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Marija Bērziņa beidzot tiek uz tēva pirmizrādi...
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Seriāla atvēršanas svētki ar režisores atkailināšanos
Kārlis Bikšus
29. oktobris (2010) 15:08

Ceturtdienas vakarā klubā „Sapņi un kokteiļi” tika svinēti seriāla „Prāts vai instinkts” otrās sezonas
atklāšanas svētki. Sanākušie varēja novērtēt gan labākos seriāla momentus, gan arī aktrises un pat
režisori Žaklīnu Cinovsku smalkā apakšveļā.

Vakars, kurā satikās gandrīz visa filmēšanas
grupa, atbalstītāji un arī draugi, sākās ar seriāla
komandas izsaukšanu uz skatuves – vispirms
parādījās galvenās varones Evija Kormule-
Skulte, Santa Didžus, Ieva Aleksandrova-
Eklone, Terēze Lasmane...

Tad tika pieaicināti otrā plāna lomu atveidotāji.
Starp viņiem – uzņēmējs Edgars Štelmahers,
hokeja treneris un eksperts Ģirts Bisenieks,
finanšu eksperts Gatis Kokins un citi.

Visbeidzot uz skatuves kāpa arī galvenā
persona – seriāla režisore Žaklīna Cinovska,
kas, protams, pateicās visiem atbalstītājiem,
pasniedzot parakstītu un ierāmētu bildi, kurā

redzamas seriāla galvenās personas. Tiesa gan, uz seriāla atklāšanas vakaru ieradušies bija tikai daļa
atbalstītāju...

Pēc pateicības vārdiem visiem tika piedāvāts ieskats seriāla jaunajās sērijās, bet pēc tam visi klātesošie varēja
novērtēt, ko ražo seriāla atbalstītājs „Rosme” – uz skatuves, tērpušās smalkā apakšveļā, iznāca gan modeles,
gan seriāla varones, gan arī Žaklīna pati.
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