
Сту дыя ма ла дзёж на га ін тэр ак тыў на га пра ек та «ПІН_КОД» 

у пра мым сэн се ста ла ад кры тай: кож ную пят ні цу вя ду чыя 

са сту па юць мес ца сва ім гле да чам. А школь ні кі, за стаў шы-

ся ў зды мач ным па віль ё не без да рос лых, аб мяр коў ва юць 

ак туаль ныя, важ ныя і зла ба дзён ныя тэ мы.

Ідэя но вай руб ры кі з'я ві ла ся з пад каз кі са міх гле да чоў-пад лет-

каў, та му што ча сам іх по гля ды на мно гія рэ чы кар ды наль на ра зы-

хо дзяц ца з па зі цы яй да рос лых. А ка лі лю дзі ста рэй ша га па ка лен ня 

да юць ім па ра ды ў эфі ры, то гэ та вы клі кае хут чэй скеп ты цызм, 

чым жа дан не ве рыць і пры слу хоў вац ца. Школь ні кі ста мі лі ся ад па-

ву чан няў і хо чуць ад кры та аб мяр коў ваць «свае тэ мы», дзя ліц ца 

пры ко ла мі і га ва рыць пра тое, што іх больш за ўсё раз драж няе.

Па пят ні цах сту дыя «ПІН_КО Да» бу дзе зна хо дзіц ца ў іх рас па-

ра джэн ні. Вы ка заць сваю па зі цыю ў тэ ле эфі ры змогуць тыя, хто 

пра явіць іні цы я ты ву і па дасць за яў ку на ўдзел у пра гра ме. Зра біць 

гэ та мож на, на пі саў шы па ве дам лен не ў су по лцы «УКантак це» 

(vk.соm/ріnсоdе_b2) і прай шоў шы кас тынг. Ад нак ня хай бу ду чых 

прэ тэн дэн таў гэ та не па ло хае: ад бор пра хо дзіць у фар ма це су-

раз моўя, дзе да стат ко ва па тлу ма чыць, ча му тая ці ін шая тэ ма вас 

хва люе, і пра дэ ман стра ваць тое, на коль кі вы мо жа це бу да ваць 

свае дум кі, не са ро ме ю чы ся быць не зра зу ме лы мі і ад стой ва ю чы 

свае мер ка ван ні.

— Пад час па пя рэд няй раз мо вы з бу ду чы мі ўдзель ні ка мі мы 

аб мяр коў ва ем роз ныя ню ан сы, каб рэ дак та ры пра гра мы так са ма 

маг лі ўнік нуць у тэ му, а по тым пад рых та ваць яшчэ ней кі да дат ко-

вы ма тэ ры ял з ві дэа, мер ка ван ня мі спе цы я ліс таў. І мы, вя до ма, 

ра зу ме ем, што, трап ля ю чы ўпер шы ню ў тэ ле ві зій ную сту дыю, 

дзе ці губ ля юц ца і ім па трэб ны час і ко ла ад на дум цаў, каб раз-

ня во ліц ца і раз маў ляць ад кры та, — за зна чае кі раў нік пра ек та 

«ПІН_КОД» Ягор ШОЛЬ КІН. — Па па пя рэд ніх здым ках мож на 

ска заць, што ідзем у пра віль ным кі рун ку: зна ём ства і раз мо ва 

з дзець мі да юць нам больш дак лад нае ўяў лен не пра тое, чым 

яны сён ня жы вуць і пра што раз маў ля юць у ко ле сяб роў. Гэ та і 

су час ныя на кі рун кі му зы кі, і іх уяў лен не пра да сяг нен не пос пе ху, 

і спо са бы са ма вы яў ляц ца праз знеш насць, і мно гія ін шыя тэ мы. 

Мы га то выя вы слу хаць ідэі і, ка лі тэ ма са праў ды ак ту аль ная, 

на ват ар га ні зу ем вы яз ную сту дыю для зды мак у лю бым на се ле-

ным пунк це Бе ла ру сі.

Але на ДРАП КО.

Ме на ві та ў та кім клю чы 

бе ла рус кія тэ ле ка на лы 

за пра ша юць сва іх 

гле да чоў ба віць 

час на вы хад ных. 

На тэ ле ка на ле 

«Бе ла русь 2» 

15 лю та га — прэм' е ра 

шоу «Ча ты ры 

вя сел лі», а на АНТ 

пра цяг ва ем са чыць 

за «Dаnсе рэ ва лю цы яй».

«Ча ты ры вя сел лі» — гэ та 

рэ алі ці-шоу пра не звы чай нае 

свят ка ван не вя сел ляў, якія ар-

га ні зоў ва юць са мыя звы чай ныя 

лю дзі. У кож ным вы пус ку пра-

ек та гле да чы да вед ва юц ца пра 

са мыя сме лыя пла ны ня вест 

і пра тое, на коль кі іх атрым-

лі ва ец ца ўва со біць у жыц цё, 

ба чаць не ве ра год ныя строі, 

яр кія ідэі, а ча сам — і пра ва лы 

ў арга ні за цыі свя та.

Па пра ві лах шоу за пу цёў ку 

на мя до вы ме сяц ма ры зма-

га юц ца ча ты ры ня вес ты. Яны 

імк нуц ца пе ра ўзы сці ад на ад ну, 

ад нак не заў сё ды тое атрым-

лі ва ец ца. Дзяў ча ты га то выя 

пай сці на лю быя хіт ры кі, каб 

вы гля даць лепш у ва чах кан-

ку рэн так. Удзель ні цы па чар зе 

за віт ва юць на вя сел лі ін шых, 

а по тым вы стаў ля юць ба лы 

пад час та ем на га га ла са ван-

ня. Пе ра ма гае тая ня вес та, 

свя та якой атрым лі вае най вы-

шэй шую ад зна ку. Ацэнь ва юць 

кож нае вя сел ле па не каль кіх 

кры тэ ры ях: бан кет нае ме ню, 

мес ца пра вя дзен ня свя та, убор 

ня вес ты і ар га ні за цыя баў лен ня 

ча су для гас цей. У кож най ка-

тэ го рыі дзяў ча ты ма юць пра ва 

па ста віць мак сі мум 75 ба лаў, 

то-бок вы шэй шая ад зна ка ў су-

ме мо жа быць 300 ба лаў. Але 

якім бы не бы ло свя та, як свед-

чыць прак ты ка, вы со кія ад зна кі 

ста вяць рэд ка. Та му што сю ды 

пры хо дзяць не сяб роў зна хо-

дзіць, а зма гац ца за ванд роў ку 

ма ры. Ад нак ча сам зда ра ец ца 

і так, што кан кур сант кі пас ля 

пра ек ту за ста юц ца сяб роў-

ка мі. Ім ёны па ры-пе ра мож цы 

ўдзель ні кі да вед ва юц ца ў кан-

цы пра гра мы, ка лі ў сту дыю, 

дзе зна хо дзяц ца кан ку рэнт кі, 

ува хо дзіць жа ніх ад ной з іх. 

Але на гэ тым шоу не за канч-

ва ец ца...

Да рэ чы, ра сій скі пра ект 

«Ча ты ры вя сел лі» з'я віў ся пас-

ля ўкра ін ска га з ад най мен най 

наз вай. (На ўкра ін скім тэ ле ба-

чан ні яшчэ ў 2011 го дзе ад быў-

ся за пуск ад на го з най больш 

рэй тын га вых шоу па бры тан-

скім фар ма це Fоur Wеddіngs.) 

Уво гу ле на ства рэн не пра ек та 

тэ ле ві зій ні каў на тхні ла ра ман-

тыч ная ка ме дыя «Ча ты ры вя-

сел лі і ад но па ха ван не». А яшчэ 

ўкра ін скія ка ле гі пас ля вы ха ду 

пер ша га се зо на шоу ства ры-

лі не звы чай ны вя сель ны рэй-

тынг, у якім са май па пу ляр най 

вя сель най стра вай ста ла, як 

ні дзіў на, фар шы ра ва ная ры-

ба. Чым бу дуць здзіў ляць на 

вя сел лях «па-рус ку», да ве да-

ем ся 15 лю та га на тэ ле ка на ле 

«Бе ла русь 2» у 13.30.

«Dаnсе рэ ва лю цыя» — но-

вы ра сій скі пра ект, які вы хо-

дзіць на тэ ле ка на ле АНТ з 

лю та га. У ім дзя ку ю чы тэх-

на ло гіі зды мак 360 гра ду саў 

у гле да чоў бу дзе маг чы масць 

раз гле дзець кож ны та нец у 

лі та раль ным сэн се з усіх ба-

коў. Бо кож ны рух удзель ні ка 

пад час вы ступ лен ня фік су-

юць 128 ка мер, што да зва ляе 

не па кі нуць без ува гі са мыя 

дроб ныя дэ та лі і ві до вішч ныя 

мо ман ты ў ну ма ры. А вось 

ра за брац ца з цяж кас ця мі і 

за ры ен та вац ца ў пад ра бяз-

нас цях гле да чам да па мо гуць 

май стры. Па пра ві лах пра ек-

та, ка лі ўдзель нік атры мае ад 

май строў толь кі ад но «так», 

то ён па кі дае шоу, двай ное 

«ўхва лен не» дае маг чы масць 

ска рыс тац ца дру гім шан цам, 

і толь кі тры «так» да зво ляць 

тан цо рам га ран та ва на прай сці 

ў на ступ ны этап і па зма гац ца 

за пе ра мо гу ў пра ек це.

— Кож на му мас та ку па трэб-

на неш та, каб вы явіць ся бе, — 

фар бы, гу кі, сло вы... У тан цо ра 

для гэ та га ёсць толь кі ўлас нае 

це ла. Я заў сё ды лі чы ла, што та-

нец — уні каль ны від мас тац тва, 

бо ў ім нель га пры кід вац ца. Та-

нец па каз вае ча ла ве ка та кім, 

якім ён з'яў ляц ца. І наш пра-

ект пра лю дзей, якія не ба яц ца 

быць шчы ры мі, дэ ман стру ю чы 

свой та лент. Та нец для іх — гэ-

та па літ ра эмо цый і пе ра жы ван-

няў, а кож нае вы ступ лен не — 

паў на вар тас ны дра ма тыч ны 

эцюд, дзе ёсць пра лог, раз віц цё 

і, безумоў на, са мы важ ны куль-

мі на цый ны мо мант, які вы зна-

чае ўсё, — за зна чае вя ду чая 

пра ек та «Dаnсе рэ ва лю цыя» 

Ала МІ ХЕ Е ВА.

Ужо з 6 лю та га гле да чы тэ-

ле ка на ла АНТ ма юць маг чы-

масць зна ё міц ца з раз на стай-

ны мі сты ля мі ха рэа гра фіч на га 

мас тац тва і вы зна чац ца з кан-

ды да ту ра мі прэ тэн дэн таў, за 

лё сам якіх бу дуць са чыць на 

пра ек це. Гля дзі це пра цяг тан-

ца валь ных ад бо раў у гэ тую ня-

дзе лю ў 21.20.

Але на ДРАП КО.

Фо та уоutubе.соm 

і іrесоmmеnd.ru

14 лютага 2020 г.
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З 24 сту дзе ня да 2 лю та га ў 

РЦАП па шах ма тах і шаш ках 

прай шлі чэм пі я на ты Бе ла ру-

сі па шаш ках-64. У муж чын-

скім чэм пі я на це пры ня лі ўдзел 

14 ша шыс таў, ся род якіх пяць 

між на род ных грос май страў. Пе-

ра мог дзе ю чы чэм пі ён све ту і 

Еў ро пы Ігар Мі халь чан ка (Ваў-

ка выск) — 19 ач коў з 26 маг чы-

мых. На дру гім мес цы экс-чэм пі-

ён све ту Анд рэй Ва люк. Трэ цім 

фі ні ша ваў грос май стар Мі ха іл 

Се мя нюк, гэ та яго пер шая ўзна-

га ро да ў чэм пі я на тах Бе ла ру сі. 

Абод ва мін скія грос май стры 

на бра лі па 17 ач коў. У жан чын 

на старт вый шлі 12 ша шыс так 

у тым лі ку тры між на род ныя 

грос май стры. Вы со кі клас пра-

дэ ман стра ва ла чэм пі ён ка све ту 

Яна Яку бо віч. Яна і пе ра маг ла 

ў чэм пі я на це з вы ні кам 18 ач-

коў з 22 маг чы мых. На дру гім 

мес цы май стар з Грод на Эма 

Ма ка рэ віч, якая ад ста ла ад пе-

ра мож цы на ад но ач ко. Трэ цяй 

фі ні ша ва ла 14-га до вая май стар 

Вік то рыя Мі ка ла е ва — 14 ач коў. 

Толь кі 4-ы і 6-ы вы нікі па ка за лі 

грос май стры Ве ра Хва шчын-

ская і Да р'я Фе да ро віч.

Па гля дзі це пры кла ды гуль ні 

ўдзель ні каў.

Пет ру сё ва П. — Ні ка ла е ва 

В. Пар тыя пра хо дзі ла ў апош-

нім ту ры і вы ра шы ла лёс брон-

за ва га ме да ля.

1. е3-d4 h6-g5 2. g3-h4 d6-

е5 3. f2-е3 b6-а5 4. g1-f2 g7-h6 

5. d4-с5 с7-b6 6. е3-d4 g5-f4 7. 

а3-b4 h6-g5 8. f2-g3 f8-g7 9. d2-

е3 f4хd2 10. с1хе3 Пра па ну ем 

скон чыць пар тыю на шым чы та-

чам і вы зна чыць вы нік.

№ 17

№ 17 Пет ру сё ва П. — Ні ка-

ла е ва В.

Бе лыя прос тыя шаш кі: а1, 

е1, b2, h2, с3, е3, g3, b4, d4, 

h4, с5 (11).

Чор ныя прос тыя шаш кі: а5, 

е5, g5, b6, f6, а7, е7, g7, b8, d8, 

h8 (11).

№ 18 Ма ка рэ віч Э. — Ні кі-

фа ра ва Д.

Бе лыя прос тыя шаш кі: g1, 

b2, с3, d4, h4 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: f4, 

d6, h6, а7, с7 (5).

Бе лыя рэа лі за ва лі сваю пе-

ра ва гу 1. b2-а3 а7-b6 2. h4-g5 

f4-g3 3. с3-b4 h6:f4 4. b4-с5 

d6:b4 5. а3:а7 g3-h2 6. d4-е5 

f4:d6 7. а7-b8 +.

№19 Ку ні ца А. — Да ра шэн-

ка С.

Бе лыя прос тыя шаш кі: с1, 

е1, g1, b2, е3, g3, b4, а5 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: а3, 

с5, е5, g5, d6, с7, g7, d8 (8).

Бе лыя пра вя лі кам бі на цыю, 

па ка жы це яе. Проз ві шчы чы та-

чоў, якія да шлюць пра віль ныя 

ад ка зы бу дуць апуб лі ка ва ныя.

Пра вер це свае ра шэн ні.

Вы пуск № 106 ад 31.01.20.

№ 12 g5, f2, с5 (b4) g7 (f6, е7) 

b4 (d6, d6) с5, b2х.

№ 13 dе5, b4, е5 (d:f4А) g7, 

g3, е3, g7 (f6, d6, d6) с5, b2х. 

А (h:f4) g7, dе3, g7 (f6, f4)с5 (а7) 

b2 (сb6) d6х.+.

№ 14 1. g1-f2 е5:g7 2. а5-b6 

с7:с3 3. f2-g3 h2:f4 4. g5:е7 f8:d6 

5. h6:с1+.

№ 15 1. d4-е5 с3:а1 2. g5-f6 

е7:е3 3. g7-h8 а1:f6 4. h8:g1+.

№ 16 1. с5-d6 е7:а3 2. с3-b4 

а3:с5 3. b6:d4 f2:с5 4. а7:h8+.

Пер шы мі дак лад ныя ад ка-

зы да сла лі С. Ра шэ цін (Ашмя-

ны), В. Ду да рэ віч (в. Но вая 

Мыш Ба ра на віц ка га ра ё на), 

Ф. Кар пей, Л. Жы хар (або-

два Мя дзел), У. Пань ко (Ка-

мя нец), І. Ана ніч (Грод на), 

А. Шур пін (Івя нец), В. Ваўч коў 

(Ма ла дзеч на), П. і В. Шуль гі 

(Мінск), В. Таў ка чоў (Клі ма-

віц кі ра ён).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц-

ка га, 10А, г. Мінск, 220013, 

е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу, або 

vоrush@уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

На ад ной хва ліНа ад ной хва лі
Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі«ПІН_КОД» — для тых, хто ў тэ ме!

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 107

Фо
 та

 д
а д
зе

 на
 Б
ел

 тэ
 ле

 ра
 ды

ё к
ам

 па
 ні я

й.

ЧА ТЫ РЫ ВЯ СЕЛ ЛІ 
І «DАNСЕ РЭ ВА ЛЮ ЦЫЯ»


