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«НЕ ВЕ ДАЮ, ХТО ГЭ ТА, 
АЛЕ Ж ДОБ РА СПЯ ВАЕ!»

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІІI квар тал або ІI паў год дзе 2018 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                      на  ІІI квар тал або ІI паў год дзе 2018 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Рых туй боч кі ле там! Са «Звяз дой»!
13 лі пе ня ся род сва іх пад піс чы каў на трэ ці квар тал 

або дру гое паў год дзе «Звяз да» ра зы грае сем ду бо вых 

бо чак ёміс тас цю 10 літ раў і ад ну (су пер прыз) — ёміс-

тас цю 30!

Не забудзьцеся за поў ніць ку пон (глядзі справа), вы-

ра заць яго і да 11 лі пе ня да слаць у рэ дак цыю на ад-

рас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а. А ўжо 

да лей...

Вам па шан цуе!

Пад ра бяз ныя пра ві лы гуль ні зме-
шча ны ў ну ма ры за 31 мая. Тэр мі-
ны пра вя дзен ня гуль ні — з 01.06.2018 
да 30.09.2018.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст-
ра цыі № 3284 ад 25.05.2018 г., вы да дзе на 
Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля-
ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

...Ад кры тая кан цэрт ная 

пля цоў ка на пло шчы Бу даў-

ні коў пе рад На ва по лац кім 

гар вы кан ка мам да пры ёму 

ўдзель ні каў ужо прак тыч на 

га то вая: сцэ на зман ці ра ва-

на, мес цы для тэ ле ка мер 

вы зна ча ны і 20 ра доў роз на-

ка ля ро вых крэс лаў ча ка юць 

пуб лі ку, якая пад цяг ва ец ца з 

пер шы мі му зыч ны мі акор да-

мі рэ пе ты цыі, хоць да са мо-

га кан цэр та яшчэ... дзе вяць 

га дзін!

Хто на но вень ка га?
Па куль рэ жы сёр і зды-

мач ная гру па ўзгад ня юць 

ню ан сы кож на га ну ма ра з 

ар тыс та мі, я раз жы ва юся 

спі сам удзель ні каў кан цэр та. 

У «Пес ні го да», акра мя за-

га дзя за яў ле ных хэд лай не-

раў ды во пыт ных бай цоў 

му зыч на га фрон ту — Яд ві гі 

Па плаў скай, Ана то ля Яр-

мо лен кі, Іны Афа нась е вай, 

Аляк сея Хляс то ва, Вік то рыі 

Алеш кі ды ін шых, — да во лі 

мно га і но вых ім ёнаў. Тлу ма-

чыц ца гэ та прос та: упер шы-

ню ар га ні за та ры ўліч ва лі не 

толь кі паў га да выя ра та цыі 

на вя ду чых ра дыё стан цы ях, 

але і па пу ляр насць му зыч-

ных кам па зі цый і ві дэа клі паў 

на YоuTubе і ў са цы яль ных 

сет ках. Та кім чы нам у кан-

цэрт тра пі лі, на прык лад, Ле-

ра Яс ке віч і Юлія Га ду но ва, 

якія ўва хо дзяць у лік са мых 

па пу ляр ных бе ла рус кіх бло-

ге раў. Аў ды то рыя пад піс чы-

каў у кож най з дзяў чат пе-

ра вы шае 400 ты сяч ча ла век, 

а пра гля ды ві дэа бло гаў вы-

мя ра юц ца міль ё на мі. Ад нак 

лю дзям, да лё кім ад ін тэр-

нэ ту, ідэн ты фі ка ваць но вых 

ге ро яў ма ла до га па ка лен ня 

скла да на, та му пад час рэ пе-

ты цыі не раз і не два да вя ло-

ся па чуць сак ра мен таль нае 

«А хто гэ та?!» і за ўва жыць 

кры ху па блаж лі выя по зір кі 

ў бок дзяў чат. Праў да, по-

зір кі хут ка змя ні лі ся на за-

ці каў ле ныя, ка лі не каль кі 

дзя сят каў пад лет каў па бег лі 

да ку мі раў, каб па зна ё міц ца 

жыў цом, сфа та гра фа вац ца і 

па пра сіць аў то граф.

