
6.00 Се ры ял «Па ла са тае шчас-
це» (6+).

7.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
8.20 М/ф «Ску бі Ду». (6+)

8.50, 4.15 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
9.15, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)

9.40, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
10.00, 3.40 «Ера лаш» (6+).

10.25 Ка ме дыя «Пры шэль цы». 
(6+).

12.40 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).

14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка» (12+).
17.50, 22.20 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Ка ман да Б» (16+).

20.00 Ка ме дыя «Пры шэль цы-2». 
(6+)

23.00 Се ры ял «Ту ман» (12+).

0.00 Се ры ял «Веч ны вод пуск». 
(16+).

1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Воль га Жыз не ва.

7.05 «Пеш шу...» Маск ва му-
зыч ная.

7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.05, 22.10 «След чы Ці ха наў». 
Се ры ял.
9.00, 15.10 «Му зы ка мі ру і вай-
ны». Дак. се ры ял.

9.40, 19.45 Га лоў ная ро ля.

10.15, 18.00 «На зі раль нік».

11.10, 0.30 ХХ ста год дзе. «Сён-
ня і што дня. Юрый Ні ку лін і Мі ха-
іл Шуй дзін». Дак. фільм.

12.20 «Ара ні ен баў мскія гуль ні». 
Дак. фільм.

13.00 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»

13.40 «Ма гія гу ку і цу ды на ву кі». 
Дак. фільм.

14.30, 23.00 «Па мяць». Дак. се-
ры ял.

15.55 «Эр мі таж».

16.20 «2 Вер нік 2».

17.05 Ко лер ча су. Ула дзі мір 
Тат лін.

17.20, 1.35 «За піс ная кніж ка хра-
ні кё ра. Дзміт рый Фе да роў скі». 
Гла ва 1-я.

17.45 Су свет ныя скар бы.

19.00 «Крым. За гад кі цы ві лі за-
цыі». Дак. се ры ял.

20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»

20.45 На ву ка без ме жаў. «Ар хі-
тэк ту ра і на двор'е». Дак. фільм.

21.40 «Гіс та рыч ныя па да рож жы 
Іва на Талс то га».

23.50 «Тым ча сам».

2.05 Дзміт рый Мас ле еў. Фар тэ-
пі ян ныя са на ты Л. Бет хо ве на і 
С. Пра коф' е ва.

2.45 «Вас ка да Га ма». Дак. 
фільм.

6.00 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з пісь мен ні-
кам Ула дзі мі рам Вай но ві чам». 
1992 год. (12+).

7.10, 9.40, 11.50, 13.00, 15.40, 
17.00, 17.50, 19.00, 20.40, 21.40, 
23.00, 23.45 Му зыч ная на сталь-
гія. (12+).

7.25 «Ва кол сме ху». «Сту дэнц-
тва». 1982 год. (12+).

8.45 М/ф «Каз ка для На та шы». 
(6+).

9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы час». 
(12+).

10.00 Фільм-спек такль «Аб ра ба-
ван не ў поў нач». 1978 год. (12+).

11.00 «Му зыч ны рынг». 3-і 
раўнд: «Звуки Му» і «А ВИА». 
1989 год. (12+).

12.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ў-
га род ца вым: «Эрык Клэп тан». 
2005 год. (18+).

13.15 «Пад зна кам за дыя ка. 
Бліз ня ты». 1993 год. (12+).

16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР». (12+).

17.30 Маст. фільм «Уда ча». (12+).

18.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Бляск і га ле ча 
са вец ка га цыр ка». 2006 год. 
(12+).

19.30 Маст. фільм «Пры го ды 
Элект ро ні ка». 1-я се рыя (12+).

23.30 «Пе ра пы нак». Маст. 
фільм. (12+).
0.00 Маст. фільм «Дзяў чы на з 
ха рак та рам». (12+).
1.30 «12 раз гне ва ных муж чын. 
Дзядзь ка Ва ня і ін шыя». 1993 
год. (12+).
2.30 «Ра ніш няя пош та». 1989 
год. (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год. (16+).
3.50 Маст. фільм «Два гу са ры». 
(16+).

