
Gabrielė Užkurytė (18 m.) muzikos pasaulyje geriau žinoma kaip ryškioji Senjasa iš LNK projekto „Finalo ketvertas“, bet anksčiau, prieš užkariaudama šią sceną, ji dalyvavo ir projektuose „Lietuvos balsas“, „Mes – vieno kraujo“. Užsispyrimo ir tikslo siekti sceninės karjeros pilna Gabrielė pasakoja apie jaudulį ir scenos keliamą euforiją.

“Blic” klausimai:
Guilty Pleasure – serialas „Orange Is The New Black“.Hobiai: šokiai, knygos, sportas.
Be kokio daikto neįsivaizduotum gyvenimo? Be lūpų vazelino. Jei vieną dieną galėtum pabūti kito žmogaus kūne,kuo būtum? Beyoncé

Drabužis, be kurio neįsivaizduoji savo spintos. Lateksinės kelnės.

Kas dalyvaujant muzikiniame 
projekte yra sunkiausia?

Kiekvienam vis kitaip. Tačiau vienas 
iš daugiausia pastangų reikalaujančių 
dalykų yra lankstumas, sugebėjimas 
prisitaikyti prie aplinkybių. Labai svarbu 
mokėti greitai susiorientuoti, atsiminti 
daug dalykų, net jei juos sužinai likus 
kelioms minutėms iki eterio. Turi elgtis 
profesionaliai!

Kada supratai, kad 
muzika yra tavo kelias 
ir tu sieksi muzikinės 
karjeros?

Jausmas, kuris padėjo suprasti, kad 
muzika yra mano gyvenimas ir ateitis, 
subrendo savaime. To paaiškinti 
neįmanoma – pajauti ir viskas!

SUPER

SUPER

SUPER

KONKURSAS!
Kuriame projekte išgarsėjo Senjasa?
a. „Kelias į žvaigždes“
b. „X Faktorius“
c. „Finalo ketvertas“

Atsakymą įrašyk į kuponą 30 p. arba atsiųsk SMS žinute tel. numeriu 1567: 
rašyk super, atsakymą, savo vardą, pavardę ir adresą. Žinutės kaina 0,29 Eur.

PRIZAI!
Vienaragis 
ZUPPS
ir dekoravimo 
rinkinys „Pom 
Pom Wow“
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Arashiyama

Arašijamos bambukų sodelis 
Japonijoje yra nuostabi vieta 
patirti begalybės jausmą. 
Vaikščiodama šiame sodelyje 
nematysi nei galo, nei krašto, 
o svyruojantys bambukai 
uždengs net dangų!

Antilopės kanjonas
Antilopės kanjonas Arizonoje yra tikra 
instagramo pažiba! Vietinių indėnų kalba 
Antilopės kanjonas vadinamas vieta, kur 
vanduo teka per akmenis. Pažiūrėjusi į 
nuotraukas tikrai suprasi, kodėl! 

Baobabų aveniu
Madagaskaras nuo Afrikos nutolęs 
400 km ir ten tu gali patirti 
daug įspūdingų nuotykių! Vienas 
iš tokių yra pasivaikščiojimas 
po baobabų aveniu. Ten pilna 
šimtamečių baobabų, kurių aukštis 
per 30 metrų. Prie jų jausiesi kaip 
skruzdėlytė.

Numerio
tema KEISČIAUSIOSpasaulio vietosTu net neįsivaizduoji, 

kiek stebuklingų kampelių 
galima aplankyti per vasaros 
atostogas! Prisisek saugos 
diržus ir keliaukime kartu

 aplink pasaulį! 
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