11 студзеня 2019 г.

СЁННЯ

ЦУД НА КАЛЯДЫ

3

Карты
для балельшчыкаў
РУП «Белкартаграфія»
выпусціць турыстычныя
карты Беларусі
і Мінска спецыяльна
да ІІ Еўрапейскіх гульняў

Пра што гавораць на «Нябёсах»
Любоў, дабрыня і міласэрнасць. Такі лейтматыў V Міжнароднага каляднага фестывалю батлеечных і лялечных
тэатраў «Нябёсы», што адкрыўся ўчора ў адукацыйным
цэнтры сталічнага Свята-Елісавецінскага манастыра. Яго
госці і ўдзельнікі — тэатральныя калектывы з розных
краін свету, гледачы — дзеці і дарослыя, якія захавалі
цёплае святло дзяцінства ўнутры. А да тых, хто ў сілу
важкіх прычын не можа прыехаць на фестываль, акцёры, вясёлыя клоўны і лялечныя персанажы, нават тыя,
хто не ўдзельнічае ў конкурснай праграме, прыедуць
самі — у шпіталі, інтэрнаты, дамы састарэлых — і прывязуць разам з казачнымі спектаклямі адчуванне свята...
З 10 да 13 студзеня свае
пастаноўкі на суд журы і публі кі прад стаўля юць тэ ат ры
з пяці краін — Беларусі, Расіі, Украіны, Эс тоніі і Літвы.
З беларускага боку, у прыватнасці, выступаюць мінскі
тэатр лялек «Дзіва», дзіцячы
драматычны гурток «Жаронцы» з Ракаўскага цэнтра народнай творчасці і сямейны
тэатр Аляксандра і Ларысы
Быцко з вёскі Стойлы, што на
Брэстчыне, — гэта творчая
сям'я ўдзельнічае ў конкурсе
ўжо не першы год і прывезла
сёлета спектакль «Калядкі на
Палессі» на заходнепалескім
дыялекце. Таксама ў праграме — літаратурныя гасцёўні і
творчыя сустрэчы, майстаркласы па беларускіх танцах і
гульнях, саломапляценні, выраб калядных анёлаў і мноства забаў.
Агулам арганізатары атрымалі сёлета 40 заявак ад ахвотных прадставіць сваё бачанне батлеечных традыцый
і лялечнага мастацтва — былі
сярод прэтэндэнтаў прадстаўнікі Фінляндыі, Італіі, Іспаніі,
Вялікабрытаніі, Ізраіля. «Але
мы не гонімся за колькасцю, — падкрэслівае мастацкі кіраўнік фестывалю «Нябёсы», акцёр тэатра і кіно
Аляксандр ЖДАНОВІЧ, —
хочацца гаварыць не пра ліч-

ШТОТЫДНЁВЫЯ
ЗВАНКІ —
ДОБРАЯ
ТРАДЫЦЫЯ
Пра мыя тэ ле фон ныя
лініі адбудуцца 12 студзе ня ў абл вы кан камах і Мінгарвыканкаме.
З 9.00 да 12.00 на пытанні будуць адказваць:
пер шы на мес нік старшыні БРЭСЦКАГА аблвыканкама Валерый Васілевіч РАБКАВЕЦ. Тэл. 8 016
221 31 21;
першы намеснік старшыні ВІЦЕБСКАГА аблвыканкама Алег Сяргеевіч МАЦКЕВІЧ. Тэл. 8 021 222 22 22;
намеснік старшыні ГОМЕЛЬСКАГА аблвыканкама Ула дзі мір Ула дзі мі равіч ГАРБАЧОЎ. Тэл. 8 023
233 12 37;
пер шы на мес нік старшыні ГРОДЗЕНСКАГА аблвыканкама Іван Алёйзавіч
ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;
намеснік старшыні МАГІ ЛЁЎСКА ГА абл вы канкама Вік тар Уладзіміравіч
НЕКРАШЭВІЧ. Тэл. 8 022
250 18 69;
першы намеснік старшыні МІНСКАГА аблвыканкама
Ігар Мікалаевіч МАКАР. Тэл.
8 017 500 41 60;
кіраўнік спраў МІНСКАГА
гарвыканкама Ганна Мар'янаўна МАЦЕЛЬСКАЯ. Тэл.
8 017 222 44 44.

бы, шырыню геаграфіі і іншыя
дасягненні, а пра тое, што
фестываль нясе асаблівую атмасферу дабрыні, радасці, адчуванне свята Раства Хрыстовага, якое хочацца падзяліць
з іншымі, бо самая галоўная
каштоўнасць у жыцці — стасункі паміж людзьмі. Наша

Усяго іх будзе чатыры: «Запрашаем
у Беларусь. Турысцкая карта» на рускай
і англійскай мовах, «Мінск. Турысцкая
карта» і «Мінск спартыўны» — на рускай,
Sports Mіnsk — на англійскай.

Што агульнага паміж дзяўчынкай Аняй і фестывалем
«Нябёсы»? Ім абодвум, расказвае мастацкі кіраўнік фэсту
Аляксандр ЖДАНОВІЧ, споўнілася 5 гадоў.

нязменны член журы фестывалю тэатразнаўца Кацярына ЯРОМІНА, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела тэатральнага мастацтва
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і
літаратуры НАН Беларусі:
«Кожны спектакль па-свойму
адметны, цікавы па мастац-

Ірына ВІНАГРАДАВА і лялька Фелікс прывезлі вітанні з Германіі.

ідэя ў тым, каб з дапамогай
маленькіх лялек прайсці вялікі шлях да Бога і ўславіць яго
нараджэнне».
Здавалася б, сюжэты батлеечных пастановак маюць
дакладна акрэсленыя рамкі — строгія, нават кананічныя, якія не пакідаюць шмат
месца для творчай фантазіі.
Тым не менш удзельнікі год ад
году знаходзяць новыя ракурсы ў класічнай тэме, адзначае

кім рашэнні, нават унікальны — і разам з тым усе яны
аб'яднаныя агульнай ідэяй аб
тым, як важна захаваць у сваім сэрцы веру і дабрыню, любоў да людзей. І незалежна ад
таго, на якой мове ідзе спектакль — рускай, беларускай
ці ўкраінскай, як было летась,
галоўнае тое, што ўсе яны на
мове мастацтва даносяць да
гледачоў найважнейшыя духоўныя каштоўнасці».

«Здавалася б, сёння батлей ка — та кі анах ра нізм,
вельмі далёкі ад нас, але выявілася, што ў тых ці іншых
вёс ках зна хо дзяц ца людзі,
якія не ведаючы законаў і канонаў батлейкі, спасцігаюць
іх самі», — дадае яшчэ адна
ўдзельніца судзейскай калегіі, дацэнт кафедры эстрады Універсітэта культуры
і мас тац тваў, вы кладчык
культуры маўлення Дзіна
ТЫЦЮК.
Сёлета ж «Нябёсы» прымалі мноства віншаванняў — як
афіцыйных, ад Мініс тэрства
культуры, Мінгарвыканкама,
так і сяброўскіх, ад даўніх і
новых партнёраў, калег. Так,
акт ры са Іры на ВІ НА ГРАДАВА прыехала з Германіі і
прывезла ў падарунак фэсту ляльку Фелікса, які, між
ін шым, на ра дзіўся такса ма
пяць гадоў таму ў Лялечным
тэ ат ры каз кі Санкт-Пе цярбурга.
Таксама віншаванні і падарункі да пяцігоддзя «Нябёсаў»
зрабілі выхаванцы дзіцячага
садка і школы «Іхвіс» пры Свята-Елісавецінскім манастыры,
удзельнікі грамадскай ініцыятывы «Домік інклюзіўны», актрыса Беларускага дзяржаўнага тэатра лялек Яна Агеенка і
многія іншыя.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота аўтара.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Трамп назваў «пустым марнаваннем часу»
сустрэчу з дэмакратамі па «шатдаўне»
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп пакінуў сустрэчу са спікерам Палаты прадстаўнікоў Нэнсі Пэласі і лідарам дэмакратаў у Сенаце Кангрэса Чакам Шумерам, якая праходзіла
ў Белым доме ў сераду. Палітыкі адмовілі ў просьбе прэзідэнта выдзеліць сродкі на будаўніцтва сцяны на амерыкана-мексіканскай граніцы ў выпадку, калі ён адновіць работу
федэральнага ўрада. Пра гэта расказаў сам кіраўнік дзяржавы ў Twіtter.
«Толькі што пакінуў сустрэчу з Чакам і Нэнсі, пустая трата часу», — напісаў Трамп. Ён спытаў лідараў дэмакратаў, што адбудзецца праз 30 дзён, калі ён адобрыць аднаўленне работы
ўрада — ці зацвердзяць яны фінансаванне будаўніцтва «сцяны або стальной агароджы» на
мяжы. «Нэнсі сказала: «Не». Я развітаўся, пакуль нічога не працуе!» — адзначыў Трамп.
У сустрэчы браў удзел і віцэ-прэзідэнт ЗША Майкл Пенс, які пацвердзіў журналістам такі
ўчынак кіраўніка дзяржавы.

NASA просіць «Раскосмас» распрацаваць
«Саюз» для палётаў на Месяц
NASA просіць карпарацыю «Раскосмас» распрацаваць
версію касмічнага карабля «Саюз» для палётаў на Месяц. Пра гэта паведаміў у інтэрв'ю тэлеканалу «Расія-24»
ге не раль ны ды рэк тар дзярж кар па ра цыі Дзміт рый
Рагозін.
«Просяць распрацаваць версію «Саюза», які мог бы
даляцець да Месяца і вярнуцца назад, з тым, каб стварыць другую рэзервовую касмічную
транспартную сістэму», — сказаў Рагозін.
Ён таксама адзначыў, што NASA настойвае, каб Расія працягвала дастаўляць амерыканскіх астранаўтаў на караблях «Саюз» на МКС.
Як паведамлялася раней, ЗША плануюць рэалізаваць праграму з міжнародным удзелам
Deep Space Gateaway па стварэнні пастаянна дзеючай калямесяцавай станцыі, да якой рэгулярна будуць адпраўляцца караблі з Зямлі.

Інфляцыя ў Венесуэле за год склала каля 1,7 млн працэнтаў
Такую ацэнку апублікаваў Рафаэль Гусман, кіраўнік камітэта па фінансах Нацыянальнай
асамблеі (аднапалатнага парламента), якая знаходзіцца пад кантролем палітычных праціўнікаў урада на чале з прэзідэнтам Нікаласам Мадурам.
«2018 год скончыўся з інфляцыяй амаль у 1 700 000 %, — напісаў Гусман у сваім Twіtter. —
З такім паказчыкам Венесуэла ўвайшла ў лік трох краін з самай высокай інфляцыяй у сусветнай гісторыі». На думку палітыка, гэта стала вынікам дзейнасці тых, хто «трымае ўладу
і не прапаноўвае рашэнняў для выхаду з крызісу», які перажывае краіна.

На ўжо выпушчанай у маштабе 1:53 000 карце «Мінск.
Турысцкая карта» цэнтр горада адлюстраваны больш
падрабязна — у маштабе 1:12 000. На карце пазначаны асноўныя славутасці горада з іх кароткім апісаннем,
фатаграфіямі і адрасамі. Тут ёсць і кантактная інфармацыя дыпламатычных прадстаўніцтваў, гасцініц, музеяў,
асноўных спартыўных комплексаў, рэстаранаў беларускай кухні. На карце «Мінск спартыўны» з планам горада
ў маштабе 1:40 000 будзе пазначана месцазнаходжанне
станцый метро, асноўных спартыўных аб'ектаў, дзе будуць праводзіцца спаборніцтвы ІІ Еўрапейскіх гульняў.
Таксама тут пакажуць і агульныя звесткі аб Гульнях і
месцах правядзення спаборніцтваў па кожным відзе
спорту. «Белкартаграфія» выпусціць карты за кошт уласных сродкаў.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

У тэму
Турысты ўжо пачалі браніраваць месцы ў беларускіх аграсядзібах на час ІІ Еўрапейскіх гульняў, паведаміла старшыня БГА «Адпачынак у вёсцы» Валерыя
КЛІЦУНОВА. У сувязі з Еўрапейскімі гульнямі ў бягучым годзе плануецца перанесці тэрміны правядзення
Дня адкрытых дзвярэй у аграсядзібах — традыцыйна
гэта мерапрыемства праводзіцца ў маі, але цяпер
яго хочуць арганізаваць у чэрвені. Цяпер цэны на
адны суткі ў аграсядзібе са сняданкам вар'іруюцца
ад $7—10, а ў сярэднім складаюць $20—25. У Мінспорту разлічваюць, што аграэкатурызм у 2019 годзе
прыцягне ў краіну яшчэ больш гасцей, і павелічэнне
турпатоку адбудзецца ў тым ліку дзякуючы ІІ Еўрапейскім гульням. «Чакаецца, што на гульні прыбудзе
каля 18 тысяч афіцыйных асоб. Па выніках праведзенага разам з Дырэкцыяй Гульняў аналізу мы таксама бачым, што менавіта турыстаў, балельшчыкаў
прыедзе яшчэ каля 30 тысяч», — расказаў намеснік
дырэктара Дэпартамента па турызме Міністэрства
спорту і турызму Віталь ГРЫЦЭВІЧ.

Надвор'е

Мокры снег, які будзе
пераходзіць у дождж
У нядзелю значна пацяплее,
месцамі да плюс 3 градусаў
На гэтым тыдні ў нашай краіне ўсталявалася
сапраўднае зімовае надвор'е. Тэмпературны
фон утрымліваўся ў асноўным на 3—7 градусаў ніжэй за кліматычную норму, а ў начны час
тэмпература паветра месцамі апускалася да мінус 15—20 градусаў. Цяпер на большай частцы
тэрыторыі краіны вышыня снежнага покрыва
складае ад 10 да 32 см, толькі ў паўднёва-заходніх раёнах снегу менш. Але ў выхадныя дні надвор'е будзе мяняцца. У нядзелю атмасферныя
франты прынясуць ападкі і пацяплее, паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра
гідраметэаралогіі, кантролю радыеак тыўнага
забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Сёння ўдзень у краіне захаваецца марознае надвор'е, месцамі пройдзе невялікі снег, на асобных
участках дарог магчымая галалёдзіца. Максімальная
тэмпература паветра будзе ад мінус 5 да мінус 11 градусаў.
У першы дзень выхадных будзе халоднае надвор'е.
Так, у суботу да нас прыйдуць франтальныя раздзелы, якія ссоўваюцца з боку паўночнага захаду Еўропы. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе
снег. Месцамі чакаецца слабая мяцеліца, на дарогах
галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы складзе ў
асноўным 4—11 марозу, па ўсходзе краіны — да мінус 12—15 градусаў. Удзень будзе ад нуля да мінус
6 градусаў.
А вось у нядзелю тэрыторыя Беларусі апынецца пад
уплывам франтальных раздзелаў і цёплых паветраных
мас з Заходняй Еўропы. На большай частцы тэрыторыі
чакаюцца кароткачасовыя ападкі ў выглядзе снегу,
мокрага снегу, які будзе пераходзіць у дождж. Удзень
значна пацяплее, чакаецца ад трох градусаў марозу
да трох цяпла.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у панядзелак надвор'ем таксама будуць кіраваць
атмасферныя франты.
Сяргей КУРКАЧ.