3.00 Мо та крос. Этап чэм пі я на-
ту све ту.
3.30, 11.35, 18.30, 0.00 Ра лі. ERC.
4.00 Аў та гон кі. «24 га дзі ны Ле-
Ма на».
5.00, 10.00, 14.30, 2.30 Тэ ніс. 
Тур нір WTA. Фі нал.
6.30, 13.00, 16.00 Ве ла спорт. 
«Рут-д-Ак сі та нія».
7.30, 13.45, 2.00 Ве ла спорт. «Тур 
Сла ве ніі».
8.30 Ве ла спорт. «Джы ра-
д'І та лія».
9.30 Зі мо выя ві ды спор ту. «У па-
го ні за гіс то ры яй».
11.00 Watts. Топ-10.
12.00, 23.00 Аў та гон кі. «24 га дзі-
ны Ле-Ма на».
16.45, 21.30, 1.00 Ве ла спорт. Ку-
бак Бель гіі.
19.00 Алім пій скія гуль ні. «Жы-
выя ле ген ды».
20.00 Алім пій скія гуль ні. «Зям ля 
ле генд».
20.30 Алім пій скія гуль ні. «Ана то-
мія спор ту».
21.05 Фут бол. «ФІ ФА».
0.30 «Гіс то рыі чэм пі ё наў».

1.15 Но выя пры го ды Ала дзі на. 
(6+).
3.20 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
3.35 Асця рож на, ба бу ля! (12+).
5.00 За ва да та ры. (16+).
6.45 Су пер Брыс. (12+).
8.30 Усё ці ні чо га. (16+).
10.35 Від звер ху леп шы. (12+).
12.10 Як вый сці за муж за міль-
яр дэ ра. (16+).
14.00 Вя чэ ра з пры дур кам. (12+).
15.30 Ка хан не без пе ра са дак. 
(16+).

17.15 Пра ві лы зды му: ме тад Хіт-
ча. (12+).
19.30 SuреrАлібі. (16+).
21.15 Ча со ва ця жар ная. (16+).
22.55 Будзь ма ім хлоп цам на 
пяць хві лін. (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.15 «Док тар І...» (16+).
8.45, 19.00, 2.05 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.15, 3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.55, 17.15 «Ва раж біт ка» (12+).
13.00, 16.15 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.00 «Ад кры та з Ак са най Бай-
рак» (16+).
14.55 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
15.25 «На ту раль ны ад бор» (12+).
20.50 «Ал маз ны энд шпіль». Се-
ры ял (12+).
21.50, 5.10 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).
22.40 «Вок лад ка» (16+).
23.10 «Грань». Се ры ял (16+).
0.00 «Сай лент Хіл». Тры лер (18 +).

6.10, 18.10 Ключ ад усіх дзвя-
рэй. (16+).
8.05 Са ліст. (16+).
10.20 Бел фе гар — пры від Луў-
ра. (12+).
12.15 За ко ны пры ваб нас ці. (12+).
14.00 Адзі нац цаць сяб роў Оў шэ-
на. (16+).
16.15 Ідэа льныя не зна ём цы. 
(16+).
20.10 Жу дас на гуч на і за над та 
бліз ка. (16+).
22.40 Аляк сандр. (16+).
1.55 Шпі ён, вый дзі вон! (18+).
4.00 Два нац цаць сяб роў Оў шэ-
на. (16+).

6.20 Рай скія ша ты (16+).
8.30 За ка хаць і абяс шко дзіць 
(12+).
10.45 Муж чы на з га ран ты яй 
(16+).
12.30 Ста рое доб рае кі но. Ксе нія, 
лю бі мая жон ка Фё да ра (12+).

14.20 Ад на клас ні кі.ru: наCLІCKай 
уда чу (12+).
16.20, 4.20 Паль чат ка Аў ро ры. 
1—2-я се рыі (16+).
18.10 Час пік (16+).
20.20 Кан верт (16+).
21.50 Тры май удар, дзет ка! (12+).
23.55 Ду эль. Пуш кін — Лер ман-
таў (12+).
2.30 Ка хан не з ак цэн там (16+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
6.45 Зо на бу даў ніц тва. (12+).
7.10 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.35, 13.15 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
8.15, 12.25, 16.35, 20.20, 2.50 Аў-
та-SOS. (12+).
9.05, 14.45, 22.45 Ге ній: Пі ка са. 
(16+).
11.40, 5.10 Цу ды ін жы не рыі. 
(12+).
14.00 Дзі кі ту нец. (12+).
17.10, 21.10 Фе но ме ны: узы хо-
дзя чыя зор кі фут бо ла. (12+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.25 Ві ні 
Джонс: са мыя кру тыя сю жэ ты 
пра Ра сію. (12+).
18.50 Зор ная раз мо ва. (16+).
19.30, 0.25 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (16+).
23.35 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
2.00 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла. (16+).

8.00, 22.00, 4.40 Ма хі на та ры 
(12+).
9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на? (12+).
10.00, 16.00, 19.00, 23.00, 3.50 
Па ляў ні чыя на рэ лік віі (16+).
11.00, 20.00, 5.30 За ла тая лі ха-
ман ка (16+).
12.00 Зор нае вы жы ван не (16+).
13.00 Адам псуе ўсё (16+).
14.00 Тур ба ду эт (12+).
17.00, 7.10 Раз бу раль ні кі ле генд 
(16+).
18.00, 6.20 Хут кія і гуч ныя (12+).
1.00 Вы жыць у цем ры (12+).
2.00 Што маг ло пай сці не так? 
(16+).

2.55 Аме ры кан скі чо пер (12+).

6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 «Зо на Х». 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След». 
(16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Лю боў і рас стан не». (16+).
13.10 Дзі ця чы док тар.
13.40 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.40, 15.25 Се ры ял «Па ка ёў-
ка». (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Спе цы яль ны рэ пар таж. 
(12+).
23.50 Сфе ра ін та рэ саў.
0.50 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.40 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.45 Се ры ял «Сля пая». 
(16+).
10.25, 17.40 Се ры ял «Што ро-
біць твая жон ка?» (16+).
12.25 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
13.35 «На ву чы жон ку ру ліць». 
(16+).
14.35 «Сям'я 3D». Скетч кам. 
(12+).
15.10, 23.10 «Ан жа лі ка». Сіт кам. 
(16+).
16.15, 0.15 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 0.20 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.05 Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш. (12+).
20.45 «Аб мен жон ка мі». (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.05 «Арол і рэш ка. Кру га свет-
ка». (16+).
23.10 «Ан жа лі ка». Сіт кам. (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Трус, за пе ча ны ў ма ла цэ.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15, 20.10 Гэ ты дзень.
8.25, 18.35 «Пётр Ле шчан ка. 
Усё, што бы ло...» Маст. фільм. 
1-я се рыя (16+).
9.20, 17.50 «Ка ра лі эпі зо ду». Ба-
рыс лаў Бран ду коў (12+).
10.00 «Ка мер тон».
10.25 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.55, 16.45 «У по шу ках ка пі та-
на Гран та». Маст. фільм. (12+).
12.50 «Бе ла русь як пес ня». Ан-
самбль «Ве ра сы».
13.15 «Пес ні ма ёй ду шы». Юбі-
лей ны кан цэрт Яў ге на Ха мен кі.
14.20, 22.35 «Хро ні ка Пе ра мо гі». 
«Ржэў ска-Вя зем ская апе ра цыя. 
29 ар мія» (12+).
14.45, 21.05 «Воў чая зграя». 
Дра ма (12+).
16.15 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач ка».
20.20 «На пры ро дзе з Ві та лём 
Гу мен ным».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.00 «Люб лю і па мя таю». Кі на-
рэ жы сёр, на род ны ар тыст СССР 
Ула дзі мір Корш-Саб лін.
23.40 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці за слу жа на га дзея ча на-
ву кі БССР Фё да ра Фё да ра ва.

7.15 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Шве цыя — Паўд нё вая Ка рэя.
9.20, 22.50 Фут бол. Дзён нік чэм-
пі я на ту све ту.
9.50 Час фут бо ла.
10.35 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
11.05 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Ту ніс — Анг лія.
13.00 Піт-стоп.
13.30, 16.50, 19.50 Тэ ніс. Тур нір 
WTA. Бір мін гем.
14.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Ка лум бія — Япо нія. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)

17.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Поль шча — Се не гал. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Ра сія — Егі пет. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
23.25 Спорт-кадр.
23.55 Тэ ніс. Тур нір WTA.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 
На шы на ві ны.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «Ігар Кі ры лаў. «Как мо ло ды 
мы были» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.25, 13.10 «Га ра ды-ге роі. 
Маск ва» (12+).
14.00 «Ле ген ды цыр ка» (6+).
14.35 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
15.35, 16.20 «Муж чын скае/Жа-
но чае» (16+).
16.55 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-
ра опт».
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 Се ры ял «Са до вае каль-
цо» (16+).
22.20 Се ры ял «Ад лі га» (16+).
23.45 «Наш Спар так» (12+).
0.20 Се ры ял «Ня ўда ча Пу а ро» 
(12+).
1.25 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
9.00, 0.10 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.20 «Сле да кі» (16+).
11.45 «Пад пры крыц цём». Се ры-
ял. За ключ ныя се рыі (16+).
13.50 «Бе лыя ваў кі-2». Се ры-
ял. За ключ ныя се рыі (16+).

15.35 «Ежа ба гоў» (16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.55, 1.45 «Фір мен ная гіс то-
рыя». Се ры ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».
20.15 «Меч». Се ры ял (16+).
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
23.50 «Аў та па на ра ма» (12+).

6.00, 8.05, 5.10 Се ры ял «АСА». 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
8.25, 10.05, 13.15 Се ры ял «Ву лі-
цы раз бі тых ліх та роў-5». (16+).
14.00, 4.10 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню». (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі». (16+).
16.15, 1.00 «Гуль ня ў кі но». (12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2». (16+).
19.20 Се ры ял «Джа май ка». 
(12+).
23.00, 0.10 Маст. фільм «Бам-
жы ха». (12+).
1.55 Маст. фільм «Уда лы аб-
мен». (16+).
3.45 «Ін шы свет». (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.35, 20.40 Се ры ял «Два жыц-
ці». (12+).
13.35 «На ша спра ва». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві ны — 
Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу .
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
22.15, 23.10 Се ры ял «Склі фа-
соў скі». (12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.

6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца НТБ». 
(12+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
8.55 Се ры ял «Су жэн цы». (16+).
9.40, 23.10 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль». (16+).
12.10 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.35 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Се ры ял «ППС». (16+).
15.00, 16.35 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб лы. 
Смерч». (16+).
21.20 Се ры ял «Млы нар». (16+).
23.35 «Вы ні кі дня».
0.05 Се ры ял «Свед кі». (16+).

7.00, 15.50, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.05 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.10 Се ры ял «Мас коў ская са-
га» (12+).
9.15, 19.45 Се ры ял «Ім пе ра-
тры ца Кі» (16+).
10.20 «Май стар-клас».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
11.00 Ка ме дыя «Пры знан не 
жан чы ны, якой вы рак лі ся» 
(16+).
12.35 Тры лер «Ава рыя» (16+).
14.10 Се ры ял «Ка хан не цу доў-
нае» (16+).
15.55 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 
(0+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Се ры ял «За кі ну тыя на 
вост ра ве» (12+).
16.30 Сад і ага род.
16.45 Дак. фільм «Ма лыя».
17.20 Се ры ял «За трым ка 
ў раз віц ці» (16+).
18.05 Се ры ял «Сак ра тар» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
21.15 Дра ма «Між зем нае мо-
ра» (18+).
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Беларусь 1Беларусь 1
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Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь
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ВТБВТБ

КультураКультура
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ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
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АНТАНТ

За све там 
сіт ны хлеб 
смач ней шы

Што ты дзень у эфі ры тэ ле-

ка на ла «Бе ла русь 3» гуль ня 

«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку». 

Для та го каб стаць яе ўдзель-

ні ка мі, не аб ход на зай сці на

сайт tvrgоmеl.bу або 3bеlаrus.bу 

і праз ба нер «Раз маў ля ем

па-бе ла рус ку» за поў ніць за-

яў ку на ка ман ду з трох ча-

ла век. Ну, а пра ве рыць сваё 

ве дан не род най мо вы пас ля 

та го, як пра гра ма вый шла 

ў эфір, мож на з да па мо гай 

«Звяз ды». Ці ве да лі вы, што:

пліс́ ка — не вя лі кая пе ра лёт ная 

птуш ка;

цап́ стры кі — дроб ныя рэ чы да-

маш ня га скар бу;

сі́т ны — пра се я ны праз сі та;

пар ка лё́ вы — зроб ле ны з лёг-

кай ба ваў ня най тка ні ны;

са хо́р — жа лез ныя ві лы;

не ́ руш — што-не будзь не кра-

ну тае.

За све там — вель мі да лё-

ка зна хо дзіц ца, жыць. Бе ла ру сы 

яшчэ ска жуць: за дзя ся тай га рой, 

у чор та на ра гах. Рус кія: у чёр та на 

куличках, за тридевять зе мель.

Да цца ў зна кі — за пом ніц ца 

на доў га, ака заць уз дзе ян не на ка-

го-не будзь. Бе ла рус кі ад па вед нік: 

уес ца ў кос ці. Рус кі: в пе чён ках 

за сесть.

Чар го выя вы пус кі тэ ле вік та-

ры ны гля дзі це ў эфі ры «Бе ла-

русь 3» ра ні цай кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Слу хай сваёСлу хай сваё  

Му зыч ныя экс пер ты 
на зва лі най леп шы 
бе ла рус кі аль бом 

за 10 га доў
Аў та ры пра ек та Experty.by, 

якія за 10 га доў пра слу ха лі 

і аца ні лі звыш 500 аль бо маў 

ай чын ных ка лек ты ваў і вы-

ка наў цаў, зра бі лі маш таб ны 

вы ні ко вы агляд бе ла рус кай 

му зы кі з 2008-га па 2017-ы.

Звод ны рэй тынг, які скла лі пра-

фе сій ныя му зыч ныя кры ты кі і жур-

на ліс ты, уз на ча ліў аль бом мінс-

к ага ін стру мен таль на га трыа Port 

Mone «Thou», які вый шаў у 2014 

го дзе, на дру гім мес цы — эт на-

трыа «Тро і ца» з дыс кам «Зі мач-

ка» (2011), «брон за» ў фолк-ме тал 

гур та Re1іkt з аль бо мам «Ле ка выя 

тра вы» (2015).

Сам жа пра ект ця пер за ма ро жа-

ны на ня вы зна ча ны тэр мін. Але, як 

ад зна чае яго кі раў нік і адзін з за-

сна валь ні каў Змі цер Без ка ра вай-

ны, на сай це за ста нец ца вя лі кая 

ба за рэ цэн зій і му зы кі, да ступ най 

для пра слу хоў ван ня і ле галь на га 

пам па ван ня ўсім за ці каў ле ным. 

«Дзя куй усім аў та рам, му зы кам і 

чы та чам, а мы сы хо дзім у бес тэр-

мі но вы ад па чы нак», — раз ві таў ся 

Змі цер.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК




