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Ringailė Stulpinaitė-Gvildė

- Esate vaikų chirurgas ir 
didžėjus, ne tik vakarėliuose, 
bet ir „Power Hit Radio“ ete-
ryje. Kaip čia nutiko, kad jūsų 
muzikinis pseudonimas yra 
BeLeo, o ne Chirurgas?

- Esu vaikų chirurgijos rezi-
dentas. Mano pilnas vardas yra 
Benediktas Leonardas, todėl pa-
trumpinus gaunasi BeLeo, o šiaip 
pirmiausia tapau didžėjumi. Kai 
įstojau į mediciną, Vilniuje apsi-
gyvenau su buvusiu DJ, tai visi 
vakarėliai namuose baigdavosi 
prie DJ pulto. Nors muzika visada 
lydėdavo, bet studijuojant medi-
ciną, tai buvo tikrai puikus būdas 
atsipalaiduoti - po truputį pradė-
jau groti ne tik namuose, bet ir 
vakarėliuose bei klubuose.

- Kuri šių sričių yra mie-
lesnė širdžiai, jeigu jas apskri-
tai įmanoma palyginti?

- Nemanau, kad tai galima pa-
lyginti, tačiau save ateityje (vis 
tiek reikės pasirinkti vieną sritį 
ir atiduoti save visą) įsivaizduoju 
tik medicinoje.

- Nebuvo kilę minčių mesti 
mediciną, kad galbūt užsidirbti 
daugiau galima iš muzikos?

- Neslėpsiu, buvo ir dabar dar 
kyla, tačiau tikrai ne pinigai svar-
biausia, o daug kitų aspektų, to-
dėl, kaip ir sakiau, ateityje save 
matau kaip chirurgą, o jau susi-
dėlios, kaip turi susidėlioti. Me-
dicina yra mano planas A, o visi 
kiti B, C planai, susiję su muzika 
ir kitomis veiklomis.

- Tikriausiai neretai sulau-
kiate klausimo, kaip suderin-
ti mediko profesiją ir didžėja-
vimą?

- Dažnai pažįstami klausia, 
kaip viską suspėju, - atsakau, kad 
nors ir atrodo tai skirtingos speci-
alybės, tačiau tas man labai tinka, 

nes dirbant ligoninėje pailsiu nuo 
muzikos, vakarėlių, o dirbdamas 
vakarėliuose - nuo medicinos. To-
dėl viską tinkamai susiplanavus 
galima labai daug suspėti.

- Be viso to, turite šeimą, 
dukrytę ir laukiate dar vieno 
vaikelio. Kada laiką leidžiate 
su šeima? Ką labiausiai mėgs-
tate veikti visi kartu?

- Tikrai taip, laukiame šeimos 
pagausėjimo ir esame labai lai-
mingi. Matote, dirbant ligoninėje 
būna budėjimų, todėl savaime at-
siranda ir laisvų dienų, kurias lei-
džiame kartu su šeima, darbo die-
nų popietės ir vakarai, sekmadie-
niai priklauso šeimai. Labiausiai 
mėgstu su šeima keliauti, pama-
tyti naujas vietas, tačiau po sun-
kios savaitės geriausias poilsis 
man asmeniškai yra tiesiog buvi-
mas kartu.

- Ko dažniausiai tenka at-
sisakyti dėl laiko su šeima?

- Na šiuo atveju dažniausiai 
nukenčia draugai, nes vis rečiau 
su jais pasimatau, nukenčia ir 
krepšinis. Myliu krepšinį ir kiek 
pavyksta, žaidžiu tiek su koman-
da, kur susirenka vaikinai iš mano 
gimtųjų Kuršėnų, tiek su medikų 
komanda, bet praėjusį sezoną bu-
vau retas svečias treniruotėse ir 
varžybose.

- Didžėjaus pultas jums nė-
ra tik relaksas po darbo ligoni-
nėje, tai papildomos pajamos. 
Turint galvoje tai, kad medikų 
darbas Lietuvoje neretai apmo-
kamas prasčiau nei užsienyje...

- Jūs esate visiškai teisi, per 
praėjusius metus turėjau daugiau 
nei 150 renginių ir tai tikrai nema-
žas skaičius. Mielai dalį laiko skir-
čiau šeimai, kelionėms ar namų 
ruošai, tačiau kai per vakarą ren-
ginyje galima uždirbti tiek, kiek 
uždirbame per keletą parų budėji-
mo ar net mėnesinį atlyginimą, 
tuomet suprantu, kad to negalima 

paleisti ir didžėjavimas stipriai pri-
sideda prie šeimos biudžeto.

- Būtų įmanoma išlaikyti 
šeimą būnant tik gydytoju chi-
rurgu?

- Jei kalbėtume apie mano ne 
kaip chirurgo, o kaip rezidento 
atlyginimą, tai būtų tikrai sudė-
tinga. Tuomet tikriausiai reikėtų 
dirbti dar keliose ligoninėse, nes 
ir kolegos važinėja į mažesnius 
miestus, dirba priėmimo skyriuo-
se. Išlaikyti šeimą įmanoma, ta-
čiau tuomet reikėtų pamiršti savą 
būstą, automobilį ar keliones, o 
norisi, kad šeimai nieko netrūktų, 
galėtume gyventi patogiai ir ra-
miai planuoti ateitį.

- Socialiniuose tinkluose 
neretai dalijatės ne tik savo 
muzikinėmis naujienomis, bet 
ir įžvalgomis iš medicinos, 
darbo ligoninėje. Rašote apie 
vaikų išvaržas, nudegimus, 
springimus. Temos kyla iš dar-
binės patirties?

- Kalbant atvirai, paprastų 
žmonių medicininės žinios yra 
skurdokos ir dažnai tenka sutikti 
tokių, kurie tiesiog pasiskaitę foru-
muose ar paklausę kaimynės, ne 
tik nesuteikia pirmosios pagalbos, 
bet ir pakenkia vaikams. Pirmiau-
sia, rašydamas bet kokia tema, iš-
analizuoju naujausią literatūrą, kaip 
yra daroma pasaulyje, taip pat pa-

sikalbu su tos srities specialistais, 
kurie su tuo susiduria ne pirmus 
metus, todėl tai yra puiki terpė to-
bulėti man kaip gydytojui, o viskuo 
pasidalinti su kitais, manau, yra bū-
tina. Jeigu mano straipsniai padės 
bent vienam vaikui, mano tikslas 
bus pasiektas.

- Galbūt ateityje turite 
planų išleisti kokią atmintinę 
tėvams?

- Abejoju, nes viskas medici-
noje taip greitai keičiasi ir žengia 
į priekį, todėl manau paprasčiau-
sia perteikti informaciją savo ins-
tagramo paskyroje, feisbuke, taip 
įvairūs straipsniai yra lengvai pa-
siekiami ir bet kada galiu juos pa-
pildyti, atsakyti į klausimus ar 
tiesiog ištrinti ir paruošti viską 
pagal naujas rekomendacijas.

- Darbas ligoninėje, DJ pul-
tas, darbas radijuje, šeima... 
Tikriausiai įmanoma ilgainiui 
pavargti nuo bet kokios veik-
los ir, natūralu, kartais „per-
krauti“ smegenis, tiesa?

- Jei turiu laisvo laiko, kartais 
nueinu su draugais pažaisti krep-
šinio, taip pat grįžus pas tėvus į 
Kuršėnus stengiuosi nueiti į pir-
tį ar tiesiog pasiimti šeimą ir iš-
keliauti porai dienų į pajūrį.

- Kas labiausiai šiuo metu 
motyvuoja likti Lietuvoje ir 
neemigruoti?

- Esu Lietuvos patriotas, todėl 
šeima ir puikios sąlygos tobulėti 
bei daryti tai, kas patinka, ir moty-
vuoja likti čia. Lietuva yra dar jau-
na šalis ir po pusės amžiaus oku-
pacijos tikrai nelengva tapti vaka-
rietiška šalimi, tačiau tas pokytis ir 
progresas gerąja prasme taip pat 
skatina likti čia ir prie to prisidėti.
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Benediktas Jonuška:
Medicina yra mano planas A

Esu LiEtuvos 
patriotas, todėL 
šEima ir puikios 
sąLygos tobuLėti 
bEi daryti tai, 
kas patinka, ir 
motyvuoja Likti čia 

Yra žmonių, kurie atvykę į ligoninę sekundei kitai pasimeta, mat galvoja, kur matė jų vaikus gydantį chirurgą 
Benediktą JOnUŠką. Visai galimas dalykas, jog Benediktą teko matyti grojant prie didžėjaus pulto klube, 
draugų vakarėlyje ar renginyje - muzikos pasaulyje Benediktas geriausiai žinomas BeLeo pseudonimu. „Lais-
valaikis“ pasidomėjo, kas Benedikto gyvenime atsirado pirmiau - muzika ar medicina?

Pasak I.Starošaitės, filosofinių pa-
mąstymų apie gyvenimo prasmę prieš 
gimtadienį nekyla. Gal dėl to, kad am-
žius pase neatitinka jos jaunatviškos 
vidinės būsenos. „Džiaugiuosi gyve-
nimu čia ir dabar, todėl artėjantis ju-
biliejus neskatina manęs per daug su-
simąstyti, - nusijuokia atlikėja. - Kaip 
tik neseniai su bendramintėmis teko 
diskutuoti apie tai: tarp bendraamžių 
jautiesi kaip jaunuolis, nors susivoki, 
kad toks nebesi. Sakoma, kad žmo-
gaus amžius yra toks, kaip jis pats jau-
čiasi. O širdyje aš - jaunesnė. Esu 
energinga ir gyvenu spalvingą gyve-
nimą.“

Kaip pasakoja dainininkė, jai įdo-
mu išmėginti įvairias koncertų erdves. 
Vieta, kurioje vyksta pasirodymas, pa-
prastai diktuoja pasirodymo nuotaiką 
ir tematiką, todėl kiekvienas koncer-
tas būna truputėlį kitoks. Nors prog-
rama būna iš anksto paruošta, atvyku-
si į koncerto vietą I. Starošaitė kartais 
repertuarą pakoreguoja, papildo antrą-
ją koncerto dalį.

Daugiau nei tris dešimtmečius 
scenoje praleidusi atlikėja sako, jog vi-
sų laikų populiariausia jos atliekama 
daina yra Ovidijaus Vyšniausko sukur-
ta „Saulė leidžias“. Be jos neapsieina 
joks dainininkės koncertas. Ši daina jai 

iki šiol labai artima. Kaip ir „Nubudom 
per vėlai“. Taip pat tos, kuriose skam-
ba lotynų muzikos ritmai.

Nors kartais atlikėjai pasakoja, 
kad jiems pabosta dainuoti tą pačią 
dainą tūkstantąjį kartą, I.Starošaitė 
teigia, kad dainavimas gyvai suteikia 
privalumų - galima kiekvieną kartą 
įnešti į tą pačią dainą naujų spalvų: 
„Gerbiu savo klausytojus ir kiekvieną 
kartą susigyvenu su daina. Stengiuosi, 
kad net tas tūkstantasis kartas nebū-
tų monotoniškas ir daina nuskambėtų 
šiek tiek kitaip - kartais su džiaugsmu, 
kartais su švelniu liūdesiu, o kartais 
laiku ir vietoje užtęsiant natą.“

jubiliejiniai ir spalvingi irenos starošaitės metai
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Populiarioji atlikėja irena StarOŠaitė, kuriai spalio pirmąją sukaks penkiasdešimt metų, sako didelės asmeninės šventės 
neplanuojanti, tačiau ruošiasi jubiliejiniam koncertui.

Su žmona ir dukrele
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Londone, Milane, Kijeve ir kituose Europos 
miestuose kolekcijas pristačiusi bei į prestiži-
nio „Vogue“ portalo dizainerių sąrašus įtrauk-
ta dizainerė Agnė KuzMicKAitė kasmet su-
laukia vis didesnio tarptautinio pripažinimo, 
o jos kurtais drabužiais mielai vilki ne tik Lie-
tuvos, bet ir užsienio įžymybės.

Šį kartą dizainerės vizitine kortele tapu-
siais drugeliais marginta glaustinuke, deran-
čia kepure ir to paties rašto įspūdingais batais 
virš kelių pasipuošė visame pasaulyje popu-
liari britų dainininkė, hitų „Let Me Love You“ 
bei „Anywhere“ atlikėja Rita Ora.

Kovą Melburne prasidėjęs, antrajam 
28-erių metų atlikėjos studijiniam albumui 
„Phoenix“ pristatyti skirtas koncertinis turas 
„Phoenix World Tour“ baigiasi. Šios muziki-
nės kelionės Europoje, JAV, Azijoje bei Aust-
ralijoje metu Rita Ora surengė pusšimtį kon-
certų, o savaitgalį vyko priešpaskutinis turo 
koncertas Paryžiuje. Būtent jo metu populia-
ri dainininkė vilkėjo derinį iš naujausios dizai-
nerės Agnės Kuzmickaitės kolekcijos. Šis gar-
senybės įvaizdis tarptautinei žiniasklaidai ne-
praslydo pro akis, o dailymail.co.uk jį netgi 
įvertino kaip sensacingą ir kaustantį dėmesį.

Tai ne pirmas kartas, kuomet milijonus 
sekėjų turinčios įžymybės vilki A.Kuzmic-
kaitės kurtus drabužius - prieš kelis mėne-
sius Didžiosios Britanijos žurnalo „House 
Of Solo“ viršelį papuošė amerikietė, socia-
liniame tinkle „Instagram“ beveik 15 mili-
jonų sekėjų turinti, popžvaigždė Sabrina 
Karpenter (Sabrina Carpenter), kuri foto-
sesijos metu vilkėjo A.Kuzmickaitės kurtą, 
trimačiais drugeliais puoštą suknelę.

Dizainerės kūrybai neabejingas ir vie-
nas talentingiausių Londono stilistų Calvin 
Opaleye, kuris mielai renkasi Agnės kurtus 
drabužius savo vizualizuojamos mados fo-
tosesijoms.

„Laisvalaikio“ inf.
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Tarp Agnės Kuzmickaitės gerbėjų - ir britų žvaigždė Rita Ora

Britų popžvaigždė Rita Ora koncertui Paryžiuje 
pasipuošė lietuvių dizainerės kurtais drabužiaisDizainerė Agnė Kuzmickaitė naujausios savo kolekcijos pristatyme Vilniuje
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Režisieriai bandys surasti rak-
tą į trijų skirtingų teatro auditori-
jų širdis, pristatydami skirtingus 
kūrybos metodus: spektaklis „Aš 
nieko neatsimenu“ atskleis klasi-
kinio teksto interpretacijos gali-
mybes, miuziklas mažiausiems 
teatro lankytojams „Manuliukai“ 
bus kuriamas pasitelkiant pojūčių 
kalbą ir muziką. O „12 gramų į 
šiaurę“ su gyvai kuriama ir atlie-
kama techno muzika ir repeticijų 
metu gimusiais tekstais, kalbės su 
jaunimu apie meilės, saugumo ir 
ryšio tarp žmonių paieškas.

„Aš nieko neatsimenu“

Vilniaus mažasis teatras rug-
sėjo 20-21 dienomis kviečia į 
premjerą „Aš nieko neatsimenu“ 
(pagal Artūrą Milerį). Tai trumpas 
vieno vakaro susitikimas, kai nie-
ko reikšminga neįvyksta, tačiau 
kasdieniai pokalbiai atveria praė-
jusio gyvenimo ilgesį, pasimetimą 
ir pastangas susikurti viltį. „Kartu 
tai atsisveikinimas ir meilės tea-
trui prisipažinimas. Jis įkvėptas 

trapios aktoriaus sielos ir teatro, 
kuriame pasakojamos istorijos, te-
atro, kuriame jaučiama“, - sako re-
žisierius K.Glušajevas. Pagrindi-
nius vaidmenis kuria G.Latvėnai-
tė ir Gediminas Girdvainis, kuris 
yra tapęs aktorinio meistriškumo 
ir atsakingo požiūrio į profesiją 
simboliu, pelnęs kritikų pripažini-
mą ir daugybės žiūrovų meilę.

Artūras Mileris (Arthur Mil-
ler (1915-2005) buvo ryški ir įta-
kinga XX a. teatro asmenybė. Vi-
same pasaulyje ir Lietuvoje sta-
tytos ir tebestatomos jo pjesės 
„Visi mano sūnūs“, „Komivojažie-
riaus mirtis“, „Kaina“, „Lemtin-
gas išbandymas“.

„12 gramų į šiaurę“

„Auksinio scenos kryžiaus“ 
laureato Aleksandro Špilevojaus 
darbas „12 gramų į šiaurę“, su-
kurtas kartu su Vilniaus mažojo 
teatro aktoriais ir elektroninės 
muzikos grupe „Black Water“. Tai 
spektaklis apie meilės, saugumo 
ir ryšio tarp žmonių paieškas. 

Spektaklyje vaidina Indrė Pat-
kauskaitė, Paulius Markevičius, 
Tomas Rinkūnas ir G.Latvėnaitė. 
Kiekvieno spektaklio metu žiūro-
vai klausys grupės „Black Water“ 
gyvai (čia ir dabar) kuriamos mu-
zikos, kuri niekuomet nesikartos.

Miuziklas kūdikiams - 
„Manuliukai“

Žiemą pasitiksime su režisie-
rės G.Latvėnaitės miuziklu kūdi-

kiams „Manuliukai“. „Manuliu-
kas - toks minkštas, šiltas, švel-
nus, spalvotas, toks, kuriuo gali-
ma apsigobti, su kuriuo saugu ir 
ramu. Jis ne vienas, jie trys - Ma, 
Nu ir Liu? Kurgi jie galėtų gyven-
ti? Kur jie galėtų megzti, kurti ir 
siųsti vaikams spalvotus sap-
nus?“, - intriguoja režisierė 
G.Latvėnaitė, kurios premjera 
numatyta pirmąją žiemos dieną. 
„Kai pradėjau galvoti apie šį 
spektaklį, visų pirma galvojau 

apie mamas - spektaklis pirmiau-
sia reikalingas joms. Tai jos atsi-
neš savo vaiką į teatrą, tai jos vėl 
taps mažomis mergaitėmis - tai 
jos įsileis į save pasaką ir stebu-
klą. Labai norėtųsi, kad po spek-
taklio mes visi: aktoriai ir žiūro-
vai galėtume likti teat re, gal net 
išgerti arbatos, pabūti sukritę jau-
kiuose sėdmaišiuose, įsitaisę jau-
kiausiose teatro erdvėse visi kar-
tu...“ Muziką spektak liui kurti 
režisierė pakvietė Zitą Bružaitę, 
scenografiją - Antaną Dubrą, o 
vaidmenis kurs: G.Lat vėnaitė, 
Ilona Kvietkutė ir Božena Alek-
sandrovič.