Ура джэн ка Ві цеб шчы ны 

Ле ра Яс ке віч (дзяў чы на на ра-

дзі ла ся ў г. п. Ба гу шэўск, але 

апош нія не каль кі га доў жы ве 

ў Мін ску) пра сла ві ла ся тым, 

што над звы чай пра нік нё на 

вы кон вае пад гі та ру ка вер-

вер сіі вя до мых хі тоў — рус-

кіх і анг ла моў ных. А яшчэ на 

па чат ку гэ та га го да Ле ра ста-

ла го ла сам пры го жа га і кра-

наль на га ро лі ка — ві дэа кліп 

«Ка лі ра на ўста неш» на верш 

Ні ла Гі ле ві ча зняў тэ ле ка нал 

АНТ да Го да ма лой ра дзі мы. 

«Доб ра па мя таю, як гэ та бы-

ло, — дзе ліц ца Ле ра, — на ка-

на ле шу ка лі но ва га ар тыс та 

для за пі су ві дэа ро лі ка, і праз 

май го ме не джа ра вый шлі на 

мя не. Пра па но ва па да ла ся ці-

ка вай — і кан цэп цыя клі па, і 

верш Ні ла Гі ле ві ча. Да май го 

со ра му, ра ней я гэ ты твор не 

ве да ла, але так яго ўпа да ба-

ла, што тут жа за пі са ла пес-

ню, і яе пус ці лі ў эфір...» 

19-га до вая Юля Га ду но-

ва — ура джэн ка Ель ска, якая 

так са ма ця пер жы ве і ву чыц ца 

ў Мін ску, а па ра лель на за піс-

вае ві дэа «пра жыц цё ты по-

ва га сту дэн та» і зай ма ец ца 

ва ка лам. На коль кі ўда ла? 

На хві лі нач ку, кліп на пес ню 

«Да вай за ста нём ся» за тры 

ме ся цы ў се ці ве назбіраў 

звыш 374 ты сяч праглядаў. 

Ну, а на «Пес ні го да» пры хіль-

ні кі ма са ва зды ма лі Юлю, а са-

ма яна пас ля вы ступ лен ня за-

яві ла, што не мо жа не ска рыс-

тац ца мо ман там, і за пі са ла на 

ка ме ру тэ ле фо на сэл фі прос-

та са сцэ ны. «Я да гэ туль не 

ве ру, што стаю на сцэ не, эмо-

цыі прос та не ве ра год ныя. Гля-

дзі це мя не па тэ ле ві за ры!» — 

за клі ка ла дзяў чы на, і гэ ты яе 

ві дэа зва рот у Ін стаг ра ме, да-

рэ чы, па гля дзе ла ўжо больш 

за 100 ты сяч ча ла век. Мно гія, 

зрэш ты, за ста лі ся па крыў джа-

ныя на тое, што ку мір так і не 

па ды шла да іх пе ра кі нуц ца 

хоць па рай слоў.

Для сва іх. На сва ёй
Яшчэ ад но ма ла дое, але 

ўжо вя до мае імя — Рус лан 

Асла наў. Звя заць у свя до-

мас ці гэ та га вы со ка га юна ка 

ў ды зай нер скай вы шы ван цы, 

які вы кон вае мод ную апра цоў-

ку бе ла рус кай на род най пес ні, 

з прад стаў ні ком Бе ла ру сі на 

дзі ця чым «Еў ра ба чан ні» 2015 

го да ўда ец ца не ад ра зу.

— Пас ля «Еў ра ба чан ня», 

дзі ця чай «Но вай хва лі», 

укра ін ска га «Го лас. Дзе ці» 

так пры ем на, што вы зноў 

на бе ла рус кай сцэ не і з бе-

ла рус кай пес няй.

— Ну, а як інакш, — па ціс-

кае пля чы ма Рус лан, — ка лі 

ты жы веш у Бе ла ру сі, то, на 

мой по гляд, му сіш ве даць і 

ша на ваць і мо ву, і му зы ку, 

тое, што пе ра хо дзіць да нас 

ад мі ну лых па ка лен няў. — 

Мне вель мі спа да ба ла ся хіп-

хоп-апра цоў ка, якую зра біў 

для на род най пес ні «З та го 

бо ку во зе ра» Кі рыл Ер ма коў, 

на мой по гляд, атры ма ла ся 

клас на — і, спа дзя ю ся, не 

апош ні раз.

«Вы, ча сам, не ве да е це, 

хто гэ та? Та кія драй во выя, 

так доб ра спя ва юць!» — са-

рам лі ва пы та юц ца дзяў ча ты, 

якія зды ма юць на тэ ле фо ны 

вы ступ лен не ма гі лёў ска га 

рок-гур та Nіzkіz. Хлоп цы са 

сва ім хі том «Не бяс печ на» 

са праў ды вы лу ча юц ца на 

агуль ным эст рад ным фо не. 

«Шка да, што вы, як і ін шыя 

бе ла рус ка моў ныя вы ка наў-

цы, тут у мен шас ці», — за-

ўва жаю я. «Га лоў нае, што не 

ў сек су аль най! — ра го чуць 

му зы кан ты. Але ад ра зу ро-

бяц ца сур' ёз ныя. — Ка лі 

мы тра пі лі ў «Пес ню го да», 

зна чыць, лю дзі бе ла рус кую 

му зы ку слу ха юць і ім па да ба-

ец ца, а да лей спра ва за на мі, 

каб не рас ча ра ваць».

У не вя лі кі бе ла рус-

ка моў ны блок (6 пе сень 

з 32 удзель ні каў кан цэр та) 

так са ма ўвай шлі ма ла дая, 

але ўжо за гар та ва ная сцэ-

най спя вач ка Ні на Жу коў-

ская, якая апош нія не каль кі 

га доў ак тыў на на бі ра ец ца 

кон курс на га во пы ту, элект-

рон ны пра ект з Грод на Mіkіtа 

і гурт «Аў ра». Са ліст ка апош-

ня га Юлія Бы ка ва ў твор чым 

тан дэ ме з му жам, кам па зі та-

рам Яў ге нам Алей ні кам, ста-

ла лі да рам «Пес ні го да» па 

коль кас ці пе сень-удзель ніц. 

«Праў да, ча ты ры на шы пес ні 

бу дуць? — кры ху не да вер лі-

ва ўдак лад няе Юлія. — Ну ўсё, 

аў тар скае шчас це маё сён ня 

бяз меж нае! 2018-ы для нас 

на огул пра хо дзіць ня бла га: 

зла дзі лі да свай го 15-год дзя 

вя лі кі соль ны кан цэрт у Ку па-

лаў скім тэ ат ры, прэ зен та ва лі 

не каль кі пе сень да Го да ма-

лой ра дзі мы. Прос та ру кі да 

ўся го не да хо дзяць, шчы ра 

ка жу чы, інакш ра бі лі б на-

шмат больш».

...Блі жэй да ве ча ра пуб лі-

ка пад цяг ва ла ся на пло шчу 

ўсё больш ак тыў на і зда лёк 

па зна ва ла лю бі мых ар тыс-

таў: «Гля дзі, Афа нась е ва 

якая стыль ная!». Вы ка наў-

цы, у сваю чар гу, раз да ва лі 

звык лыя кам плі мен ты го ра ду 

і мяс цо вым слу ха чам. Зрэш-

ты, част ка пры знан няў мае 

пад са бой пэў ныя пад ста-

вы. Так, са ліст гур та Mіkіtа 

ус пом ніў, што пер шы кліп 

зды маў ся ле тась «тут не да-

лё ка», на фо не ма ляў ні чых 

края ві даў пад Брас ла вам, та-

му і на ва па ла ча не яму ўжо 

не чу жыя. 

Сцэ на на два іх
У «Пес ні го да» за яў ле ны 

32 удзель ні кі, але на са мрэч 

ар тыс таў больш — у пра гра-

ме ня ма ла ду э таў. Су мес ныя 

ра бо ты прад ста ві лі хэд лай не-

ры кан цэр та — ра сій скі спя-

вак і кам па зі тар Глеб Мац-

вяй чук і за слу жа ная ар тыст ка 

Бе ла ру сі Алё на Лан ская, бе-

ла ру сы з ар мян скі мі ка ра ня мі 

Іс куі Аба лян і Егі а зар Фа ра-

шан, Га лі на Шыш ко ва і Але ся 

Ба яр скіх, Але на Гры ша на ва 

і пра ект Jасkроt, Воль га Ры-

жы ка ва і Тэа... Але, ба дай, са-

мым не ча ка ным стаў ду эт Ані 

Шар ку но вай і гур та «Без бі ле-

та». Ган на, якую мы пры звы-

ча і лі ся ба чыць у кан цэрт ных 

су кен ках і на аб ца сах, ця пер 

вый шла на сцэ ну ў кра соў ках 

і джын са вай спад ні цы і ра зам 

з Ві та лем Ар тыс там кі ра ва ла 

за лай: «Да па ма жы це нам, 

ка лі лас ка, — пад час пры пе-

ву ма шы це ру ка мі вось так». 

Як пры зна ла ся ў за ку ліс сі спя-

вач ка, для яе гэ та ра бо та ста-

ла са май імк лі вай у жыц ці:

— 4 чэр ве ня ў нас бы ла 

на ра да па пес ні, а праз дзень 

гурт да ваў соль ны кан цэрт, і 

я пе ра жы ва ла, што мы ні чо га 

не па спе ем. Але ўсё атры ма-

ла ся лі та раль на за тры дні, 

і вы нік аса біс та мне вель мі 

па да ба ец ца.

— Аня, вы ж ма ла дая ма-

ма, — як усё па спя ва е це?

— Ні чо га не па спя ваю, — 

смя ец ца ар тыст ка. — 14 чэр-

ве ня дзі ця ці ўжо го дзік, яно 

па ча ло ха дзіць, а я да гэ туль 

не ма гу звык нуц ца, якім імк-

лі вым ста ла жыц цё і як па-ін-

ша му ацэнь ва еш час, які хо-

чац ца вы кра іць і на бліз кіх, і 

на твор часць, і на ста сун кі з 

сяб ра мі.

Пра хут ка плын насць ча су 

раз ва жаў так са ма кі раў нік і 

са ліст «Сяб роў» Ана толь Яр-

мо лен ка, які гэ тым ве ча рам 

вы ка наў пес ню «Доб рыя лю-

дзі» ра зам... з Ана то лем Яр-

мо лен кам. Ма лод шым. «Я па-

мя таю, як пра хо дзі ла пер шая 

бе ла рус кая «Пес ня го да», і 

вель мі пры ем на, што ця пер 

тра ды цыю пад ха пілі і адзін з 

са мых ма ла дых гарадоў на-

шай кра і ны, і но выя ма ла дыя 

вы ка наў цы, — ад зна чыў Яр-

мо лен ка-ста рэй шы. — Ра ды, 

што Ана толь вы пус ціў свой 

аль бом і прад стаў ляе пес ні з 

яго на кан цэр тах «Сяб роў». 

Яму не трэ ба пад каз ваць 

штось ці ў му зыч ным сэн се, 

хут чэй, трэ ба не пе ра шка-

джаць і на зі раць, які атрым-

лі ва ец ца ф'южн з су час ных 

рыт маў і тра ды цый на ша га 

па ка лен ня».

Улас на, та кім змя шэн нем 

сты ляў і па ка лен няў атры ма-

ла ся і лет няя «Пес ня го да — 

2018». Аца ніць яе на ўлас ныя

во чы і ву шы мож на бу дзе 

24 чэр ве ня на тэ ле ка на ле АНТ.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Мінск — На ва по лацк — Мінск.

Больш фота глядзіце 
на сайце zviazda.by.

У На ва по лац ку 
ўпер шы ню прай шоў 
кан цэрт «Пес ня го да»

Му зыч ны тэ ле пра ект «Пес ня го да» тэ ле ка нал АНТ 

ла дзіць ужо 13 га доў, пе ра ня ўшы тра ды цыю ў ра-

сій ска га Пер ша га ка на ла. Але вы яз джаць з кан цэр-

та мі за ме жы ста лі цы, блі жэй да слу ха чоў, па ча лі 

ад нос на ня даў на: так, ле тась пра ект ад быў ся ў Ма-

ла дзеч не, а гэ тым ле там за ві таў на Ві цеб шчы ну — 

у На ва по лацк. Як ка жуць са мі тэ ле ві зій ні кі, прос та 

ўсё су па ла: і Год ма лой ра дзі мы, і 60-га до вы юбі лей 

аднаго з са мых ма ла дых бе ла рус кіх га ра доў, і тое, 

што ме на ві та На ва по лацк сё ле та з'яў ля ец ца куль-

тур най ста лі цай кра і ны. Як го рад-юбі ляр су стрэў 

па пу ляр ных і ма ла вя до мых бе ла рус кіх ар тыс таў і 

якія ўра жан ні за ста лі ся ў тых ад мяс цо вай пуб лі кі — 

у рэ парт ажы «Звяз ды» з мес ца па дзей.

За кад рамЗа кад рам  

Сё ле та гэ та са мае па пу ляр нае мес ца для сэл фі ў На ва по лац ку.

А 9-й ве ча ра на пля цоў цы яб лы ку не бы ло дзе ўпа сці, а тыя, 
ка му не ха пі ла за пра шаль ні каў, зла дзі лі тан цы за ага ро джай.

Па пу ляр ны ві дэа бло гер Ле ра ЯС КЕ ВІЧ не ад мо ві ла пры хіль ні кам 
у аб дым ках і су мес ных фо та, а ўве ча ры ад кры ла кан цэрт 

з чул лі вай пес няй на верш Ні ла Гі ле ві ча.

Ган на ШАР КУ НО ВА і са ліст гур та «Без бі ле та» Ві таль АР ТЫСТ 
за не каль кі хві лін раз ва ру шы лі за лу.


