Dainininkas N.Baskovas po koncerto linksminosi iki paryčių, brangų
konjaką iškeitė į lietuvišką degtinę
2011-11-19 „Lietuvos rytas“

Ramūnas Zilnys

N.Baskovas po pasirodymo Klaipėdoje surengė papildomą šou restorane. B.Beinoravičiaus nuotr.

Sausakimšoje arenoje ketvirtadienį koncertavęs tenoras N.Baskovas po renginio buvo pakviestas
vakarieniauti Klaipėdos restorane „Stora antis“.
Jo šeimininkas pasistengė, kad svečiui nieko netrūktų – prieš Nikolajaus viešnagę susisiekė su jo
mėgstamais restoranais Maskvoje ir paruošė valgiaraštį pagal atlikėjo skonį.
Panašiai prieš porą savaičių buvo nustebinta prancūzų žvaigždė Mireille Mathieu – jos mėgstamų
patiekalų receptai atkeliavo iš Paryžiaus restorano „Bristol“ ir Maskvos restorano „Puškin“.
Tačiau virėjams vis tiek teko improvizuoti – prieš vidurnaktį vakarieniauti atvykęs dainininkas
atsisakė didkepsnio ir paprašė žuvies patiekalo. „Valgyti mėsą taip vėlai man nebūtų gerai“, aiškino dainininkas.
Nors atlikėjui ir jo palydai buvo užsakyta atskira restorano salė, N.Baskovas nepanoro joje
vakarieniauti.
„Padenkite stalą greta kitų lankytojų, pagrindinėje salėje“, - paprašė dainininkas. Su jais visais jis
netrukus panoro susipažinti.
Sulaukę garsaus ruso kvietimo bendrauti, svečiai netrukus pasijuto lyg jo bičiuliai – gerai nusiteikęs
N.Baskovas kelias valandas pasakojo anekdotus, istorijas apie Rusijos pramogų verslą, net traukė
dainas. Plepaus atlikėjo elgesys priminė atskirą muzikinę – humoristinę programą.
„Jokio pasipūtimo. Draugiškiausias žmogus, kokį gali įsivaizduoti“, - stebėjosi su N.Baskovu
susidūrę lietuviai.
Dainininkas išsišiepė, ant sienos pamatęs įrėmintą restorane taip pat viešėjusio rusų atlikėjo Filipo
Kirkorovo nuotrauką.
Nors viešai šie atlikėjai lyg ir bičiuliaujasi, N.Baskovas pažėrė eilę šiurkštokų juokelių apie Filipą.
Nors dainininko pageidavimų sąraše buvo įrašytas brangus šampanas „Moet & Chandon” bei
konjakas “Hennessy X.O.”, atlikėjas jų atsisakė ir paprašė lietuviškos degtinės.

Ją iki paryčių gurkšnojęs dainininkas į viešbutį išvyko puikios nuotaikos.

Rusijos žvaigždė vengė žiniasklaidos dėmesio
2004-12-23 „Vakarų expresas„

Giedrė Petkevičiūtė

Alos Pugačiovos koncerto Klaipėdoje organizatoriai kaip
įmanydami saugojo Rusijos estrados žvaigždę nuo žurnalistų.
Pasak koncertinės agentūros "Makrokoncertas" atstovų, to
primygtinai prašė pati dainininkė.
Vakar vakare A. Pugačiova surengė savo gerbėjų Klaipėdoje ilgai lauktą koncertą Žvejų rūmuose.
Bendrauti su žurnalistais garsenybė atsisakė. Koncerto organizatoriai slėpė A. Pugačiovos atvykimo
į Klaipėdą detales, motyvuodami, kad dainininkė vengia susidūrimo su žiniasklaida.
Likus kelioms valandoms iki koncerto mūsų dienraščiui pavyko išsiaiškinti, kad prieš pasirodymą
uostamiesčio publikai A. Pugačiova turėtų vakarieniauti viename senamiesčio restoranų "Stora
antis". Baiminęsi žurnalistų ir nenorėję gadinti santykių su A. Pugačiova, organizatoriai to
nepatvirtino ir galėjo pasakyti tik tiek, kad viešnia iš Rusijos apsistos viešbutyje "Navalis".
Ukrainietiškos virtuvės restorano savininkas mūsų dienraščiui neslėpė, kad A. Pugačiovos atvykimo
iš tiesų laukiama.
"Nieko konkretaus nežinome. Galbūt ji atvyks prieš koncertą, o gal tik po jo, jeigu turės noro", sakė ponas Vitalijus. Jis pridūrė, kad A. Pugačiovos atvykimo pasiruošę laukia visi restorano virėjai.
Tačiau kiek vėliau paaiškėjo, kad A. Pugačiova "Storoje antyje" galbūt vakarieniaus tik po koncerto.
Tiesa, dainininkė paprašė prieš koncertą atvežti maisto į jos grimo kambarį Žvejų rūmuose. Pasak
restorano savininko, A. Pugačiova pageidavo žuvies - sterko baltame vyne su daržovėmis.
"Storos anties" šeimininkas spėja, kad A. Pugačiova būtent jų restoraną pasirinko rekomendavus
kitiems garsiems Rusijos atlikėjams - ne vienas iš jų yra lankęsis restorane anksčiau. "Pas mus yra
valgęs ir Maksimas Galkinas, jam mūsų virtuvė labai patiko", - įžymaus rusų komiko ir dainininko
viešnagę prisimena ponas Vitalijus.
Į Klaipėdą A. Pugačiova buvo vežama organizatorių išnuomotu limuzinu. Tačiau pavakarę vos
įvažiavęs į Klaipėdą dainininkės limuzinas pasuko ne į viešbutį ar kur kitur, o tiesiai į Žvejų rūmus.

M. Galkinas - be žvaigždei būdingų įgeidžių
2006-03-18 „Vakarų expresas„

Sandra Lukošiūtė

Klaipėdos Žvejų rūmuose savo naująją programą pristatysiantis Maksimas
Galkinas stebina savo sugebėjimu prikaustyti publikos dėmesį.
Trumpas reikalavimų sąrašas
Vakar Vilniuje artistas lankėsi vienoje iš rusų cerkvių, pavaikščiojo po sostinės senamiestį ir jau po
pietų išsiruošė į Kauną, kur laukė dar vienas koncertas.
Klaipėdoje M. Galkinas apsistojo viešbutyje "Europa Royal". Pietauti jis pageidavo restorane "Stora
antis", kur lankėsi praėjusios viešnagės metu.
Rusijos žvaigždės koncertų grafikas yra suplanuotas trejiems metams į priekį. Paklaustas, kiek
koncertų tenka surengti per metus, Maksimas sako, kad lengviau būtų pasakyti, kiek tenka ilsėtis per metus susidarytų vos mėnuo.
Anot S. Mikšienės, Lietuvoje viešintis artistas džiaugėsi galįs dirbti aukštesnio pragyvenimo šalyje.
Žvaigždė gali pasigirti puikia atmintimi, tad kiekvienoje šalyje išmoksta po kelis sakinius vietos
kalba.

Įnoringa Rusijos žvaigždė su uostamiesčio
publika bendravo nuoširdžiai
2005-02-21 „Vakarų expresas„

Giedrė Norvilaitė

Iš Vilniaus dainininkas išvažiavo šeštadienį apie pusę dviejų, nes
rytą praleido dairydamasis po sostinę ir jos parduotuves kartu su
koncertų ture taip pat dalyvaujančia dainininke Anastasija Stockaja.
Publiką stengęsis sužavėti ne tik naujomis ir senomis, gerai
žinomomis dainomis, tviskančiais apdarais, apšvietimu bei
pirotechnika, F. Kirkorovas nepagailėjo žiūrovams komplimentų:
"Atpažįstu elegantiškąją Lietuvą..."
Tikindamas, jog myli Klaipėdos publiką, ekstravagantiškasis atlikėjas dar išreiškė viltį netrukus vėl
susitikti.
Beje, ne mažiau ovacijų sukėlė ir pirmąsyk į uostamiestį atvykusi Anastasija Stockaja, be kita ko,
sudainavusi graikų kompozitoriaus jai sukurtą dainą, su kuria jaunoji dainininkė tikisi atstovauti
Rusijai "Eurovizijoje".
"Tikiuosi Lietuvos palaikymo šiame konkurse, atiduokite už mane savo balsą", - klaipėdiečių prašė
skardžiabalsė A. Stockaja.
Vilniuje F. Kirkorovas buvo apsistojęs "Radisson SAS" viešbutyje, bet uostamiestyje nakčiai neliko
- po dviejų koncertų pavakarieniavęs restorane "Stora antis" iškart išvyko į Daugpilį.