Fotoparoda 
„Vilniaus veidai“

Šiemet teatras tęs edukaci-
nes programas - ekskursijas vai-
kams ir vyresnių klasių mokslei-
viams, į kurias kviečiama atvykti 
pasinaudojant Kultūros pasu.

Mažojo teatro atnaujintame 
fojė atidaryta menininkės Alek-
sandros Jacovskytės fotografijų 
paroda „Vilniaus veidai“. Fotogra-
fijose pamatysime ir Vilniaus ma-
žojo teatro kūrėjų veidus - reži-
sierių Rimą Tuminą, scenografą 
Adomą Jacovskį, kompozitorių 
Faustą Latėną, užfiksuotus gas-
trolių Italijoje akimirkomis.

Parengė 
Rūta JAKIMAUSKIENĖ

„Draugai yra labai svarbi ma-
no gyvenimo dalis. Kai kurie likę 
iš vaikystės, kai kuriuos radau vė-
liau. Vieni išeina iš mano gyveni-
mo, kitus palieku aš, tačiau tai - 
natūralus procesas, tavo gyveni-
mo istorija ir joje nieko nereikia 
keisti“, - įsitikinęs dainininkas, 
kurio dainos „Draugams“ tekstą 
gerbėjai moka atmintinai. Bepro-
tiškas šių dienų tempas, Gytis įsi-
tikinęs, iš mūsų dažnai atima 

draugus. Labai gaila, kad jų išda-
vystės ir apgavystės tapo norma, 
o moralės kodekso niekas nebe-
paiso. „Mes taip dažnai pamiršta-
me principą - nedaryk kitam to, 
ko nenori, kad darytų tau, o paskui 
stebimės, kai į gyvenimo pabaigą 
liekame vieni, be draugų“, - sako 
Gytis. Nostalgiją, prisiminimus, 
gražiausias akimirkas ir dainas - 
visa tai Gytis sudėjo į muzikinę 
kelionę. Keliaus ją „Žalgirio“ are-

noje kartu su grupe „Cappella’A“ 
bei legendiniu saksofono virtuozu 
Petru Vyšniausku.

Daugiau nei 30 metų Gyčio 
dainas dainuoja įvairaus amžiaus 
klausytojai. Gerbėjų širdis jis už-
kariavo ne tik savo talentu, bet ir 
nepaprastu nuoširdumu. Jis tarsi 
persikelia į Gyčio muziką ir dai-
nas. Kauno „Žalgirio“ arenoje G.
Paškevičius atliks gerai žinomus, 
jau šlageriais tapusius, kūrinius. 
Tarp jų įsipins ir keletas naujų dai-
nų, kurios pirmą kartą skambės 
viešai. Be to, Gytis paruošė nepa-
prastą Kalėdų dovaną savo gerbė-
jams. Pirmiesiems 2000, kurie 
planuoja ateiti į koncertą, jis dova-
nos savo kompaktinę plokštelę 
„Akimirka. Gyvenimas. Istorija“. 

„Laisvalaikio“ inf.

Naujajame Vilniaus mažojo teatro sezone - įspūdingos premjeros
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Gediminas Girdvainis ir Gintarė Latvėnaitė spektaklyje „Aš nieko 
neatsimenu“
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„Metams bėgant nostalgijos jausmas vis stiprėja“, - sako dainininkas 
GYTIS PAŠKEVIČIUS. 1997-aisiais įrašęs albumą „Baladės draugams“, 
jis jo niekada taip ir nepristatė gyvai, koncerte. Tarp Kalėdų ir Naujų-
jų metų savo draugus ir visus, kurie neabejingi jo gitaros skambesiui, 
Gytis kviečia į Kauno „Žalgirio“ areną, į vienintelį savo koncertą, kurį 
pavadino „Draugams“.

Gyčio Paškevičiaus nostalgija draugams

 „Draugams“ - Kauno „�algirio“ 

arenoje gruod�io 28 dien�.

KONCERTAS

Kol įspūdžiais apie naujausią Rimo Tumino spektaklį „Edipas Kolone“ 
gyvena Italija (Pompėja, Ravena), kol režisierius planuoja dar šiemet 
pastatyti „Faustą“ Kinijoje, jo įkurtas Vilniaus mažasis teatras rengiasi 
jubiliejui - šį sezoną Vilniaus mažajam sukaks 30. Naująjį sezoną ati-
darys trys žinomi režisieriai Kirilas Glušajevas, Aleksandras Špilevojus 
ir Gintarė Latvėnaitė naujausiais savo režisūriniais darbais.
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Sostinių golfo klubas. Pipiriškių 
k., Elektrėnų sav.20 % nuolaida 
golfo žaidimui, nuomai ir kitoms 
paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic 
Club“. Vilnius. 10 % nuolaida 
visoms 6 mėnesių narystėms 
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384,www.raclub.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių 
salės bei grupinių sveikatingumo 
užsiėmimų suaugusiųjų 
abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir 
pilnas plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų 
(šokių) abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo 
abonementui. Tel.: (8 46) 259 922, 
322 522, www.apelsinas.lt

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

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

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

KAVINĖS, RESTORANAI

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

KITOS PASLAUGOS

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

KITOS PRAMOGOS

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

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

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

KONCERTAI, RENGINIAI

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

VIEŠBUČIAI

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

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

KITOS PREKĖS

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

TEATRAS

NUO 2017 M. VASARIO 1 D. PRADĖTOS GAMINTI NAUJOS PAPRASTOS 
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„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

MOKYMO KURSAI

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

LAISVALAIKIS  2 0 1 9  r u g s ė j o  2 1  d .

Teatras
 VILNIUS

 NACIONALINIS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS

21 d. 18.30 val.  - Balet� triptikas. 
Dir. M.Barkauskas.
22 d. 12 val.  - R.�erk�nyt� „Penki Mer�s 
stebuklai“. 2 v. opera vaikams. 
Dir. J.Geniu�as.
26 d. 18.30 val.  - G.Puccini „Bohema“. 
2 d. opera (ital� k.). Dir. J.Geniu�as.
27 d. 18.30 val.  - G.Kuprevi�ius 
„�iurlionis“. 2 v. baletas. Dir. R.�ervenikas.

 VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
21 d. 18.30 val.  - Premjera! „A� nieko 
neatsimenu“. Re�. K.Glu�ajevas.
24 d. 18.30 val.  - M.Gorkij „Motina 
(Vasa �eleznova)“. Re�. K.Glu�ajevas.
25 d. 18.30 val.  - Juozas Tumas-
Vai�gantas „D�d�s ir d�dien�s“. 
Re�. G.Tuminait�.
26 d. 18.30 val.  - �emait� „Marti“. 
Re�. G.Tuminait�.
27 d. 18.30 val.  - Premjera! A.�pilevoj 
„12 gram� � �iaur�“. Re�. A.�pilevoj.

 VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
26 d. 15, 17, 19 val.  Luki�ki� kal�jime - 
T.Kavtaradze „Sapnavau sapnavau“ (su 
vertimu � angl� k.). Re�. K.Gudmonait�.
27 d. 16.30 val.  Sal�je 99 - „Fikcijos“ 
(su vertimu � angl� k.). Re�. A.Ju�ka.

 LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
21 d. 18.30 val.  - Premjera! „Tryliktas 
apa�talas, arba Debesis keln�se“ (su lietu-
vi�kais titrais). Re�. J.Vaitkus.
22 d. 18.30 val.  - J.Misto „Madam 
Rubin�tein“ (su lietuvi�kais titrais). 
Re�. R.Banionis.
24 d. 19 val.  - „MEIL�.SOBAKA@
TA�KAS.RU“ (rus� k., N-16). 
Re�. V.Anisenko.
25 d. 18.30 val.  - „Idiotas“ (su lietuvi�-
kais titrais). Re�. A.Jankevi�ius.
26 d. 18.30 val.  - G.B.Shaw 
„Pigmalionas“ (su lietuvi�kais titrais). 
Re�. L.Urbona.
27 d. 18.30 val.  Ma�ojoje sal�je - 
M.Valiukas „Kreida“ (rus� k.). 
Re�. G.Surkov.

 RAGANIUK�S TEATRAS
21 d. 12 val.  - „Karlsonas ir Ma�ylis“. 
Re�. R.Urbonavi�i�t�.
22 d. 12 val.  Ma�ojoje sal�je - 
„T��io laim�“.

 VILNIAUS TEATRAS „L�L�“
MA�OJI SAL�

21 d. 12 val.  - „O, vie�patie, Vilnius!“ 
Re�. A.Storpir�tis.
22 d. 14 val.  - „Raudonoji knyga“. 
Re�. E.Piotrowska.

PAL�P�S SAL�
22 d. 12 val.  - „Coliuk�“. Re�. R.Drie�is.
25, 26 d. 18.30 val.  - „Doriano Gr�jaus 
portretas“. Re�. G.Radvilavi�i�t�.

 MEN� SPAUSTUV�
21 d. 16 val.  - PetPunk ir teatras 
ATVIRAS RATAS: „T��io pasaka“.
22 d. 19 val.  - „Aktas“. Re�. I.Stund�yt�.
22 d. 17 val.  - „Saul�toji linija“ (N-16).
22 d. 12 val.  - „G�da pel�da“. 
Re�. I.Stund�yt�.
24 d. 19 val.  - „Kontrabosas“. 
Re�. V.Masalskis.
24 d. 19 val.  - „Edis Agregatas, arba 
Nemir�tan�io optimisto gyvenimas ir mir-
tis“. Re�. A.Giniotis.
25 d. 19 val.  - „Mari Kardona“. 
Re�. A.Jankevi�ius.
26 d. 19 val.  - J.Stromgren „Durys“. 
Re�. J.Stromgren.
27 d. 12 val.  - „Lietaus �em�“ (N-14). 
Re�. A.Giniotis.
27 d. 19 val.  - „Vienos mi�ko pasakos“. 
Re�. Y.Ross.

 KAUNAS

 KAUNO DRAMOS TEATRAS
21 d. 15 val.  R�tos sal�je - S.Oksanen 
„Apsivalymas“ (N-16). Re�. J.Jura�as.
22 d. 12 val.  Ma�ojoje scenoje - 
„B�tyb�s“. Re�. E.Ki�ait�.
22 d. 18 val.  Did�iojoje sceno-
je - Premjera! V.Bellini „Kapule�iai ir 
Montekiai“. Re�. K.Tegova.
24, 25 d. 14 val.  R�tos sal�je - 
D.�epauskait� „L�-kiau-l�-kiau“ (N-14). 
Re�. E.Ki�ait�.
24 d. 19 val.  Ilgojoje sal�je - H.Ibsenas 
„Kai mir� nubusim“. Re�. M.Klimait�.

25 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
A.M.Sluckait� „Balta drobul�“. Re�. J.Jura�as.
26 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
W.Shakespeare „Hamletas“ (N-16). 
Re�. V.Bareikis.
27 d. 18 val.  R�tos sal�je - 
Ch.Hampton „Pavojingi ry�iai“ (N-16). 
Re�. A.Jankevi�ius.
27 d. 19 val.  Ilgojoje sal�je - A.Landsbergis 
„V�jas gluosniuose“. Re�. G.Padegimas.

 KAUNO KAMERINIS TEATRAS
21 d. 14 val.  Ma�ojoje sal�je - 
G.�epliakovait� „Gulb� juoda“.
21 d. 18 val.  - „Z+“. Choreogr. 
A.Lisi�kinait�.
22 d. 14 val.  - „Dulk�ti veidrod�iai“. 
Re�. I.Jackevi�i�t�.
24 d. 17.30 ir 20 val.  R�syje - 
Poj��i� ritualas moterims - „Atvira oda“. 
Re�. K.�ernyt�.
27 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - M.Jones 
„Akmenys jo ki�en�se“. Re�. G.Padegimas.

 KAUNO L�LI� TEATRAS
21 d. 12 val.  - „U�burtos pilies paslap-
tis“. Re�. O.�iug�da.
22 d. 12 val.  - „�eimyn�l� i� did�iosios 
girios“. Re�. O.�iug�da.

 KLAIP�DA

 KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
22 d. 12 val.  - Spektaklis-ekskursija apie 
Klaip�dos dramos teatr� „K�d� i� komedij� 
namo“. Re�. L.Vy�niauskas.
22 d. 17 val.  Ma�ojoje sal�je - A.Galin 
„Paradas“. Re�. P.Gaidys.

 KLAIP�DOS L�LI� TEATRAS
21 d. 11 ir 12 val.  - „Sapn� pasak�l� 
diena / naktis“. Re�. D.Savickis.
22 d. 11 ir 12 val.  - „Sapn� pasak�l� / 
vandenynas“. Re�. D.Savickis.

 �VEJ� R�MAI
23 ir 24 d. 19 val.  Teatro sal�je - 
Premjera! K.Klimovsky „Na�l�, ne��auga, 
ruonis ir kiti“. Re�. A.Vizgirda.

 �IAULIAI

 �IAULI� DRAMOS TEATRAS
21 d. 18 val.  - Premjera! „Vasarvid�io 
nakties sapnas“. Re�. P.Ignatavi�ius.
27 d. 18.30 val.  - „Nebylys“ (N-14). 
Re�. J.Vaitkus.

 PANEV��YS

 J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
21 d. 18 val.  Laboratorijoje - Premjera! 
V.�uk�in „Pa�nekesiai m�nes�t� nakt�“. 
Re�. K.Siaurusaityt�.

 PANEV��IO BENDRUOMENI� R�MAI
26 d. 19 val.  - Durrenmatt „Fizikai“. 
Re�. A.Areima.

Koncertai
 VILNIUS

 �V.KOTRYNOS BA�NY�IA
21 d. 18 val.  - Chorin�s muzikos koncer-
tas „Little Singers of Armenia“.
22 d. 19 val.  - Antonio Vivaldi „Met� lai-
kai“. Minsko simfoninis orkestras „Olympia 
Classic“.

 TRAKAI

 TRAK� PILIS
22 d. 15 val.  Did�iojoje men�je - 
„Kvarteto �imtme�iai“. �iurlionio kvartetas.

 KAUNAS

 KAUNO VALSTYBIN� 
FILHARMONIJA

26 d. 18 val.  - Kauno filharmonijos sezo-
no atidarymo koncertas. Lietuvos valstybi-
nis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis 
choras. Dir. G.Rinkevi�ius.

 KLAIP�DA

 KONCERT� SAL�
24 d. 18.30 val.  Koncert� sal�s I a. 
foj� - „Giesm� atei�iai“. Vokalinis duetas 
„Cantus Coronatus“, ansamblis „Musica 
Humana“.
26 d. 18.30 val.  - „Blogi vaikinai“. „Het 
Collectief“ (Belgija).
27 d. 18.30 val.  - „Studija apie har-
monij�“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Dir. J.Berman.

 BIR�TONAS

 KURHAUZAS
22 d. 16 val.  - „Pranc�z� kompozitori� 
romans� vakaras“. I.Goleckyt�, R.Prek�ait�, 
P.Padleckis, G.Prunskus. L.Salijus (akor-
deonas), stygini� kvartetas.

Kinas
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Ad Astra“  (nuotyki� drama, JAV, 
N-13) - 21-26 d. 11, 16.05, 18.55, 
21.45 val. 21 d. 23 val.
„Nematoma“  (kriminalin� drama, 
Lietuva, Ukraina, N-13) - 21-26 d. 10.30, 
14.40, 19.10 val.
„Rembo. Paskutinis kraujas“  
(veiksmo trileris, JAV, N-16) - 21-26 d. 
12.25, 16.55, 19.20, 21.30 val. 21 d. 
23.45 val.
„Aferist�s“  (komedija, JAV, N-16) - 
21-26 d. 11.10, 13.45, 18.40, 21.10 val. 
21 d. 23.40 val.
„Trejetas“  (Lietuva, N-13) - 26 d. 18 val.
„Zerovilis“  (komi�ka drama, JAV, 
N-16) - 26 d. 19 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Ad Astra“  (nuotyki� drama, JAV, 
N-13) - 21-26 d. 11, 13.45, 16.30 val. 21, 
23-24 d. 18, 20.50 val. 22, 25 d. 18.30, 
21.20 val.
„Nematoma“  (kriminalin� drama, 
Lietuva, Ukraina, N-13) - 21-26 d. 11.30, 
13.50, 16.10, 19.20, 21.40 val.
„Rembo. Paskutinis kraujas“  (veiks-
mo trileris, N-16) - 21-26 d. 14.10, 16.25, 
18.40, 21.45 val.
„Aferist�s“  (komedija, JAV, N-16) - 
21-26 d. 13.40, 16.10, 18.50 val.
„Trejetas“  (Lietuva, N-13) - 23 d. 18 val.
„Zerovilis“  (komi�ka drama, JAV, 
N-16) - 26 d. 19.30 val.
„Bulvarinis skaitalas (1994)“  
(kriminalinis f., JAV, N-16) - 25 d. 
19.30 val.

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„Amerika“  (JAV, N-16) - 27 d. 19 val.
„Nijol�“  (Lietuva, Italija, N-13) - 23 d. 
15.20 val. 25 d. 20.30 val.
235 000 000 (Herzo Franko film� retros-
pektyva)
(Latvijos SSR, N-16) - 21 d. 14 val.
„Jonas d�iungl�se“ (Specialioji 
programa „Jono Meko portretai“) 
(Vokietija, N-13) - 21 d. 16.30 val. 
22 d. 21.15 val.
„Balsai i� j�ros“  (Did�ioji Britanija, 
N-13) - 21 d. 18.50 val. 22 d. 16 val.

„Faustas“  (Meksika, Kanada, N-16) - 
21 d. 21.15 val.
Trump� film� programa II (Herzo 
Franko film� retrospektyva) - 22 d. 
13.50 val.
„George: Jurgio Ma�i�no ir Fluxus 
istorija“  (JAV, N-16) - 22 d. 18.30 val. 
23 d. 19 val.
„�vilgsnis � praeit�“ (Herzo Franko 
film� retrospektyva)
(Izraelis, Latvija, N-16) - 23 d. 17 val.
„Menininkai i�kryp�liai“  (Vokietija, 
N-18) - 23 d. 21.45 val.
Trump� film� programa I (Specialioji 
programa „Baltijos keliai“)
(N-13) - 24 d. 17 val.
„Herzogas / Gorba�iovas“  (JK, JAV, 
Vokietija, N-13) - 24 d. 18.50 val.
Trump� film� programa I (Specialioji 
programa „Jono Meko portretai“)
(N-16) - 24 d. 21 val. 26 d. 20.30 val.
Trump� film� programa II (Specialioji 
programa „Jono Meko portretai“)
(N-16) - 25 d. 17 val.
Student� film� konkursas: LMTA ir 
FAMU (I programa) - 25 d. 18.40 val.
Trump� film� programa II (Specialioji 
programa „Baltijos keliai“) - 26 d. 17 val.
Student� film� konkursas: LMTA ir 
FAMU (II programa) - 26 d. 19.10 val.
Student� film� konkursas: LMTA ir 
FAMU (III programa) - 27 d. 17 val.
Trump� film� programa III (Specialioji 
programa „Jono Meko portretai“) - 27 d. 
20.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Zerovilis“  (komi�ka drama, JAV, 
N-16) - 26 d. 19 val.
„Aferist�s“  (komedija, JAV, N-16) - 
21-26 d. 12.30, 17, 19.15, 21.30 val.
„Ad Astra“  (nuotyki� drama, JAV, 
N-13) - 21-26 d. 11.15, 13.45, 16.15, 19, 
21.30 val.
„Rembo. Paskutinis kraujas“  (veiks-
mo trileris, JAV, N-16) - 21-26 d. 15, 
17.30, 22 val.
„Nematoma“  (kriminalin� drama, 
Lietuva, N-13) - 21-26 d. 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.15, 21.30 val.
„�uns tikslas 2“  (nuotyki� komedija, 
dubliuota lietuvi�kai, JAV, V) - 21-26 d. 
11.30, 14, 16.30 val.
„Dauntono Abatija“  (drama, Did�ioji 
Britanija, N-7) - 21-25 d. 18.30, 21.45 val. 
26 d. 21.45 val.
„Tas: Antroji dalis“  (siaubo
 trileris, JAV, N-16) - 21-25 d. 15.15, 
18.30, 21 val. 26 d. 15.15, 18.30, 
21.15 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 22-24, 
26 d. 10, 11, 13, 15.15, 17 val. 21, 25 d. 
10.30, 13, 15.15, 17 val.
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 
21-26 d. 18.45, 21.15 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 21-24, 
26 d. 10.15, 12.30, 14.45 val. 25 d. 10.15, 
14.45 val.
„Li�tas karalius“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 21-26 d. 
10.15, 12.45 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 21 d. 
11 val. (specialus seansas 
ma�iukams).
„Aferist�s“  (komedija, JAV, N-16) - 
25 d. 12 val. (specialus seansas mamy-
t�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Ad Astra“  (nuotyki� drama, JAV, 
N-13) - 21-26 d. 10.50, 13.30, 16.25, 
18.30 val. 22-24, 26 d. 21.50 val. 25 d. 
22 val. 21 d. 20.30, 23.10 val.
„Rembo. Paskutinis kraujas“  (veiks-
mo trileris, JAV, N-16) - 21-26 d. 12.30, 
17.45, 22.45 val.
„Nematoma“  (kriminalin� drama, 
Lietuva, Ukraina, N-13) - 21-26 d. 10.30, 
15.30, 20 val.
„Aferist�s“  (komedija, JAV, N-16) - 
21-26 d. 11.10, 17.05, 19.40 val.
„Trejetas“  (Lietuva, N-13) - 26 d. 18 val.
„Zerovilis“  (komi�ka drama, JAV, 
N-16) - 26 d. 19 val.
„Bulvarinis skaitalas (1994)“  
(kriminalinis f., JAV, N-16) - 25 d. 
19.30 val.

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako

Teatras/koncertai/kinas  7

„Merė: laivo prakeiksmas“

Darbo nesurandantis laivo kapitonas Deividas, nuolat sukantis galvą, kaip sudurti galą su galu 
ir aprūpinti šeimą, vieną dieną uoste pamato apleistą jachtą. Priėjęs apžiūrėti iš arčiau, pajunta lai-
vui nenusakomą trauką. Paaiškėja, kad jachta „Merė“ yra parduodama. Deivido galvoje gimsta pla-
nas. Nors žmona iš pradžių prieštarauja, Deividas ją įtikina, kad planas suveiks: jis restauruos lai-
vą ir imsis užsakomojo žmonių ar lengvų krovinių plukdymo verslo.

Restauravęs jachtą „Merė“, Deividas į pirmąją kelionę išsiruošia su šeima. Deja, džiaugsmas - 
trumpalaikis. Išplaukus į atvirus vandenis, jachtoje ima dėtis keisti dalykai.

„Mary“

KINO TEATRUOSE NUO RUGSĖJO 27 D.
SIAUBO FILMAS, JAV, 2019
REŽISIERIUS: MICHAEL GOI
VAIDINA: GARY OLDMAN, JENNIFER 
ESPOSITO, EMILY MORTIMER IR KITI.
FILMAS ANGLŲ KALBA SU LIETUVIŠKAIS 
SUBTITRAIS.

„Merė: laivo prakeiksmas“
PREMJERA
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Avinas. Ši savaitė atneš 
sėkmę meilėje, tik sugebė-
kite rasti tinkamus žodžius 

jausmams išreikšti ir stenkitės juos 
realizuoti. Nesivelkite į ginčus, dau-
giau ilsėkitės. Būkite atidūs tvarkydmi 
finansius dokumentus. Jeigu galvojate 
apie paukštinimą, galite drąsiai kreip-
tis į vyresnybę.  Daugiau laiko praleis-
kite gryname ore.

Jautis. Jus kamuos ypač dideli 
troškimai pradėti ką nors svar-
baus, norėsite iš esmės atnau-

jinti savo gyvenimą, bet nutraukti ryšių 
su senais partneriais, neskubėkite, nes 
užmegzti ilgalaikius meilės ryšius šiuo 
metu nėra palankus periodas. Stenkitės 
neišlaidauti. Profesinėje srityje laukia 
įvertinimas, jei ieškote darbo, galite būti 
pakviesti į seniai svajotą vietą.

Dvyniai. Asmeniniai santykiai 
patirs lūžį. Jei taip nutiko, 
nebandykite sulaikyti antro-

sios pusės. Palanku vykti į keliones, 
sudaryti verslo sutartis. Džiugins 
finansiniai reikalai, galite gauti papil-
domų pajamų. Laikas pagalvoti apie 
naujus mokslus, naujas perspektyvas. 
Saugokitės rankų ir pirštų traumų.

Vėžys. Gali lydėti baimė, neri-
mas, vis dėlto imsite atsigauti. 

Tai palankus mėnuo meilei, šiuo laiko-
tarpiu sutiktas žmogus jums žada tvir-
tus ir gražius jausmus. Darbe teks plu-
šėti, darbai eisis sunkiai. Pasirūpinkite 
sveikata, palankus laikas vandens ir 
SPA procedūroms, tačiau neužmirški-
te, kad tik teigiamos emocijos yra jūsų 
sveikatos pagrindas.

Liūtas. Asmeniniai santykiai 
patirs lūžį. Jei antroji pusė susi-
ruošė išeiti, nebandykite sulai-

kyti, o jei į jūsų gyvenimą atėjo naujas 
žmogus, jis gali būti jums skirtas liki-
mo. Gana neramu bus ir darbe, ypač 
susijusiame su finansais. Nepatartina 
imtis naujų darbų. Daugiau laiko pra-
leisite gryname ore.

Mergelė. Nemažą palaikymą 
gausite iš draugų, lengvai sek-
sis užmegzti naudingas pažin-

tis, malonių staigmenų pažers ir jūsų 
antroji pusė. Darbe rizikingus sprendi-
mus atidėkite ateičiai, galite pridaryti 
klaidų ir patirti nuostolių. Meditacija, 
joga, vandens procedūros bei pasi-
vaikčiojimai gamtoje sustiprins jūsų 
pasitikėjimą savo jėgomis.

Svarstyklės. Asmeniniame 
gyvenime susikurkite šventę. Jei 
mylimas žmogus pasyvus, nebi-

jokite imti iniciatyvą į savo rankas. Gana 
sudėtingai formuosis ryšiai su užsieniu ir 
tik teisingai pasirinkta kolektyvinio dar-
bo kryptis, idėjinis šio darbo atnaujini-
mas padės pasirūpinti savimi. Saugokite 
savo inkstus, venkite kaloringo maisto, 
kuris apsunkina kepenų darbą.

Skorpionas. Asmeninis gy-
venimas nušvis naujomis 
spalvomis, ši savaitė įneš daug 

romantikos bei netikėtumų. Darbe 
sulauksite teigiamo darbo įvertinimo, 
galbūt net ir finansinio paskatinimo. 
Jei planuojate ką nors įsigyti ar in-
vestuoti, pirmiausia išsitirkite rinką. 
Dažniau būkite gryname ore, daugiau 
laiko skirkite dvasiniam tobulėjimui.

Šaulys. Asmeniniame gyveni-
me vyrauja slogutis, kurį laiką 

pailsėkite vienas nuo kito. Būsite ener-
gingi, kūrybingi, sulauksite daug nau-
dingų pasiūlymų iš užsienio partnerių, 
pajamos bus stabilios. Nepalankus 
laikas tvarkyti finansinius reikalus. 
Dažniau būkite gamtoje - čia jums pa-
vyks atgauti vidinę pusiausvyrą. 

Ožiaragis. Esate stiprūs. 
Šiek tiek apleisite asmeninį 
gyvenimą, tačiau antroji pusė 

bus supratinga. Daugiau dėmesio 
skirkite sau, pasirūpinkite išvaizda, 
sielos reikmėmis. Venkite žmonių, gy-
venančių liūdesio bei nesėkmės vizijo-
se. Palankus periodas atlikti vandens 
grūdinimosi, sveikatinimo procedūras. 
Saugokitės kojų traumų.

Vandenis. Tikrą galvos 
skausmą jums kels antroji 

pusė. Kad ir kaip būtų, jums belieka 
susitaikyti ir mylėti jį tokį, koks yra. 
Profesinėje srityje Fortūna gali apdo-
vanoti pajamomis. Tinkamas laikas 
naujos veiklos pradžiai. Venkite skers-
vėjų, daugiau būkite gryname ore, 
pasportuokite.

Žuvys. Asmeninis gyvenimas 
tekės įprasta vaga, užmegzti nauji 
santykiai bus ilgalaikiai, tikėtina, 

kad jie peraugs į tvirtą santuoką. Užgrius 
darbų lavina, teks pasirašyti ne vieną 
šūsnį dokumentų. Reikalai bus sėkmingi, 
jausitės ypač kūrybingi, nes tai gilaus 
dvasinio atsinaujinimo metas jums. 
Pasistengite daugiau laiko skirti sau, 
pamedituokite.

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ    
RUGSĖJO 21-27 D.

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės paslaugos 

SUDOKU

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

GERA DIENA  24 D.
BLOGOS DIENOS: 21, 22, 23 D.

Vertikaliai: Varanas. Tango. Lando. Lot. Sak�. 
Akyla. Padrikas. Rim. Rilis. Ieva. Pamo. Oda. 
Nandu. Os. Esencija. Aur. Trikdys. Upelis. Aulais. 
Nadyras. Tr. Orai. Sakas. Patas. Sa.
Horizontaliai: Palmyra. Puta. �in�ilos. En. 
Idealas. Stos. San. Ida. Ap. Syk. �neka. Mis. Ra. 
�di. As. Vos. Renatas. Viva. Ras. Kanai. Ta. Dukart. 
Nilas. Urdu. Ok. Ylos. Satyra. Sar. Limos. Ias. 
Atramos. Usia.
Pa�ym�tuose langeliuose: 
MOSKITAI.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, 
galite laim�ti Dant�s Aligjerio 
knyg� „Dievi�koji komedija“
Atsakym� iki rugs�jo 25 d. si�skite SMS �inute numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina 
0,43 EUR. Praeito kry�ia�od�io laim�tojas Mindaugas KURAS 
i� Vilniaus. Jam bus �teikta knyga „Paskutin�s apeigos“.
D�l priz� teiraukit�s telefonu 8 5 212 36 26 arba el.pa�tu 
laisvalaikis@respublika.net. Prizai laikomi savait�. 
Si�sdami �inut� sutinkate, kad j�s� duomenys yra matomi, 
siekiant i�rinkti laim�toj�.

„LAISVALAIKIO“ REDAKCIJA
Tel. (8 5) 212-36-26
laisvalaikis@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 31 00 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

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

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

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika


