bareikis, Balys 
Latėnas, Jūratė Brogaitė, Vilija 
Ramanauskaitė, Arūnas Saka-
lauskas ir daugelis kitų. 

Kokių įspūdžių gastrolių me-
tu pasisėmė Vilniaus mažojo te-
atro trupės nariai? Aktoriui Jonui 
Braškiui labiausiai įsiminė kinų 
publika, jos reakcija  labai staigi 
ir spontaniška. „Jautėme, kaip 
nuoširdžiai jie seka spektaklio 
siužetą. Mums pavyko juos 
įtraukti, nes jie nori būti įtrau-
kiami į teatro vyksmą, į tai, ką 

mes norime pasakyti“,  sakė 
J.Braškys. „Žiūrovai labai žingei-
dūs, žinantys, ko nori, į teatrą 
ateinantys ne rūbų parodyti, o 
tikėdamiesi kažkokio mažo ste-
buklo. Ir iš reakcijų paaiškėjo, kad 
jie tą stebuklą pamatė“,  įspū-
džiais dalinosi aktorius M.Capas. 

Kolegoms pritartų ir aktorė 
I.Burneikaitė: „Kinų publika tikrai 
buvo puiki. Nesiskyrė reakcijos 
nuo europietiškos publikos, o tai 
buvo labai netikėta. Jie mane nu-
stebino gerąja prasme.“ Tuo tarpu 
L.Kalpokaitę pribloškė Šanchajaus 
ekonomika, dangoraižių rajonas. 
„Supratau, kokia galinga tauta. Aš 
nesitikėjau savo tokios reakcijos. 
Ten būdama suvokiau, kad ši tau-
ta turi labai stiprią kultūrą, labai 
stiprų vidinį užtaisą. Ir vis dėlto, 
kad ir kokia būtų didi tauta, mūsų 
teatras įdomesnis. Jaučiamės išdi-
džiai“,  po gastrolių, jau lėktuve, 
skraidinančiame  į Lietuvą, sakė 
aktorė L.Kalpokaitė. 

Trečiosios Vilniaus mažojo 
teatro gastrolės Kinijoje tiesia til-
tus į ateitį. Planuose  būsimi su-
sitikimai su nuostabia kinų tauta, 
kuri kasmet vis sunkiau paleidžia 
kūrėjus iš Lietuvos, o naujienų 
portaluose dar nespėjus išvykti 
mirga antraštės „Maestro Tumi-
nai, grįžkite. Mes laukiame jūsų.“ 

Veidai   5

EsamE kitojE 
ŠalyjE, kitojE 
scEnojE, o jaučiu 
sugRįžusią 
aktoRinę dvasią. 
Publika čia 
ŠvElnEsnė, kaiP 
iR Pati kinų 
visuomEnė: 
atsaRgi, tyli, 
kukli, mandagi, 
tRaPi, vaikiŠkai 
naiviai įdėmi, 
jaučianti, kas  
yRa kas  

jautėmE, kaiP 
nuoŠiRdžiai jiE 
sEka sPEktaklio 
siužEtą. mums 
Pavyko juos 
įtRaukti, nEs 
jiE noRi būti 
įtRaukiami į 
tEatRo vyksmą, 
į tai, ką mEs 
noRimE Pasakyti

Kinų žiūrovai negailėjo pagiriamųjų žodžių Vilniaus 
mažojo teatro aktoriamsRežisierius Rimas Tuminas su žmona Inga Burneikaite
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Vaizdingoje Druskonio ežero 
pakrantėje susirinko projekto „100 
tortų Lietuvai“ dalyviai - kondite-
riai, šefai, maisto tinklaraštininkai, 
kepyklų, kavinių, restoranų ir de-
sertinių, taip pat - šeimos narius ir 
draugus kepiniais lepinantys šei-
mininkai iš visos Lietuvos. Užde-
gus gimtadienio žvakutes ant jų 
gamintų tortų ir kviečiant jais vai-
šintis miesto gyventojus bei sve-
čius, renginys vainikavo reikšmin-
gai Lietuvos sukakčiai dedikuotą 
Druskininkų kurorto šventę.

Anot projekto organizatorės 
maisto tinklaraščio ir kulinarinių 
knygų autorės Renatos Ničajie-
nės, šis renginys leido dar kartą 
įsitikinti, kaip stipriai ne tik šei-
mas, draugus, bet ir ištisas bend-
ruomenes, visą šalį jungia mais-
tas. „Kiekviena istorija, kuri pa-
siekė mus su atsiųstais tortų re-
ceptais, verta atskiro pasakojimo. 
Esu dėkinga už atvirumą ir entu-

ziazmą dalyviams, paramą bei pa-
galbą Druskininkų miestui ir be 
galo džiaugiuosi, galėdama prisi-
dėti prie Lietuvos jubiliejaus pa-
minėjimo“, - sakė R.Ničajienė. 

Projektą įvertino ir šventės 
garbės svečias - Lietuvos someljė 
asociacijos tarybos narys Arūnas 
Starkus. Jo miestui dovanotas tor-
tas papildė projekto dalyvių skanės-
tų gausybę. Vakarėjant, ant jų už-
degus gimtadienio žvakutes, rengi-
nio vedantysis Ignas Krupavičius 
pakvietė organizatorius, miesto gy-
ventojus ir svečius Lietuvai sudai-
nuoti ilgiausių metų bei, sugalvojus 
linkėjimą šaliai, užpūsti žvakutes.

Po sveikinimo kalbų ir dainų, 
šventės dalyviai pakviesti degus-
tuoti projekto „100 tortų Lietu-
vai“ dalyvių skanėstus. Tiesa, pir-
masis kiekvieno torto gabalėlis 
atiteko Maltos ordino globoja-
miems senoliams Druskininkuo-
se, kaip simbolinė organizatorių 
padėka ordino savanoriams už pa-
galbą renginio metu. 

Druskininkuose
Lietuvos 
gimtadienis -
su 100 tortų
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Kaip reta karštą gegužės sa-
vaitgalį vaizdingose Panemunės 
apylinkėse dunksantis Gelgaudiš-
kis antrus metus iš eilės svetin-
gai pasitiko automobilizmo legen-
das, spalvinguosius VW Vabalus. 
Šis įvykis žymi nesenstančių ir 
su amžiumi tampančių vis vertin-
gesniais, automobiliukų sezono 
atidarymo pradžią. Volkswagenų 
„protėvių“ - Kaefer (Vabalų) - kū-
rėjo Ferdinando Porše (Porsche) 
dėka, nesumaišysi su jokia kita 
transporto priemone. Ja žavisi ir 
didelis, ir mažas. O praėjusio am-

žiaus septintojo dešimtmečio hi-
pių dvasia stebuklingai persikėlė 
į šį gražuolį. Dabartiniai įvairias-
palvių Vabalų šeimininkai taip pat 
bejėgiai atsispirti to laikmečio 
„virusui“. Jie, kaip ir jų dvasin-
gieji keturračiai draugai, spindu-
liuoja geranoriškumą, taikingu-
mą, ir nėra karo keliuose šalinin-
kai. Į kiekvieną sutiktojo pamoja-
vimą ar švieselių pamirksėjimą 
atsako linksmu pyptelėjimu ir 
šypsena.

Vytautas STANEVIČIUS

Vudstoko dvasia 
Gelgaudiškyje

Praėjusį šeštadienį, skaičiuojant 100-ąją dieną po vasario 16-osios, 
kai Lietuva oficialiai minėjo Valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejų, 
šalies gimtadienis originaliai ir skaniai atšvęstas Druskininkuose. 

Paragauti tortų susirinko tiek mažieji, tiek suaugusieji smaližiai

Renginio vedėjas Ignas Krupavičius 
kalbino projekto iniciatorę 
tinklaraštininkę Renatą Ničajienę
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Ne paslaptis, kad kiekviena mergina svajoja apie spindinčią ir švytinčią veido odą, ta-
čiau vasarą, kai alina karštis, kartais tai pasiekti būna sudėtinga. Makiažo meistrė Džiu-
lija Tunian siūlo paisyti pagrindinės šiltojo sezono grožio tendencijos ir rinktis sveiką 
odos švytėjimą bei spinduliuojančią išvaizdą suteikiančias priemones. Ji dalijasi patari-
mais, kaip, sekant viena grožio tendencija, susikurti keturis visiškai skirtingus ir origina-
lius įvaizdžius.

Vizažistės patarimai: kaip sekant viena 
tendencija, susikurti keturis skirtingus įvaizdžius

nuolaida visoms -10% 

Holografinis švytėjimas

Futuristiškai atrodantis, holografinio 
spindėjimo veidui suteikiantis makiažas pui-
kiai tiks linksminantis vasaros festivaliuose. 
Vizažistė sako, kad žėrinčio ir visomis vai-
vorykštės spalvomis šviečiančio holografinio 
makiažo tendencija tikrai išlaisvins jūsų vaiz-
duotę. Kuo žaismingiau, tuo geriau! „Nebi-
jokite eksperimentuoti su ryškiomis, meta-
lo atspalvio turinčiomis priemonėmis. Nau-
dokite metalinio atspalvio šešėlius arba švy-
tėjimo suteikiančią pudrą, šias priemones 
tepkite naudodamos ploną ir platų šepetėlį. 
Braukite juo per skruostikaulius, o dar ryš-
kesniam efektui sukurti šepetėlį šiek tiek 
sušlapinkite vandeniu. Taip pat paryškinkite 
akis, skruostus ir kitas iškilusias veido vie-
tas“, - kaip sukurti šį sezoną madingą ma-
kiažą, pasakojo vizažistė Dž.Tunian. 

Tarsi saulės nubučiuota oda

Vasarą kiekviena nori atrodyti įdegu-
si ir puikuotis rusva oda, tačiau ką dary-
ti, jei neturite laiko degintis? Vizažistė 
sako, kad geriausias šio įvaizdžio draugas 
yra bronzantas. „Tepkite bronzantą ant 
veido, kaklo ir dekoltė zonos, tačiau sten-
kitės jo nepadauginti. Plačiu šepetėliu 
perbraukite liniją nuo ausies galiuko link 
lūpų viršutinio kampelio. Prie tokio įvaiz-
džio puikiai derės metalo, ryškių spalvų 
akcentai akims ir lūpoms, kurie užbaigs 
makiažą, sukurdami jums išraiškingą 
įvaizdį“, - pasakojo vizažistė.

Natūralus spindesys

Norint susikurti dienai labiau tinkan-
tį natūralų ir į akis nekrentantį veido švy-
tėjimą, vizažistė pataria naudoti subtilius 
akcentus. Tačiau tokiam makiažui yra 
svarbiausia natūralus ir sveikas veido 
odos spindesys. Nepamirškite, kad svar-
biausia tinkamai makiažui paruošti savo 
odą. Ji turi būti sveika ir švari. „Norėda-
mos išgauti natūralų blizgesį, nenaudo-
kite sausos pudros. Skystą, švytėjimo 
suteikiančią pudrą, tepkite ant natūraliai 
iškilusių veido vietų - skruostikaulių, an-
takių. Taip pat braukite švelnią liniją ant 
nosies tiltelio arba išilgai lūpų, ant viršu-
tinio jų lanko. Nepamirškite paryškinti 
vidinių akių kampučių ir vietos po antakio 
lanku, taip jūsų akys atrodys plačiai at-
merktos“, - sakė specialistė.

Šlapias „dewy“ makiažas

Šį sezoną šlapias „dewy“ makiažas ka-
raliauja ne tik ant mados sostinių podiumų, 
tačiau ir kosmetikos kompanijų asortimen-
te. Makiažo specialistė Dž.Tunian sako, kad 
tokiam įvaizdžiui geriausiai tinka veidui, 
akims ir lūpoms spindesio suteikiančios 
priemonės. „Tokį įvaizdį sukurti padės bes-
palvis lūpų blizgis ir itin išpopuliarėjusios 
veidui žvilgesio suteikiančios lazdelės. Iš-
sirinkite vieną priemonę ir tepkite ją pirš-
tų pagalvėlėmis jau ant pabaigto makiažo 
ten, kur norėtumėte išgauti blizgesio efek-
tą. Perbraukite ja liniją palei nosies tiltelį, 
patapšnokite nosies galiuką, paryškinkite 
vietą po antakio lanku, taip pat pabrėžkite 
vietas virš skruostikaulių, kitas iškilusias 
veido vietas bei akių vokus. Na, o makiažą 
užbaikite, susikurdamos drėgną įvaizdį lū-
poms“, - patarimais dalijasi profesionali vi-
zažistė.

Parengė Vaida DRUNGILAITĖ
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„Tenisininko alkūnė“, arba la-
teralinis epikondilitas, yra alkū-
nės srities skausmai, atsirandan-
tys iš švelnaus maudimo, kuris 
laikui bėgant stiprėja. Galiausiai 
padidėjus įtampai išoriniame al-
kūnės krašte, perauga į nebepa-
kenčiamą skausmą. Apie šį spe-
cifinį negalavimą plačiau pasako-
ja reabilitacijos ir slaugos centro 
„Gemma“ sporto medicinos gy-
dytoja Simona Mažeikytė, o kaip 
išvengti nemalonių skausmų al-
kūnės srityje - kineziterapeutas 
Juozas Kupčiūnas. 

Būdingas - dirbantiems 
rankomis

Epikondilitas yra dilbio tiesia-
mųjų raumenų sausgyslių, kurios 
tvirtinasi alkūnės išoriniame kraš-
te, uždegimas dėl atliekamų pasi-
kartojančių judesių. Tiesiamieji 
riešo raumenys padeda stabilizuo-
ti riešą esant tiesiai alkūnei, pa-
vyzdžiui, teniso metu atliekant 
smūgį rakete. Kai raumenys yra 
susilpnėję dėl pervargimo, jų 
sausgyslėse formuojasi mikrosko-
piniai įplyšimai, o tai sukelia užde-
gimą ir skausmą sausgyslių tvirti-
nimosi vietoje. Pirmieji simpto-
mai - skausmas ir padidėjusi įtam-
pa išoriniame alkūnės krašte. Kaip 
pasakoja reabilitacijos ir slaugos 
centro „Gemma“ gydytoja Simona 
Mažeikytė, simptomai progresuo-
ja palaipsniui. Be skausmų, atsi-
randa ir raumenų jėgos mažėjimas 

bei funkcijos sutrikimas, pvz., sun-
kesnis, skausmingas raketės lai-
kymas ar net rankų paspaudimas 
sveikinantis. 

Gydytoja ramina, kad 80-95 
proc. atvejų pagydomi ne chirur-
ginėmis priemonėmis. Pirmiausia 
rekomenduojamas ramybės pe-
rio das, kurio metu reikia suma-
žinti krūvio intensyvumą iki kelių 
savaičių, o skausmą ir uždegimą 
sumažinti nesteroidiniais vaistais 
nuo uždegimo ar, retesniais atve-
jais, steroidinių preparatų bei 
PRP (trombocitais prisotintos 
plazmos) injekcijomis. Gali būti 
naudojamas įtvaras, kuris padeda 
sumažinti simptomus. Tačiau vie-
nas pagrindinių gydymų yra rea-
bilitacinės priemonės. Fiziotera-
pinės procedūros, tokios kaip ul-
tragarso terapija, mažina uždegi-
mą, o specifiniai kineziterapiniai 
pratimai stiprina dilbio raumenis. 

„Medikų konsultacija reko-
menduojama tada, jeigu per maž-
daug 2 savaites, taikant ramybės 
režimą, dedant šalčio kompresus, 
simptomai nemažėja. Kuo greičiau 
pritaikomas gydymas, tuo mažes-
nė pasikartojančių uždegimų ir 
rankos funkcijų sutrikimų rizika. 
Jeigu gydymas neduoda teigiamų 
rezultatų per 6-12 mėnesių, gali 
būti rekomenduojamas chirurginis 
gydymas, kuris yra gana traumuo-
jantis ir gali turėti pasekmių, tokių 
kaip infekcijos, nervų ir kraujagys-
lių pažeidimas, ilgas pooperacinis 
reabilitacinis gydymas, jėgos bei 

lankstumo sumažėjimas“, - teigia  
reabilitacijos ir slaugos centro 
„Gemma“ sporto ir medicinos gy-
dytoja S.Mažeikytė.

Profilaktikai - 
tinkamas apšilimas

Pagrindinės „tenisininko alkū-
nės“  atsiradimo priežastys susi-
jusios su tam tikrų minkštųjų au-
dinių pervargimu. Anot reabilita-
cijos ir slaugos centro „Gemma“ 
kineziterapeuto J.Kupčiūno, vie-
nas efektyviausių būdų išvengti 

„tenisininko alkūnės“ - senas kaip 
pasaulis patarimas - prieš darbą ar 
sportą atlikti tinkamą apšilimą. 
Tam tinka tempimo pratimai. La-
bai svarbu ištempti tas raumenų 
grupes, kurios dirbs. 

Prieš sportą tempimo prati-
mai turėtų būti atliekami visose 
šiose srityse. Tačiau kalbant apie 
„tenisininko alkūnę“, labai svarbu 
atlikti dilbio raumenų - dilbio 
priekinių ir užpakalinių raume-
nų - tempimo pratimus. Paskuti-
nis mados klyksmas „tenisininko 
alkūnės“ profilaktikoje yra 
ekscent rinis tempimas (t.y., kai 
raumuo apkraunamas ne jam su-
sitraukiant, o ilgėjant). 

Bet, prevencijai galima nau-
doti lipniąsias korekcines juoste-
les - kineziterapinius pleistrus ar-
ba sportinius tvarsčius. Kinezite-
rapiniai pleistrai dažnai taikomi tik 
pasireiškus simptomams, paste-
bėjus patologinių procesų užuo-
mazgų. Sportiniai tvarsčiai gali bū-

ti naudojami kaip prevencinė prie-
monė esant lėtiniams ar pasikar-
tojantiems pažeidimams, mat pa-
gal Mulligano metodiką (sąnario 
mobilizacija judesiu) pleistru ar 
juosta sutvarstytas alkūnės sąna-
rys tampa stabilesnis, raumenų 
tvirtinimosi vieta apsaugoma nuo 
per didelio krūvio, žmogus jaučia-
si saugiau, kaip su įtvaru, tačiau 
nėra dėl įtvaro naudojimo juntamų 
trūkumų (prakaitavimo, trynimo, 
mechaninio apribojimo). 

„Tačiau svarbu paminėti, kad 
visos papildomos priemonės daž-
nai tik sumažina simptomus, bet 
jų atsiradimo priežasties nepaša-
lina, todėl nesutvarkius raumenų 
balanso, nesilaikant pirmiau ap-
tartų profilaktikos principų, liks 
didelė pasikartojančių traumų ti-
kimybė“, - įspėja reabilitacijos ir 
slaugos centro „Gemma“ kinezi-
terapeutas J.Kupčiūnas.

Parengė  
Vaida ANDRIKONYTĖ

Skausmingas rankos paspaudimas sveikinantis -
įspėjimas apie specifinį negalavimą

Kuo greičiau 
pritaiKomaS 
gydymaS, 
tuo mažeSnė 
paSiKartojančių 
uždegimų ir 
ranKoS funKcijų 
SutriKimų riziKa
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Vadinamasis „tenisininko alkūnės“ sutrikimas gali pasireikšti ne tik 
žaidžiantiems tenisą ar kitus rakečių žaidimus, bet ir tiems, kurie at-
lieka pasikartojančius veiksmus esant apkrovai, pavyzdžiui, dažyto-
jams, santechnikams, dailidėms, autoserviso darbuotojams ir kitiems.
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Spektaklyje skambantys 
tekstai surinkti iš 1990-1993 me-
tų lietuviškos spaudos bei pran-
cūzų dramaturgo Žoelio Pomera-
to (Joël Pommerat) pjesės „Šitas 
vaikas“. Tai lyg pavieniai įspū-
džiai, žmonių gyvenimų nuotru-
pos, iškarpos iš šeimyninių sce-
nų. Spektaklio kūrėjams rūpi, ko-
dėl visuomenėje nesiseka rasti 
ryšio, vieno bendro, visus vieni-
jančio, vardiklio? Kaip nuolat ky-
lantį klausimą „kas aš esu“, pa-
versti bendru - „kas esame mes“? 

Tai laikotarpis nuo nepriklau-
somybės atgavimo (1990 m.) iki 
pirmųjų prezidento rinkimų 
(1993 m.). Tai permainų metas. 
Steigėsi pirmieji verslai ir išaugo 
konvertuojamos valiutos vertė. 
Žmonės dirbo valstybinius darbus 
ir laisvalaikiu bandė užsidirbti 
prekiaudami plastmase, metalu ir 
drabužiais, verdami karoliukus, 
siūdami džinsus ar megzdami 
megztukus. Laukinio kapitalizmo 

ir nesaugumo laikas. O taip pat - 
informacinio triukšmo metas, ku-
riame reikėjo mokėti atsirinkti 
aktualią informaciją, pagal kurią 
turėjome nuspręsti, kaip gyven-
sime šiandien ir ką reikės daryti 
rytoj. Tai laikas, kai klojome pa-
grindus tam, ką turime dabar. 

Nusprendę į šią temą pa-
žvelgti retrospektyviai, kūrėjai 
mėgina susikurti tam tikrą kritinę 
distanciją, leidžiančią iškelti aibę 
esminių klausimų: „Kur mes esa-
me dabar, kokia esame visuome-
nė, bendruomenė, šeima, ką 
mums duoda gyvenimas šeimoje 
ir kokį gyvenimą mes šeimoje ku-
riame?“ Ar šeima šiandien iš tie-
sų yra svarbi? Galbūt tai akmens 
amžiaus atgyvena, o šiandien ge-
riau gyventi po vieną? 

J.Miltinio teatre debiutuojan-
tis režisierius Martynas Tiškus 
bakalauro studijas baigė Naciona-
linėje teatro akademijoje Prancū-
zijoje, o magistro studijas - Lie-

tuvos muzikos ir teatro akademi-
joje Vilniuje. Tarpiniai spektaklio 
„Gyvenimas gali gerėti“ eskizai 
buvo pristatyti pavadinimu 
„MES’s“, kaip Martyno Tiškaus 
kursinis ir diplominis darbas. 
2017 metų birželį buvo pristaty-
tas pirmojo kūrybinio etapo re-
zultatas - 50 min. trukmės doku-
mentų koliažas, kuriame dalyvavo 
tik jaunosios kartos aktoriai. 2018 
metų sausio mėnesį antrojo kū-
rybinio etapo metu tęsėme paieš-
kas, prijungdami vyresniosios 
kartos aktorius, taip pat doku-
mentinę medžiagą jungdami su 
teatriniu tekstu - ištrauka iš 
Ž.Pomerato pjesės „Šitas vaikas“.

Statydamas spektaklį „Gyve-
nimas gali gerėti“, režisierius ke-
lia sau tokius tikslus, nuo kurių 
šiuolaikinis teatras paprastai bė-
ga: vaizduoti paprasčiausius daly-
kus, vengti prasmės, ieškoti ba-
nalumo, nieko neveikti ar apskri-
tai nutilti. 

Lietuvių liaudies epas „Eglė, 
žalčių karalienė“ prieš daugelį 
metų subūrė tris žymius meninin-
kus - kompozitorių L.Vilkončių, dai-
nų autorių ir atlikėją Vytautą Ker-
nagį bei poetą S.Gedą. Pasak L.Vil-
končiaus, idėja rašyti roko operą 
kilo V.Kernagiui, o kūrinio libretas 
buvo patikėtas S.Gedai. „S.Geda iš 
karto mus pribloškė, perkeldamas 
tarsi į kitą pasaulį, kalbėjo apie lie-
tuviškame Eglės epe užkoduotą 
konfliktą tarp Jūros ir Žemės gyven-
tojų, vardino pagoniškų lietuvių dei-
vių vardus. Jau po pirmojo susitiki-
mo buvo aišku, kad galime tikėtis 
ne šiaip eiliuoto lietuviškos pasakos 
perkėlimo į teatro sceną, o gerokai 

platesnio žvilgsnio į visos žmonijos 
būties, išlikimo prasmės klausi-
mus“, - pasakoja L.Vilkončius. 

„Eglės“ filosofinę prasmę ak-
centuoja ir Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro meno vadovas 
ir vyr. dirigentas maestro G.Rinke-
vičius. „S.Gedos libreto poezija yra 
filosofinė ir šiek tiek skiriasi nuo 
mums žinomos pasakos. Siužetinė 
linija išlieka ta pati, tačiau veikėjai 
įgyja simbolinę prasmę. Čia vyksta 
kelių stichijų, žemės ir vandens pa-
saulių susidūrimas. Žaltys šiame 
librete yra ne šiaip mitologinė bū-
tybė, o Visatos valdovas. Taigi, pa-
sitelkiant metaforas, kūrinyje yra 
nagrinėjamos svarbios bendražmo-

giškos idėjos“, - kūrinio koncepciją 
atskleidė G.Rinkevičius. Maestro 
teigimu, roko opera „Eglė“ - tai iš-
puoselėtas, subrandintas ir itin ta-
lentingai parašytas darbas. 

Eglės vaidmuo patikėtas vienai 
talentingiausių jaunosios kartos vo-
kalisčių Monikai Pundziūtei-Mo-
nique. 2015 m. tapusi muzikinio 
talentų šou „X faktorius“ nugalė-

toja, 2017 m. M.Pundziūtė pristatė 
debiutinį dvigubą albumą „Sun & 
Moon”. Pasaulio valdovą Žaltį roko 
operoje įkūnys vienas ryškiausių 
Lietuvoje muzikinio teatro atlikėjų 
Jeronimas Milius, sulaukęs puikių 
įvertinimų už vaidmenis miuzik-
luose „Žygimanto Augusto ir Bar-

boros Radvilaitės legenda“, „Gra-
fas Montekristas“, „Karmen“ ir 
daugelį kitų. Skirtingus trijų 
Eglės brolių - Girinio, Artojo ir 
Kariūno - charakterius scenoje 
kurs Česlovas Gabalis, Raimundas 
Juzuitis ir Rafailas Karpis, o Eglės 
ir Žalčio vaikais taps Artūro Noviko 
džiazo mokyklos auklėtiniai. 

Liepos 1 d. roko operos 
„Eglė“ pastatymą režisuos ilga-
metis „Vilnius City Opera“ bend-
ražygis, taip pat Lietuvos nacio-
naliniame operos ir baleto teatre 
kuriantis režisierius Gediminas 
Šeduikis. Renginio scenografija 
rūpinsis dešimties metų patirtį 
teatre ir kine turinti dailininkė-
scenografė Sigita Šimkūnaitė, 
vaizdo projekcijas kurs vienas ge-
riausių video menininkų Lietuvo-
je Rimas Sakalauskas, šviesų dai-
lininku pakviestas su garsiausias 
Lietuvos atlikėjais dirbantis An-
drius Stasiulis. Renginio garso 
režisierius - Vilius Keras. 

Roko operoje „Eglė“ - būrys žinomų atlikėjų
Liepos 1 d. Vingio parke Šimtmečio Dainų šventę „Vardan tos...“ atida-
rys įspūdingas renginys - lietuvių tautos istorija, archajiškais simbo-
liais ir giliomis filosofinėmis įžvalgomis persmelkta roko opera „Eglė“. 
Pagal žymiausią lietuvių tautos epą parašytas kūrinys suvienijo stip-
riausių lietuvių kūrėjų jėgas - poetą Sigitą Gedą, kompozitorių Laimį 
Vilkončių, pastatymo meno vadovą ir vyr. dirigentą Gintarą Rinkevičių 
bei visą pulką garsiausių Lietuvos atlikėjų. 

Jeronimas Milius Monika Pundziūtė - Monique
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J.Miltinio dramos 
teatras pristato
paskutinę sezono 
premjerą
Juozo Miltinio dramos teatras, pasitikdamas vasarą, žiūrovams pateikia 
paskutinę sezono naujieną. Spektaklio „Gyvenimas gali gerėti“ kūrėjų 
dėmesio centre - keturių asmenų šeima. Scenoje atsiskleis jos kasdie-
nių pastangų gyventi ir kalbėtis fragmentai. Šeima, kaip bazinė valsty-
bės institucija, pagrindinė visuomenės ląstelė, miniatiūrinis šalies mo-
delis. Šeima kaip namų erdvė, kaip koncentratas, kuriame, lyg žvelgda-
mi pro didinamąjį stiklą, galime atpažinti visuomenės gyvenimo būdą 
ir išgyvenimo strategiją. 

Spektaklio premjera 
J.Miltinio dramos teatre 
BIRŽELIO 5, 6 dienomis 

18 valandą

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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BŪDAS. Viena geidžiamiausių festivalių žvaigždžių 
Beatrich šiuo metu intensyviai ruošiasi vasaros sezonui, 
kurio pradžią paskelbs koncertuodama sporto ir aktyvaus 
laisvalaikio festivalyje „Sveika, Neringa!“. Žinoma atlikėja 
atskleidė, kad aktyvus gyvenimas jai - kasdienybė, o ly-
giai prieš metus pakeista mityba tapo geros savijautos 
garantija. „Kiek save atsimenu, visą laiką stengdavau-
si sportuoti. Ne tik stengdavausi, bet ir nuoširdžiai tuo 
mėgaudavausi. Nuo tinklinio, teniso ir lengvosios atletikos 
iki pasivažinėjimų dviračiais su drauge - sportas užima 
didelę dalį mano gyvenime“, - atskleidė Beatrich. Lygiai 
prieš metus ji visiškai atsisakė mėsos. „Valgau tik žuvį ir 
jūros gėrybes. Jau anksčiau man mėsa buvo neskani, bet 
pasidomėjusi supratau, kad ji ne taip mums ir reikalinga. 
Pradžioje atsisakyti dešrainių buvo gana sunku, bet po 
kurio laiko net nebegalėjau pažiūrėti į mėsą. Dabar turiu 
daug daugiau energijos ir jaučiuosi geriau nei prieš me-
tus“, - atviravo žinoma atlikėja.

ĮVERTINIMAS. „Eurovizijai“ prilyginamame 
dainų konkurse „Carpathia Festival“, vykstančiame Len-
kijoje, dainininkė Neringa Šiaudikytė pelnė pagrindinį 
apdovanojimą. Tradiciniame renginyje norą dalyvauti bu-
vo pareiškę apie 200 dainininkų iš skirtingų šalių. Tačiau į 
finalą pateko tik dešimtadalis. „Šiemet nusprendėme daly-
vauti su mano paskutiniu singlu „All over“, kurį įrašinejau 
Los Andžele. Tai suaugusių ir profesionalių muzikantų 
konkursas. Tiesą sakant, nežinojau ko tikėtis. Nežinojau, 
kaip gyva grupė atliks šį kūrinį. Kai pirmą kartą išgirdau 
per repeticiją, rezultatas patiko labiau nei dainos originali 
versija”, - neslėpė nugalėtoja. Anot pašnekovės, laimėti šį 
konkursą jai atrodė beveik neįmanoma. „Negaliu patikėti, 
kad parvežame į Lietuvą „Grand prix“. Man šis titulas labai 
daug reiškia. Be to, laimėjau ne tik statulėlę, bet ir piniginį 
prizą - 15 tūkstančių zlotų“, - sakė dainininkė. 

PERMAINOS. Viena perspektyviausių jauno-
sios kartos atlikėjų Paula Valentaitė, savo profesionalią 
muzikinę karjerą pradėjusi vos 16-os metų, neseniai 
atšventė pilnametystę. Jauna dainininkė atvirai papasa-
kojo apie laukiančias permainas ir pirmąsias staigmenas. 
„Pagrindinis dalykas, dėl kurio laukiau šios dienos - 
vairavimo teisės. Jau seniai lankau vairavimo mokyklą 
ir laukiu, kada galėsiu gauti vairuotojo pažymėjimą. 
Gyvenu Vilniaus priemiestyje, tad dažnai pagalvoju, kaip 
būtų patogu sėsti į automobilį ir parvykti namo. Visa ki-
ta bus lygiai taip pat, kaip iki šiol“, - džiaugsmo neslėpė 
pilnametystės sulaukusi Paula. Gimtadienio dieną mer-
gina sulaukė ne vienos staigmenos bei gausybės dovanų. 
Išmušus vidurnakčiui, laukė pirmosios staigmenos iš 
draugų, ryte įsimintiną staigmeną paruošė ir atlikėjos 
šeima.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Robotikos Akademija“ kvies vaikučius 
į šiuolaikinių technologijų dirbtuves su ro-
botais, mokslinis šou „Atradėjas“ stebins 
visus unikaliais ir linksmais eksperimen-
tais, „CodeAcademy Kids“ pakvies vaikus 
į programavimo dirbtuvėles, „CurioCity“ 
supažindins su greitosios pagalbos ekipažo 
iššūkiais, įtrauks į detektyvinių situacijų 
narpliojimus, statybinių sienų mūrijimą, 
mokslinius eksperimentus, „Brain GYM 
Lietuva“ vertins vaikučių žinias su IQ ir 
Gibsono testais, o „Gatvės Gyvos Vaikams“ 
pakvies prisijungti prie proto mūšių. 

Meniškos sielos vaikai savo jėgas ga-
lės išbandyti kūrybinėse ir edukacinėse 
dirbtuvėse su „Nieko Rimto“ ir „Lavinu-
vaika.lt“, pasižiūrėti „Nieko Sau“ teatro 
interaktyvų muzikinį spektaklį šeimai 
AFRIKA, pažaisti savo tėvelių mėgstamus 
vaikystės žaidimus „Gumytė“ ar vienai 
dienai pabūti žvaigždėmis fotosesijų kam-
pelyje su Daugiavaikių šeimų asociacija. 
Nenustygsiantiems vietoje Lietuvos vaikų 
ir jaunimo centras organizuos originalaus 
sveikinimo tėčiui piešimą, edukacines 
dirbtuves, taip pat surengs Lindy Hop, Bra-

ke ir koncertinės gimnastikos pasirodymus 
scenoje.

Mažieji virtualaus pasaulio mėgėjai tu-
rės galimybę išbandyti virtualios realybės 
žaidimus, pasimėgauti 5D kinu ir virtualia 
realybe.

Sportiškai nusiteikusiems vaikučiams 
akrobatikos mokykla „Krokodiliukas.lt“ 
praves akrobatinių triukų pamokėles ir su-
rengs pasirodymą, „Kinderis“ pastatys 
sporto maniežą su lipynėmis ir čiuožynė-
mis, Vilniaus teniso akademija pakvies vi-
sus vaikučius susipažinti su tenisu, o no-

rintiems pailsėti „Vaikų Žaidiminė Joga“ 
praves jogos pamokėles.

Vaikučiai, kurie tiesiog norės padūkti, 
galės mėgautis stalo žaidimais ar stebėti 
interaktyvią tailandietiškų ledų gamybą, 
pasidaryti laikiną veido tatuiruotę, pažais-
ti, pasiteplioti ir išmokti balionų lankstymo 
meno.

Po visų žaidimų bus galima ir pasma-
ližiauti burbuliniais vafliais, cukraus vatos 
kalnais ir ledais. Be to, bus pasirūpinta ir 
gatvės maisto mėgėjais, kurie galės paska-
nauti dešrainių bei kitų užkandžių.

Šeimos festivalis kviečia dūkti 
tiek vaikus, tiek jų tėveliustiek vaikus, tiek jų tėvelius
Birželio 2-3 dienomis, Tėvo dienos savaitgalį, Menų fab-
riką - Loftas užpildys vaikų klegesys ir šypsenos. Duris 
atvers unikalus miesto festivalis visai šeimai „Family 
Fest Vilnius“. Renginio organizatoriai planuoja ypatingą 
šventę vaikams ir tėveliams. Čia juos džiugins daugiau 
nei 50 dalyvių.  

Birželio 2-3 d. 11-18 val. - 
Menų fabrike - Loftas, 

Švitrigailos g. 29 

Kaina: 12-15 Eur, vaikai iki 3 

metų įleidžiami nemokamai
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Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS

2 d. 18.30 val. - Premjera! W.A.Mozart 
„Idomen�jas“. 3 v. opera (ital� k.). 
Re�. G.Vick. Dir. J.Wildner (Austrija).
5 d. 18.30 val. - Nerijaus Ju�kos baleto 
mokykla. „Stichijos“. Re�isier�, choreogr. 
E.Stundyt�. Choreogr. G.Za��i�inskait�. 
„�openiana“. Re�isier�, choreogr. 
R.Kud�mait�.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
5 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - 
W.Shakespeare „�stabioji ir graud�ioji 
Romeo ir D�uljetos istorija“. Re�. 
O.Kor�unovas (Vilniaus miesto teatras).
6 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - 
J.Marcinkevi�ius „Katedra“. 
Re�. O.Kor�unovas.
7 d. 19 val. Studijoje - I.�einius 
„Kuprelis“. Re�. P.Markevi�ius.
8 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - 
Moliere „Tartiufas“. Re�. O.Kor�unovas.
8 d. 19 val. Studijoje - „Li�dnos dainos 
i� Europos �irdies“ (pagal F.Dostojevskio 
roman� „Nusikaltimas ir bausm�“). 
Re�. K.Smeds.

VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
5 d. 18.30 val. - M.Iva�kevi�ius 
„Madagaskaras“. Re�isierius statytojas 
R.Tuminas, re�. A.Dap�ys.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
2 d. 12, 14 val. Sal�je 99 - „Kak� Mak� 
ir pavogtas laikas“. Re�. V.Kuklyt�.

LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
5 d. 18.30 val. - �emait� „Trys
 mylimos“ (lietuvi� k.). Re�. A.Lat�nas 
(Valstybinis jaunimo teatras).
6 d. 18.30 val. - „Cinkas“ (lietuvi� k.). 
Re�. E.Nekro�ius (Valstybinis jaunimo 
teatras).

MEN� SPAUSTUV�
5 d. 20 val. - „Sapnas“. Re�. 
K.Gudmonait� (teatras „Utopia“).
6 d. 19 val. Juodojoje sal�je - 
Premjera! �iuolaikinio �okio spektak-
lis „Kurmis“. Id�ja ir choreografija 
M.Praniauskait�.
8 d. 19 val. - LMTA �okio ir judesio 
katedra „Bud�jimai“. Id�ja ir choreografija 
V.Jankauskas.

OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
6 d. 19 val. - N.Gogolis „Pami��lis“. 
Re�. O.Kor�unovas.
7, 8 d. 19 val. - Premjera! M.Crimp 
„Pasik�sinimai � jos gyvenim�“. 
Re�. O.Kor�unovas.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
2 d. 17 val. Did�iojoje scenoje - 
„Stichijos“. Re�isier�s, choreograf�s: 
D.Ra�kauskien�, S.Mikalaj�nait�.
2 d. 17 val. Ma�ojoje scenoje - Premjera! 
B.Kapustinskait� „Vietiniai“. 
Re�. P.Markevi�ius.
3 d. 17 val. Did�iojoje scenoje - 
„Stichijos“. Re�.: D.Ra�kauskien�, 
S.Mikalaj�nait� (N.Ju�kos baleto 
mokykla).
5 d. 18 val. Did�iojoje scenoje - „A� - 
Moljeras“. Re�. I.Paliulyt�.
6 d. 18 val. Did�iojoje scenoje - 
A.M.Sluckait� „Balta drobul�“. 
Re�. J.Jura�as.
6 d. 19 val. Ilgojoje sal�je - „Keturi“ 
(N-16). Re�. K.Gudmonait�.
7 d. 18 val. Ma�ojoje scenoje - Premjera! 
B.Kapustinskait� „Vietiniai“. 
Re�. P.Markevi�ius.
8 d. 18 val. Did�iojoje scenoje - 
G.E.Lessing „Natanas i�mintingasis“. 
Re�. G.Varnas.
8 d. 19 val. Ilgojoje sal�je - „Keturi“ 
(N-16). Re�. K.Gudmonait�.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
2 d. 18 val. - „Adams� �eimyn�l�“. 2 d. 
miuziklas. Re�. V.Strei�a. Dir. R.�umila.
3 d. 18 val. - „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Re�. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevi�ius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
2 d. 12 val. - „Megztinis“ (pagal D.Bisset 
pasakas). Re�. G.Aleksa.
2 d. 19 val. Centriniame knygyne - 
Premjera! A.Rapp „Noktiurnas“. 
Re�. G.Padegimas.
3 d. 12 val. - „Negalima!“ Re�. A.Dilyt�.

3 d. 18 val. Centriniame knygyne - 
Premjera! A.Rapp „Noktiurnas“. 
Re�. G.Padegimas.
5 d. 18 val. - J.Cariani „Nesamas mies-
tas“. Re�. A.Lebeli�nas.
6 d. 18, 20.30 val. - Poj��i� ritualas 
moterims - „Atvira oda“. Re�. K.�ernyt�.
7 d. 18 val. - J.Keleras „58 sapnai“. 
Re�. R.Bartulis.
8 d. 18 val. - F.Richter „Baim�“ (VDU 
teatras). Re�. R.La�aunykas.

KLAIP�DA

KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
5 d. 18.30 val. - II tarptautinis teatro fes-
tivalis „TheATRIUM“. „Nr.34 Revoliucija“ 
(Teatras NO99, Estija).

�IAULIAI

�IAULI� DRAMOS TEATRAS
8 d. 18.30 val. Ma�ojoje sal�je - 
S.Beketas „�aidimo pabaiga“. 
Re�. P.Ignatavi�ius.

PANEV��YS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
5 d., 6 d. 18 val. - Premjera! 
M.Ja�inskait� „Gyvenimas gali ger�ti“. 
Re�. M.Ti�kus.
8 d. 18 val. Auk�taitijos siaurasis 
gele�inkelis - B.Hrabalas „Stotel�“ (N-16). 
Re�. J.Glomb.
PANEV��IO TEATRAS „MENAS“  2 d. 
17 val. - M.McKeever „37 atvirukai“. 
Re�. B.Tserediani (Gruzija).
3 d. 12 val. - H.K.Andersenas „Karalait� 
ant �irnio ir kitos pasakos“. 
Re�. V.Kaniu�onis.
7 d. 18 val. - L.Vekemans „Nuodai“. 
Re�. P.Stoi�evas.
8 d. 11 val. - A.A.Milne „Mik� 
P�kuotukas“. Re�. R.Teresas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALIN� 
FILHARMONIJA

3 d. 19 val. Did�iojoje sal�je - Vilniaus 
festivalis 2018. „Du genijai Italijoje“. 
V.Genaux (kolorat�rinis mecosopranas, 
JAV), baroko muzikos orkestras „Les 
Accents“ (Pranc�zija), meno vadovas ir 
solistas T.Noally (smuikas, Pranc�zija).
5 d. 19 val. Did�iojoje sal�je - Vilniaus 
festivalis 2018. „Muzikin� brolyst�“. 
Lietuvos kamerinis orkestras, solistai: 
S.Krylov (smuikas, Italija), Lucas ir Arthur 
Jussen (fortepijoninis duetas, Olandija). 
Dir. M.Pitr�nas.
7 d. 19 val. Did�iojoje sal�je - Vilniaus 
festivalis 2018. „Abi vandenyno pus�s“. 
G.Alekna (fortepijonas), O.Gra�inyt� 
(fortepijonas), J.Au�kelyt� (smuikas), 
D.Kazonait� (sopranas), M.Sedlevi�ius 
(baritonas), Valstybinis Vilniaus kvartetas, 
medini� pu�iam�j� kvintetas.

�V.KOTRYNOS BA�NY�IA
8 d. 18.30 val. - „Kai tango sutinka 
bossa nova“. Atlik�ja Lily (Argentina).

VAIDILOS TEATRAS
8 d. 19.30 val. - „Resonanse“. Orkestro 
penkmetis.

�V.KAZIMIERO BA�NY�IA
5 d. 18.30 val. - Sakralios muzi-
kos smuiko ir violon�el�s koncertas. 
Violon�elinink� O.�vabauskait� ir 
J.Gaubyt�.

TRAKAI

U�UTRAKIO DVARAS
3 d. 15 val. - „Pakalnu�i� metai“. 
Aktoriai: R.Dominaityt�, A.Garmut�, 
V.�itkus. L.Misiukevi�i�t� (kompozitor�).

KLAIP�DA

KONCERT� SAL�
6 d. 12, 18.30 val. - „Choras: smagiai ir 
spalvingai II“. Klaip�dos choras „Aukuras“ 
(meno vadovas ir dir. A.Vild�i�nas). 
Aktoriai: E.�imelion�, G.�imelionis, 
D.�elvys. V.Aleinikovas.

PALANGA

KULT�ROS CENTRAS „RAMYB�“  
6 d. 20 val. - Instrumentin� grup� 
„Subtilu-Z“: L.Vaitkus (tenorin� birbyn�), 
P.Velikis (akordeonas), D.Mihailovs (akor-
deonas), V.�va�as (perkusija).

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, V) - 2-7 d. 
10.20, 14.20, 17 val.
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, 3D, V) - 
2-7 d. 12.20 val.
„Juodra�tis“  (nuotyki� f., Rusija, N-7) - 
2-7 d. 11.20, 16.20, 19, 21.40 val. 2 d. 
23.20 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 2-7 d. 13.55, 19.35, 
21.40 val. 2 d. 23.45 val.
„Kliedesiai“  (siaubo trileris, JAV, N-16) 
- 2-7 d. 14.50, 19.10, 21.30 val. 2 d. 
23.35 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 7 d. 18.30 val. (POWER HIT RADIO 
seansas).
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
2-7 d. 10.40, 13.20, 16, 18.10, 18.40, 
20.30, 21.20 val. 2 d. 23 val. (7 d. 
18.40 val. seansas nevyks; 18.10 val. sean-
sas vyks 7 d.).
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika, V) - 2-7 d. 11, 
13.30, 15.40 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija, V) - 2-7 d. 10.50, 
12.50, 16.10 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  (fan-
tastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 2-7 d. 
11.10, 20.50 val. 2 d. 23.35 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 2-7 d. 
15.10, 18.10 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 
2-7 d. 18, 21 val. 2 d. 23.45 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, N-13) - 2-7 d. 14.10, 20.40 val. 2 d. 
23.59 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, 3D, N-13) - 2-7 d. 17.30 val.
„D�imas Saga ir ma�inistas Lukas“  
(fantastinis nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Vokietija, N-7) - 2-7 d. 10.10, 
12.30 val.
„Mielas Diktatoriau!“  (komedija, JAV, 
N-13) - 2-7 d. 15 val.
„Knyg� klubas“  (komedija, JAV, N-13) - 
2-7 d. 17.10 val.

„Sobiboras“  (istorin� drama, Lietuva, 
N-13) - 2-6 d. 18.20 val.
„Balerina“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, Kanada, V) - 2-7 d. 
12.50 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva) - 
2-7 d. 10.30 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, V) - 2-7 d. 
11, 12.20, 16.30, 17.20 val.
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, 3D, V) - 
2-7 d. 14.20 val.
„Juodra�tis“  (nuotyki� f., Rusija, N-7) - 
2-7 d. 13.10, 19, 21.40 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 2-7 d. 11, 18.15, 
21.45 val.
„Kliedesiai“  (siaubo trileris, JAV, 
N-16) - 2-7 d. 15.45, 19.15, 21.30 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 7 d. 18.30 val. (POWER HIT RADIO 
seansas).
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
2-7 d. 11, 13.40, 16.20, 18.30, 20.15, 
21.20 val.
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika, V) - 2-7 d. 
11.15, 13.40, 15.55 val. (7 d. 11.15 val. 
seansas nevyks).
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija, V) - 2-7 d. 11.30, 
13.25, 15.20 val.
„Knyg� klubas“  (komedija, JAV, N-13) - 
2-7 d. 11.40, 15.50, 19.25 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 2-7 d. 
12, 21 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
2-7 d. 15, 16.45, 18 val. (7 d. 18 val. 
seansas nevyks; 16.45 val. seansas vyks 
7 d.).
„D�imas Saga ir ma�inistas Lukas“  
(fantastinis nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Vokietija, V) - 2-7 d. 14.10, 
16.40 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 
2-7 d. 18.15, 20.45 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� 
epas, JAV, 3D, N-13) - 2-7 d. 13, 20 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� 
epas, JAV, N-13) - 2-6 d. 16.45 val.

„�em�: viena nuostabi diena“  (doku-
mentinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, 
Vengrija, Tanzanija, Jungtin� Karalyst�, 
Kosta Rika, �ri Lanka, Japonija, Jungtin�s 
Valstijos, V) - 2-7 d. 18 val.
„Sobiboras“  (istorin� drama, Lietuva, 
N-13) - 3, 5, 7 d. 20.30 val.
„Pagoni� �iedas“  (istorinis epas, 
Latvija, N-13) - 2, 4, 6 d. 20.30 val.
„D�iungli� b�rys“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, Pranc�zija, V) - 2-7 d. 
11.10 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva) - 
2-7 d. 13.30 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Knyg� klubas“  (romantin� komedija, 
JAV) - 5 d. 17.10 val. 7 d. 19 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (drama, 
JAV) - 5 d. 20.40 val. 6 d. 19 val. 7 d. 
21 val.
„Skrydis per Atlant�“  (drama, 
Lietuva) - 2 d. 16 val.
SKA dokumentinio kino kurso bai-
giamieji darbai - 2 d. 18 val.
SKA vaidybinio kino kurso bai-
giamieji darbai - 2 d. 20 val.
SKA pirmo kurso darbai - 3 d. 15 val.
„Pary�ius. Teksasas“  (drama, VFR, 
Pranc�zija, Did�ioji Britanija, JAV) - 3 d. 
18 val.
„Ma�a i�pa�intis“  (drama, Lietuva) - 
3 d. 21 val.
„R�ta“  (dokumentinis f.) - 4 d. 17 val.
„Ponas Tadas“  (drama, Lenkija) - 4 d. 
19 val.
„Nuostabieji l�zeriai. Kita planeta“  
(dokumentinis f., Lietuva, Italija, Belgija, 
�veicarija, Airija, �iaur�s Airija, Latvija, 
Ispanija) - 5 d. 19.10 val.
„Maria Callas: savais �od�iais“  
(Pranc�zija) - 6 d. 16.50 val.
„Pel�d� kalnas“  (drama, Lietuva) - 6 d. 
21 val.
„Charmsas“  (biografin� drama, Rusija, 
Lietuva, Makedonija) - 7 d. 17.10 val.

MULTIKINO OZAS
„Normalios bobos eina out. 
Paskutin� s##### (Terminal)“  (krimi-
nalinis trileris, N-16) - 6 d. 19 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 7 d. 19 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 2-5, 7 d. 15, 17, 
19.15, 21.15 val. 6 d. 21.15 val.
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija) - 2-3, 5-7 d. 
10, 11, 13, 15, 17, 18 val. 4 d. 10, 11, 13, 
15, 18 val.

Šią istoriją žino beveik kiekvienas: jaunas kaimo bernas Liudvikas vienu metu vilioja tris mo-
terėles. Vilioja ne šiaip sau, o tam, kad išpeštų pinigų ir pabėgtų su savo mylima Barbele į kitą 
pasaulio kraštą. Visą padėtį apsunkina tai, kad trys mylimos - vienoje troboje gyvenančios motina 
ir dvi dukros. Bernui tenka visaip išsisukinėti ir gudrauti, kad neišaiškėtų jo kurpiamos melagys-
tės. Kai merginų motina, vyriausioji Liudviko mylimoji, nusprendžia, kad užteks našlauti ir pats 
laikas būtų tekėti dar kartą, jaunikiui pradeda gerokai svilti padai…

Iš Telšių kilusi aktorė Nijolė Narmontaitė ypač džiaugiasi, nes spektaklyje jos kuriama herojė 
smagiai žemaičiuoja. „Manau, tokio autentiškumo prieskonio Lietuvos scenai seniai reikėjo. Kalba 
yra žmogaus šaknys. Aš visada džiaugiuosi, jeigu galiu bendrauti žemaitiškai, o tai daryti scenoje 
- svajonės išsipildymas“, - sako žymi aktorė ir priduria, kad spektaklio žanras yra visai ne kome-
dija, kaip skelbia autorė, o erotinis trileris ir dar su autobiografiniais elementais.

„Laisvalaikio“ inf.

„Trys mylimos“

BIRŽELIO 5 D. 18.30 VAL. - LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRE

REŽISIERIUS: ALGIRDAS LATĖNAS 
VAIDINA: NIJOLĖ NARMONTAITĖ, GIEDRĖ GIEDRAITYTĖ, JONĖ 

DAMBRAUSKAITĖ, NERINGA VARNELYTĖ, NERIJUS GADLIAUSKAS, 

GEDIMINAS STORPIRŠTIS, ROMUALDAS GRAŽINIS

PREMJERA
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LAISVALAIKIS  2 0 1 8  b i r ž e l i o  2  d . Laisvalaikis  13
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, 3D) - 2-7 d. 
12, 14, 16 val.
„Juodra�tis“  (nuotyki� f., Rusija, N-7) - 
2-7 d. 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Kliedesiai“  (siaubo trileris, JAV, 
N-16) - 2-7 d. 20, 22 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 2-5, 
7 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. 
6 d. 16, 18.45, 21.30 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija) - 2-7 d. 10.15, 12, 
13.45 val.
„Mielas Diktatoriau!“  (komedija, 
JAV, N-13) - 3-5, 7 d. 14.45, 2 d. 14.45, 
21.45 val. 6 d. 10, 14, 21.45 val.
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
2-6 d. 12, 14.30, 17, 19, 21.45 val. 7 d. 
12, 14.30, 17, 22 val.
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika) - 3-6 d. 10, 
11, 13 val. 2 d. 10, 13 val. 7 d. 10, 12, 
14 val.
„D�imas Saga ir ma�inistas Lukas“  
(fantastinis nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Vokietija, N-7) - 2-7 d. 10, 
12.15 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 3, 5, 
7 d. 19.30, 21.45 val. 2 d. 19.30 val. 4 d. 
22 val. 6 d. 14.30, 19.30 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� 
epas, JAV, N-13) - 2-7 d. 15.30, 18.30, 
21.30 val.
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija) - 2 d. 11 val. 
(specialus seansas ma�iukams).
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija) - 6 d. 12 val. 
(specialus seansas mamyt�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, V) - 2-7 d. 
10.30, 12.30, 14.30, 17.20 val.
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, V) - 2-7 d. 
15.10 val.
„Kliedesiai“  (siaubo trileris, JAV, 
N-16) - 2-7 d. 15.10, 19.45, 21, 22.30 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 2-7 d. 12.55, 17.30, 
19.20, 22, 23.55 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 7 d. 20 val. (POWER HIT RADIO 
seansas).
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
2-7 d. 11.30, 14.15, 17, 18.30, 20, 21.15, 
22.50 val. (7 d. 20 val. seansas nevyks).

„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika, V) - 2-7 d. 
11.40, 13.50, 16.10 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 2-7 d. 
10.10, 16.30, 21.40, 23.20 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  (fan-
tastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 2-7 d. 
14.40, 19.30 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� 
epas, JAV, 3D, N-13) - 2-7 d. 11.20, 
17.40 val. (5 d. 11.20 val. seansas nevyks).
„Knyg� klubas“  (komedija, JAV, N-13) - 
2-7 d. 15, 19.55 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 
2-7 d. 17.25, 22.20 val.
„D�imas Saga ir ma�inistas Lukas“  
(fantastinis nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Vokietija, N-7) - 2-7 d. 
10.40 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija, V) - 2-7 d. 13.05 val.
„Bulius Ferdinandas“  (animacinis f., 
JAV, V) - 2-7 d. 10.20 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva) - 
2-7 d. 12.40 val.

CINAMON
Matju Burn „Pelen�“  (baletas, N-13) - 
7 d. 19 val.
„Juodra�tis“  (nuotyki� f., Rusija, N-7) - 
2-3, 5 d. 16.40, 21.20 val. 4 d. 16.40, 
22 val. 6 d. 16.45, 21.20 val. 7 d. 14.20, 
21.30 val.
„Kliedesiai“  (siaubo trileris, JAV, 
N-16) - 2-6 d. 21.30 val. 7 d. 22 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 2-7 d. 12.15, 18, 
20.15 val.
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, V) - 2-3, 
5-7 d. 11, 13, 15.15, 17.30 val. 4 d. 11, 
13.30, 15.15, 17.30 val.
„Prince - Sign o’ the times“  
(dokumentinis muzikinis f., JAV, Kanada) - 
7 d. 19.30 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija, V) - 2-3, 5-6 d. 
10.30 val. 4 d. 11.30 val. 7 d. 10.45 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 2-7 d. 
21.45 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
2-6 d. 15.45 val. 7 d. 16 val.
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
2-3, 5-7 d. 15.30, 19.45, 22.15 val. 4 d. 
15.30, 19.30, 22.15 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 2-3, 
5-6 d. 14.20, 19 val. 4 d. 14.20, 19.45 val. 
7 d. 19.15 val.

„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika) - 2-3, 5-6 d. 
12.40, 14.45, 17 val. 4 d. 10.20, 13, 
17.40 val. 7 d. 12.30, 14.30 val.
„Sobiboras“  (istorin� drama,  Lietuva, 
N-13) - 2-6 d. 19.15 val. 7 d. 16.45 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� 
komiks� epas, JAV, N-13) - 2-3, 5-6 d. 
12.30 val. 4 d. 14.30 val. 7 d. 12.45 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� 
epas, JAV, 3D, N-13) - 2-6 d. 18.30 val. 
7 d. 16.30 val.
„Pagrobta princes�“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Ukraina) - 2-7 d. 
10.10 val.

„Tylos zona“  (siaubo trileris, JAV, 
Kanada) - 2-7 d. 22.30 val.
„Triu�is Piteris“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Did�ioji Britanija, 
Australija, JAV, V) - 2-7 d. 11.10, 
13.15 val.
„D�imas Saga ir ma�inistas Lukas“  
(fantastinis nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Vokietija) - 2-3, 5-7 d. 
10.20 val. 4 d. 12.20 val.

KLAIP�DA

FORUM CINEMAS
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, V) - 2-7 d. 
10.20, 14.20, 16.20 val.
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, 3D, V) - 
2-7 d. 12.20 val.
„Kliedesiai“  (siaubo trileris, JAV, 
N-16) - 2-7 d. 17.20, 19.35, 21.15 val. 2 d. 
23.30 val.
„Juodra�tis“  (nuotyki� f., Rusija, 
N-7) - 2-7 d. 15.30, 18.25, 21.50 val. 2 d. 
23.20 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 2-7 d. 16.10, 21 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, N-13) - 7 d. 18.50 val. (POWER HIT 
RADIO seansas).
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
2-7 d. 10.40, 13.20, 16, 18, 18.50, 
21.40 val. 2 d. 23.10 val. (7 d. 18.50 val. 
seansas nevyks; 18 val. seansas 
vyks 7 d.).
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija, V) - 2-7 d. 10.10, 
12.10, 14.10 val.
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika, V) - 2-7 d. 
10.30, 12.40, 15 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 2-7 d. 
10.50, 18.20, 23 val. 2 d. 23 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
2-7 d. 17.05 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 
2-7 d. 18.05, 20.35 val. (7 d. 18.05 val. 
seansas nevyks).
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� 
komiks� epas, JAV, 3D, N-13) - 2-7 d. 
13.50 val.

„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, N-13) - 2-7 d. 20 val.
„Balerina“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, Kanada, V) - 2-7 d. 
13.10 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva) - 
2-7 d. 11 val.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, V) - 2-7 d. 
10.20, 12.20, 14.15, 16.20 val.
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija, 3D, V) - 
2-7 d. 13.40 val.
„Kliedesiai“  (siaubo trileris, JAV, 
N-16) - 2-7 d. 18.40, 21.15 val. 2 d. 
23.40 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 2-7 d. 18.10, 
21.00 val. 2 d. 23.15 val.
„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalyst�“  (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 7 d. 18.50 val. (POWER HIT RADIO 
seansas).
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
2-7 d. 10.40, 13.20, 16, 18.20, 21.40 val. 
2 d. 23.30 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija, V) - 2-7 d. 10.10, 
14.30 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  (fantas-
tinis veiksmo f., JAV, N-13) - 2-7 d. 15.40, 
18.40, 18.50 val. (7 d. 18.50 val. seansas 
nevyks; 18.40 val. seansas vyks 7 d.).
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  (fan-
tastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 2-7 d. 
10.50, 21.30 val.
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika, V) - 2-7 d. 12, 
16.30 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, N-13) - 2-7 d. 15, 20.20 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 
2-6 d. 19 val.
„A�tuonkojis Dipas“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, Ispanija, V) - 
2-7 d. 10.30 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva) - 
2-7 d. 12.40 val.

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako

Mažasis paukštelis Plojus pasaulį išvydo vasaros metu ir pamažu ėmė pažinti viską, kas jį supa. 
Vienintelė problema - priešingai nei jo draugai, Plojus taip ir neišmoksta skraidyti. Artėjus rudeniui 
visa jo šeima, o kartu ir mylimoji išskrenda žiemoti į šiltus kraštus, o Plojus lieka vienas, nežino-
damas, kas bus toliau.

Paukšteliui tenka nelengva užduotis, jis nė nenutuokė, kad turės išgyventi žiaurią ir negailes-
tingai šaltą žiemą. Kad tą padarytų, jis privalo susirasti naujų draugų ir sąjungininkų, padėti jiems 
ir tuo pačiu padėti sau. Įvairiausi nuotykiai, išgyvenimai ir daug pasakiškų akimirkų laukia Plojaus 
ir jo naujų draugų paukščių, italų peliukų ir aibės kitų apylinkės gyventojų ir priešų. 

„Forum Cinemas“ inf.

KINO TEATRUOSE NUO BIRŽELIO 1 D.
ANIMACINIS FILMAS, ISLANDIJA, 
BELGIJA, 2018
FILMAS BUS RODOMAS DUBLIUOTAS 
LIETUVIŠKAI, BE SUBTITRŲ

„Plojus“
„Ploey - You 

Never Fly Alone“
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Banglentininkė Tamė ir jūreivis Ričardas susipažino 1983-iųjų vasarą Prancūzijos Polinezijos 
saloje Taityje - Ramiojo vandenyno pietuose esančiame vandens ir nuotykių mėgėjų rojuje. Jaunuo-
liai iš karto krito vienas kitam į akį, o netrukus nutarė kartu leistis į gyvenimo kelionę: Ričardo 
jachta nuplaukti į Kaliforniją, esančią už daugiau nei 6000 kilometrų. Spalio mėnesį, artėjant vasa-
rai Pietų pusrutulyje, įsimylėjėliai pakėlė bures. 

Kelionės pradžia buvo panaši į pasaką: palankus vėjas, maloni šiluma ir niekieno netrukdoma 
vienatvė neaprėpiamose vandens platybėse. Tačiau Tamė ir Ričardas net nenutuokė, kad plaukia 
tiesiai į besiformuojantį uraganą „Reimondas“, tais metais tapusį vienu galingiausių uraganų isto-
rijoje. Patyrę triuškinančią gamtos jėgą, jaunuoliai tik per stebuklą liko gyvi - Ričardui lūžo keli 
šonkauliai ir koja, o Tamė apskritai atsipirko vos keliais nubrozdinimais ir sumušimais. Vis tik si-
tuacija atrodė beviltiška: jachta suniokota beveik nepataisomai, radijas - taip pat, maisto ir vandens 
atsargų beveik nelikę, o iki artimiausios sausumos - Havajų - bent pora tūkstančių kilometrų. Ta-
čiau Tamė nusprendžia nepasiduoti.      „Forum Cinemas“ inf.

„Kol dar 
 neatėjo 
audra“
„Adrift“
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KINO TEATRUOSE NUO BIRŽELIO 1 D.
VEIKSMO DRAMA,  JAV, 2018
REŽISIERIUS: BALTASAR KORMAKUR 

VAIDINA: SHAILENE WOODLEY, SAM CLAFLIN, JEFFREY 

THOMAS, ELIZABETH HAWTHORNE, GRACE PALMER

FILMAS ANGLŲ KALBA SU LIETUVIŠKAIS SUBTITRAIS
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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.

LAISVALAIKIS  2 0 1 8  b i r ž e l i o  2  d . Klubo partneriai  15

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
Masažo salonas „Exotic“. 
Vilnius. 15% nuolaida 
procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499, 
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“. 
Vilnius, 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

PROGNOZĖ  BIRŽELIO 2-8 D.

GERA DIENA: 5 D.

BLOGOS DIENOS: 3, 6 D. 

Kino kritikė 
Izolda Keidošiūtė
1952 06 03

Dizainerė 
Jolanta Rimkutė
1973 06 03

Dainininkė 
Goda Alijeva
1986 06 04

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
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir 
pilnas plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.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
Laisvalaikio centras 
„7 mūzos”. Vilnius. 10% nuolaida 
treniruoklių salės bei grupinių 
sveikatingumo užsiėmimų 
suaugusiųjų abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, 
www.7muzos.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
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
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”. Kaunas. 
20% nuolaida dažasvydžio ir 
šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, 
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis”. 
30% nuolaida dažasvydžio 
pramogai (iki 3 asmenų). 
Tel. (8 676) 11 121

Dainininkė 
Monika Linkytė
1992 06 03

GROŽIO PASLAUGOS SPORTAS IR PRAMOGOS

SVEIKINA

Avinas. Stabilios ir ra-
mios dienos. Sulauksite 
daug dėmesio ir komp-

limentų iš priešingos lyties. Ne 
pačios palankiausios dienos fi-
nansiniams reikalams, tačiau no-
rintiems pradėti savo verslą labai 
palankus laikas. Palankios dienos 
imuninės sistemos stiprinimui. 
Galite drąsiai atlikti organizmo 
grūdinimo procedūras.

Vėžys. Labai tikėtina, 
kad vienišiai sutiks savo 
antrąją pusę. Pagaliau 

sulauksite anksčiau atliktų darbų 
rezultatų. Antroje savaitės pusė-
je galite sulaukti pasiūlymo dėl 
didesnio atlyginimo. Stenkitės 
išlaikyti vidinę pusiausvyrą, ven-
kite neigiamų emocijų. Palankus 
laikas grožio procedūroms.

Svarstyklės. Naujoms 
pažintims ne pats palan-

kiausias laikas. Antroje savaitės 
pusėje užsimezgusios naujos 
pažintys virs rimta draugyste. 
Galite gauti netikėtą pasiūlymą 
dėl paaukštinimo. Sėkmingai in-
vestuokite  į tobulinimosi kursus. 
Atėjo metas pailsėti ir pataupyti 
jėgas. Saugokitės peršalimo ligų.

Ožiaragis. Galite 
įsimylėti seną pažįstamą. 
Santykiai su antrąja puse 

pagerės. Puikios dienos 
finansinei situacijai pagerinti. 
Geras laikas keičiantiems 
darbą. Tinkamas metas 
pradėti sportuoti. Atidžiai 
rinkitės maistą, galimos 
problemos su virškinimo 
traktu.

Jautis. Ne visos naujos 
pažintys suteiks malonių 
emocijų, o turintys antras  

puses gali būti ramūs, nes šiomis 
dienomis bus gana stabilūs san-
tykiai. Galite sulaukti naujo darbo 
pasiūlymo, kurį verta apsvarstyti. 
Palankios dienos prašyti paaukšti-
nimo darbe. Kuo aktyviau gyven-
site, tuo geriau jausitės. Puikus 
laikas pradėti sportuoti.

Skorpionas. Naujos 
pažintys gali būti labai 
įdomios. Poros, esančios 

kartu, bandykite kartu ieškoti 
sprendimo, kaip pagerinti santy-
kius. Jeigu norite kažką keisti, ver-
tėtų šiek tiek palaukti. Palankus 
laikas prašyti pakelti atlyginimą. 
Palankus laikas pradėti sportuoti. 
Saugokitės peršalimo ligų.

Vandenis. Naujos 
pažintys gali nuvilti. 

Gali varginti įvairios abejonės 
dėl antrosios  pusės. 
Netinkamas metas permainoms, 
ypač didelėms. Sėkmė lydės 
dirbančius finansų sektoriuje. 
Palanku taikyti netradicinius 
gydymo būdus. Tiems, 
kas ruošiasi, gali pradėti 
sportuoti.

Dvyniai. Nauji pažįstami 
gali pernelyg skubinti 
įvykius. Būkite atidūs savo 

antrai pusei, nes  šiomis 
dienomis galite paskęsti savo 
iliuzijose. Savaitės antroje 
pusėje  galite sulaukti viliojančio 
pasiūlymo. Pasistenkite per 
daug staigiai nekeisti gyvenimo 
būdo. Stiprinkite savo imuninę 
sistemą.

Mergelė. Mažiau klausy-
kitės nepagrįstų apkalbų 
apie jūsų antrą pusę. 

O vienišiems atsiradęs  naujas 
pažįstamas gali būti nusiteikęs 
dėl jūsų labai rimtai. Didžiausia 
sėkmė lydės dirbančius finansų 
sektoriuje. Palankus metas inves-
tuoti į grožį. Saugokitės infekci-
nių susirgimų.

Šaulys. Naujoms pa-
žintims metas nelabai 
tinkamas. Jūsų tarpusavio 

santykiuose bandykite pasiekti 
pusiausvyrą. Puikus laikas pakilti 
karjeros laiptais. Geras laikas pa-
sirašyti verslo sutartis. Jeigu turite 
sveikatos problemų,  palankus 
laikas pradėti reabilitacijos kursą. 
Palanku stiprinti imuninę sistemą.

Žuvys. Naujoms pažintims 
tinkamas metas. 
Panašu, kad jūsų asmeninis 

gyvenimas nebus labai aktyvus. 
Jūsų karjerai ši savaitė nėra 
lengva, galimi netikėti 
nuostoliai. Jeigu patirsite 
nemažai streso, geriausiai 
atsipalaiduoti padės fizinis 
krūvis. Palankios dienos keisti 
gyvenimo būdą.

Liūtas. Naujoms pažin-
tims metas ne pats tin-
kamiausias, bet galimos 

pažintys internetu. Palankus lai-
kas pasirašyti finansinius doku-
mentus, antroje savaitės pusėje 
galite sulaukti didesnių pajamų.  
Galimos problemos su širdimi, 
kraujospūdžiu. Stenkitės pailsėti, 
išsimiegoti.

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės 

paslaugos 

REDAKTORĖ
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
laisvalaikis@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
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Teisingai i�sprend� kry�ia�od� 
galite laim�ti ra�ytojos 

Hanos Kent (Hannah Kent) 
knyg� „Paskutin�s apeigos“.

Atsakym� iki bir�elio 7 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�tojas 
Rokas Bartulis i� Vilniaus. Jam 
bus �teikta Hanos Kent (Hannah Kent) 
knyga „Paskutin�s apeigos“. 

D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 
212 36 26. Prizai laikomi dvi savaites. 

Vertikaliai: Lygsvara. Kalibras. AV. Enrik�. 
Degutas. Oda. Kasos. Megera. Sura�in�ti. 
Lola. Narevas. Bajanas. Kal�s. VE. Iranas. 
Akis. Ar. En�jas. Rialas. Gro. Vadas. Belas. IL. 
Rasi. Kitas. Tekini. Kustodas. Palyt�t. Kalis. 
Edas. SVV. Dija. Ostinas. Kameronas.

Horizontaliai: Kandela. Eva. Egojanas. LO. 
Mingela. �dik�s. Uranija. Ust. Kreta. Arasas. 
�sas. Ten. Ses�. Koda. Karbidas. Karos. 
Sietas. Vidun. Alas. Karakalas. SA. Arakas. 
PVM. Gd. �elis. Tave. Kivis. El. Varanas. 
Skydo. S�s. Itin. Rymot. Varin�ja. Siderolitas.

Pa�ym�tuose langeliuose: MEDIUMAS.

SU
DO
KU

bus �teikta Hanos Kent (Hannah Kent) 

212 36 26. Prizai laikomi dvi savaites. 

KŪRYBA. 
Praėjusią savaitę 
Venecijoje 
atidaryta tarp-
tautinė architek-
tūros bienalė. 

Susitinka du arkliai.
- Ygaga, - sveikinasi pirmasis.
- Mūūū, - atšauna kitas. 
- Kas čia dabar? - nustemba 

arklys.
- Mokausi užsienio kal-

bos, - nuramina antrasis.
●

Vyriškis vežimu įvažiuoja į 
kaimą. 

- Žmonės, malkų atvežiau!
Arklys:
- Aha, tu atvežei.

●

Mažas vėžliukas kabarojasi 
į medį. Sunkiai jam sekasi, bet 
šiaip taip užlipa iki pirmos ša-
kos. Tada šoka žemyn ir bando 
skristi. Nukrenta ant žemės, 
apsidaužo visas. Bet ir vėl ryž-
tingai lipa į medį. Ir procedūra 
kartojasi iš pradžių. 

Ant gretimo medžio šakos 
tupi du paukščiai, stebi vėžliu-
ko pastangas ir kalbasi: 

- Žinai, gal pasakykime jam, 
kad jis įsūnytas.

●

Kiškis nusipirko morkų, 
paslėpė po krūmu ir parašė: 
„Morkų čia nėra!“ Kitą dieną 
grįžta, mato - morkų nebėra, 
tik raštelis: „Ežiukas jų nepa-
ėmė!“

●

Susitinka du draugai, kurie 
vedžiojo savo šunis. Pirmas 
sako:

- Pažiūrėkime, kieno šuo 
protingesnis.

- Gerai.
- Aš savo šuniui duodu pini-

gų ir jis man nuperka laikraštį.
- Žinau, maniškis sakė...

●

Mirė pats seniausias zoolo-
gijos sodo dramblys. Pro šalį 
einantis žmogus išgirdo ver-
kiantį dramblio prižiūrėtoją. 
Žmogus guodžia:

- Ko gi tu taip, juk bus dar 
tų dramblių...

- Lengva tau kalbėti, ne tau 
reikės duobę kasti.
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Kry�ia�od�io, i�spausdinto 
pra�jusiame numeryje, atsakymai:


