
6.00 «Тур ба мік сер».***

6.30, 4.35 «Ера лаш».0

7.30, 3.25 М/ф «Фік сі кі».0

7.50, 3.45 М/ф «Смя ша ры кі».0

8.20, 4.15 М/ф «Ма шы ны стра-

шыл кі».0

8.30, 15.10, 19.00 Се ры ял 

«Атэль Эле он».***

9.30 Ка ме дыя «Бун тар ка».*

11.30 Скетч-шоу «6 кад-

раў».***

12.00, 2.10 «Ла ві мо мант».***

12.30, 5.10 Се ры ял «Я ля-

чу».***

13.30 «З'еш це гэ та не ад клад-

на!»***

14.00, 20.10 Се ры ял «Дах све-

ту».***

16.20, 0.50 Се ры ял «Вась мі-

дзя ся тыя-5».***

16.50 Се ры ял «За кры тая шко-

ла-3».***

17.50, 23.20 «Ураль скія пель-

ме ні».***

21.20 Ка ме дыя «Дзі кая штуч-

ка».*

1.20 «Дур ні і да ро гі».***

1.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-

ка».***

2.40 «Не мо жа быць!»***

6.30 «Еў рань юс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 На ві-

ны куль ту ры.

10.15 «На зі раль нік».

11.15 «Ка лом ба». Се ры ял.

12.30, 20.45 «Пра ві лы жыц ця».

13.00 «Фан то мы і пры ві ды 

Юрыя Ты ня на ва». Дак. фільм.

13.40 «Пя тае вы мя рэн не».

14.05, 23.35 «Шля хі чы тан ня». 

Дак. фільм.

15.10, 22.00 «Мі хай ла Ла ма-

но саў». Маст. фільм. «Ва ро ты 

ву чо нас ці».

16.20 Су свет ныя скар бы.

16.35 «Са ці. Ня сум ная кла сі-

ка...»

17.15 «Больш чым ка хан не». 

Леў Лан дау.

17.55, 0.55 Зор кі фар тэ пі ян на-
га мас тац тва. Дзміт рый Мас-
ле еў.
18.45, 0.30 Да 80-год дзя Анд-
рэя Бі та ва. «Крок у бок ад 
агуль на га па то ку».
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 Штуч ны ад бор.
20.45 «Пра ві лы жыц ця».
21.15 «Гуль ня ў бі сер». «П'ер-
Агюс тэн Ка рон дэ Ба мар шэ. 
«Над звы чай ны дзень, або Жа-
ніць ба Фі га ра».
23.30 Маст са вет.
1.45 «Pro memorіa». Ве не цыя.
1.55 «Ка зус Ку коц ка га». Се-
ры ял.***
2.45 «Ар ман Жан дзю Пле сі дэ 
Ры шэлье». Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Звы чай ная 
гіс то рыя».***
8.20 «Вя чэр нія ме ло дыі». 
1984 год.*
9.05 Фільм-спек такль «Ма-
лень кія ка ме дыі вя лі ка га до-
ма». Спек такль Мас коў ска га 
тэ ат ра Са ты ры.***
11.35, 14.45, 15.40. 17.00, 
21.40, 23.00, 0.45, 2.00, 5.50 
Му зыч ная на сталь гія.*
12.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Дип Перпл». 
2005 год.***
13.20 Маст. фільм «Не бяс печ-
ны ўзрост».***
15.00, 21.00 «Мі ну лы час».*
16.00, 22.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».*
17.20 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но...» Ра ман Кар цаў.*
18.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Ма ра па-
са вец ку». 2007 год.*
18.50 Маст. фільм «Ма лень кая 
Ве ра».****
23.15 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым «Ле га-
лі за цыя пуб ліч ных да моў». 
1992 год.****
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1966. 
2-я част ка. 2009 год.***
1.00 Маст. фільм «Вя сел-
ле».***

2.15 Пра гра ма «Тэ ма» з 
У. Лісць е вым: «Дзе ці зна ка мі-
тас цяў». 1992 год.*
3.00 «Быў час». 2009 год.***
3.55 Тэ ле спек такль «Спя шай-
це ся ра біць да бро». Мас коў скі 
тэ атр «Су час нік».***

3.30, 6.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
5.30, 13.00, 14.15, 22.00, 2.30 
Ве ла спорт. «Джы ра д'І та лія».
7.00, 10.45, 1.40 Фут бол. Чэм-
пі я нат све ту ся род ма ла дзёж-
ных ка манд (U-20).
9.30, 21.00 Тэ ніс. «Рых туй ся да 
Ра лан Га рос».
9.45 Фех та ван не: Се рыя Гран-
пры Шан хай.
14.00, 18.15 Ве ла спорт. «Джы-
ра-эк стра».
18.30 Тэ ніс. Ра лан Га рос.
19.00 Тэ ніс. Тур нір ATP.
21.15 Watts.
21.30 «Най леп шае з кон на га 

спор ту».

23.05 Аў та гон кі. Фор му ла E.

0.00 Мо та спорт. EWC. 

All Access.

0.30 Аў та гон кі. Фор му ла-3.

1.00 Ра лі-рэйд.

0.50 Ка ме дыя «Да вай, па ба-

чэн ня!»***

2.25 Пры го ды «Ва кол све ту за 

80 дзён».*

4.25, 14.20, 15.10 «Ка ме ды ян-

ты (Шоу)».***

5.00 Ка ме дыя «Як стра ціць 

сяб роў і пры му сіць усіх ця бе 

не на ві дзець».***

7.00 Ка ме дыя «Ма нія ве лі чы».

9.00 Ме лад ра ма «На шы па лю-

боў ні кі».****

10.40 Ме лад ра ма «Ка за но ва» 

(1-я се рыя).***

12.20 Ме лад ра ма «Ка за но ва» 

(2-я се рыя).***

14.00, 14.50, 15.40 Скетч кам 
«Па між на мі».***

16.10 Ме лад ра ма «30 спат кан-

няў».***

17.50 Ка ме дыя «Ма ра фон для 
трох гра цый».*

19.30 Ка ме дыя «Усё ма гу».***

21.05 Ме лад ра ма «Нянь ка па 
вы клі ку».***

22.50 Ка ме дыя «Ме ся цо вая 
афё ра».****

6.00 М/ф.

8.00 «Ёсць адзін сак рэт».

8.25 «Док тар І...»

8.55, 19.05, 3.00 «Ву зел лё су». 
Се ры ял.

10.30, 4.30 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.

12.10 «Сля пая».

13.10 «Ва раж біт ка».

14.15 «Па ра лель ны свет».

15.10 «Трэн дзі».

15.40 «Здзел ка».

16.10 «На ту раль ны ад бор».

17.10 «Шчы ра».

18.05 «Ці каў ная Вар ва ра». 
Се ры ял.

20.50 «Ведзь ма кі све ту».

21.50 «Рэ ві зо ра».

22.50 «Гіс то рыі вы ра та ван ня».

23.20 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.

0.05 «Сем». Тры лер.****

2.10 «Аме ры кан скі жа ніх».

6.10 Твін Пікс: скрозь агонь.****

8.45 Апан та насць.***

11.05 У ча кан ні веч нас ці.***

13.10 Эрын Бро ка віч — пры го-
жая і ра шу чая.***

15.50 Ін шыя.***

18.05 Вель мі дрэн ная на стаў-
ні ца.****

20.10 На стаў нік на за ме ну.***

22.10 За ка ха ны Шэкс пір.0

0.30 Ка ра лі на ў Кра і не 
Каш ма раў.*

2.35 Вя лі кія во чы.***

4.25 Сен са цыя.***

6.20 У сты лі jаzz.***

8.20 Не рэ аль нае ка хан не.*

10.10 Сін дром Пят руш кі.***

12.20 Рэс пуб лі ка ШКІД.0

14.20 Доб ры хлоп чык.*

16.20 Фарт.*

18.20 Вай на по лаў.***

20.20 Ма нах і Д'я бал.*

22.25 Пяць ня вест.***

0.30 Ша пі то-шоу: ка хан не і 

сяб роў ства.****

2.35 Ле ген да №17.*

4.45 Ма ма не бя дуй!****

6.00, 13.20 Гуль ні ро зу му.*

6.45 На ву ко выя не да рэ чнас ці.*

7.55, 14.50 Між на род ны аэ ра-

порт Ду бай.*

8.40, 11.05, 15.40 Ша ша праз 

пек ла.*

9.25 Гіс то рыя Бо га з Мор га нам 

Фры ме нам.***

10.15 Па ра нар маль нае.***

11.50, 16.25, 19.35, 23.30, 

2.40 Рас сле да ван ні авія ка та-

строф.*

12.35 18.45, 21.55, 1.55 Па ча-

так.*

17.55, 21.00, 1.00, 4.20 Ге ній.***

20.15, 5.10 На ву ка бу ду чы ні.*

22.40 Па ра нар маль нае.***

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 Вы жыць 

лю бой ца ной.***

9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 

ўстро е на?***

9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 

зроб ле на?***

10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Па ляў-

ні чыя на рэ лік віі.***

10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па ляў-

ні чыя на скла ды.***

11.00 Ка лек цы я не ры аў то.

17.00, 22.00, 6.20 Ма хі на та-

ры.***

18.00, 2.00 Ге ній аў та ды зай-

ну.***

19.00, 1.00 Уні каль ныя тач-

кі.***

20.00, 2.55 Ву ліч ныя гон кі.***

4.40 Ма лан ка выя ка та стро-

фы.***

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 

Бе ла русь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.00 На ві ны.

7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.

7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Зо на 

Х.

9.10, 21.45 Се ры ял «След».***

10.00, 12.00, 15.00 90 се кунд.

11.00 Дзі ця чы док тар.

11.35, 12.10, 20.00 Се ры ял 
«Гас па ды ня».***

13.05 Дзень у вя лі кім го ра-

дзе.

14.00 Дэ тэк тыў «Ма ёр і Ма-
гія». 1-я се рыя.***

15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.

15.25 На шы.

15.50, 16.05 Рэ алі ці-шоу «Вы-

ра туй це на шу сям'ю».***

17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.

19.20, 23.45 Сфе ра ін та рэ саў.

21.00 Па на ра ма.

0.15 Дзень спор ту.

0.30 Се ры ял «Апош няя су-
стрэ ча».***

7.00 Тэ ле ра ні ца.

9.00, 22.45 Тэ ле ба ро метр.

9.05, 18.00 Се ры ял «Ка хан не 
і ін шыя не да рэ чнас ці...»***

11.05, 17.30 «Ба гі ня шо пін гу». 

Фэшн-шоу.

11.40, 17.00 Се ры ял «Кух-
ня».***

12.15, 20.00 «Та та па паў». Ся-

мей нае рэ алі ці-шоу.

14.05, 21.40, 22.05 «Па нен ка-

ся лян ка». Рэ алі ці-шоу.

15.20, 23.45 «Пін_код». Ін тэр-

ак тыў ны ма ла дзёж ны пра-

ект.

16.05, 22.50 Тры лер «Тут нех-
та ёсць. Вы куп лен не».***

22.00 Спорт ла то 6 з 49, 

КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35 «Бе ла рус кая кух ня». 
Кнэд лі кі.

8.05, 12.00, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.

8.20, 12.15, 20.30, 23.50 «Гэ ты 
дзень».

8.25, 17.50 «Ці хі Дон». Кі на-
ра ман. 1-я се рыя.*
10.10, 13.10 «Не за будзь... 
стан цыя Лу га вая». Дра ма.*
11.35 «Ка мер тон». За слу жа ны 
ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ва ле рый Дай нэ ка.

12.20 М/ф.0

12.45 «На пе рад у мі ну лае».

14.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Брас лаў скі ра ён. 1-я част ка.

15.00 «Чыс та анг лій скія за-
бой ствы». Дэ тэк тыў. «Сад 
смер ці». 1-я се рыя.***
15.50, 21.05 «Пар ты зан скі 
фронт». Дак. фільм.*

16.30, 21.40 «Кры мі наль ны 
та лент». Дра ма. 1-я се рыя.*
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё-
рач ка».

20.00 «Гра ні Пе ра мо гі». «Па-
ра ды Пе ра мо гі». Част ка 1-я.

20.40 «Ка лы хан ка».

22.50 «1790 год». Дэ тэк-
тыў.***

8.00 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.

9.40 Вес ла ван не на бай дар-
ках і ка ноэ. Этап Куб ка све ту. 
Ман тэ мор. Фі на лы.

11.30 РRО спорт. Вы ні кі тыд-
ня.

12.15 Час фут бо ла.

13.00 Сам ба. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Фі на лы.

14.50 Піт-стоп.

15.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

15.50, 22.10 Бас кет бол. Ку бак 
Ха ліп ска га. Вя лі ка бры та нія — 
Ар ген ці на. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)

17.50 Спорт-кадр.

18.20 Бас кет бол. Ку бак Ха-

ліп ска га. Бе ла русь (2) — Бе-

ла русь (1). (У пе ра пын ку — 

Спорт-цэнтр.)

20.15 Ха кей. Чэм пі я нат све ту.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 
(з суб цiт ра мi), 8.30, 9.00 (з суб-

цiт ра мi), 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00 (з суб цiт ра мi), 20.30 На-

шы на вi ны.

6.05, 8.05 «На ша ра нi ца».

9.05 «Жыць здо ра ва!»

10.20 «Смак».

11.05, 13.05, 16.15, 18.15 
(з суб цiт ра мi), 21.00 На вi ны 

спор ту.

11.10 «Мод ны пры га вор».

12.10 «Сам-на сам з усi мi».

13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».

14.15, 16.20 «Час па ка жа».

16.55 «Да вай па жэ нiм ся!»

18.20 «Кант роль ная за куп ка».

18.55 «Уда ча ў пры да чу!» 

Дзён нiк.

19.00 «Ня хай га во раць».

20.00 Час.

21.05 Се ры ял «Ула сiк. Цень 
Ста лi на».***

23.00 «Вя чэр нi Ургант».

23.40 «Да вай па жэ нiм ся!»

0.35 Нач ныя на вi 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».

7.40, 20.10. 23.00 «СТБ-спорт».

8.30, 23.25 «Тай ны Чап ман».

9.30, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».

10.40, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-

чыя гі по тэ зы».

11.40, 0.15 «Ка ман да Чэ». 
Се ры ял.

13.50 Маст. фільм «Без па-
чуц цяў».

15.30 «Ва дзіць па-рус ку».

15.55 «Цэнт раль ны рэ гі ён».

16.50 «Сал да ты і афі цэ ры». 
Се ры ял.
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Тэ ры то рыя па мы лак».
22.00 «Гля дзець усім!»
23.05 «Аў та па на ра ма».
1.55 «Да ку мен таль ны пра ект»: 
«Вы кра даль ні кі пла не ты».

6.35 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
7.00 Доб рай ра ні цы, свет!***
8.35 «Ня ма праб лем!»***
10.00 «Яшчэ тан ней».*
10.30 «Лю бі мыя ак цё ры». 
Дзміт рый Пяў цоў.*
11.00, 13.15 Се ры ял «Вост раў 
не па трэб ных лю дзей».***
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
15.00 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».***
16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2».***
19.20, 4.15 Се ры ял «За кон 
і па ра дак».***
22.15 Маст. фільм «Ма ша 
і мо ра».***
0.05 Се ры ял «Спрут».***
2.00 Се ры ял «Га ра чы лёд».***

7.00 «Ра нi ца Ра сii».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кi.
11.40 «60 хвi лiн». Ток-шоу.
13.00 «Па кой сме ху».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На вi-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфiр».
17.20 Се ры ял «Склi фа соў-
скi».
19.15, 20.40 Се ры ял «Аса бо-
вая спра ва».
21.40 «Прос тыя пы тан нi» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
22.00, 23.10 Се ры ял «Ка пi-
тан ша».
0.05 «Ве чар з Ула дзi мi рам Са-
лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.

6.05 «Па двой ныя стан дар ты».

7.10 Маст. фільм «Ад ва рот-
ны ад лік».***
9.00 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след».***
9.45, 23.05 «НЗ.by».

10.20 Се ры ял «Ляс нік».***
12.00 Суд пры сяж ных.

13.25, 16.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.

14.05 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».***
17.05 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».***
19.40 Се ры ял «Знік лы без 
вес так. Дру гое ды хан не».***
21.30 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч. Лё сы».***
23.25 «Вы ні кі дня».

23.55 Се ры ял «Шэф».***

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».

8.00 Се ры ял «Ча ты ры тан-
кіс ты і са ба ка».
9.00, 17.50 Се ры ял «Гранд-
га тэль».
10.15 «Сяб ры Дзя ду лі Мар ка».

10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».

11.00 Ме лад ра ма «Ле ту цен-
нік».
12.45, 19.15 Се ры ял «Ім пе-
рыя».
14.15 Се ры ял «Пры го ды ма-
ла до га Ін дыя ны Джонс».
15.55, 19.10, 21.00, 23.55 «На-
двор'е».

16.00 «Мульт па рад»: «Смур-
фы».

16.55 Се ры ял «Я ка хаю».
20.50 «Ве чар ні ца».

21.05 «Да вед нік па кра і нах 
і кан ты нен тах».

21.15 Ка ме дыя «Па езд ка
ў Аме ры ку».

23.15 Се ры ял «Фут ба ліс-
ты».
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З ТАЛЬ МА ХАМ 
ДЫ Ў ЯР МОЛ ЦЫ

Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка на-
ла «Бе ла русь 3» тэ ле вік та ры на 
«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:

Са ба ё́н — пад ліў ка з уз бі тых 
жаў ткоў, ві на, пры праў. Сло ва мае 
фран цуз скае па хо джан не.

Са ма́н — цэг ла-сы рэц, зроб ле-
ная з су ме сі глі ны, гною, се ча най 
са ло мы.

Шчы гу́ль ны (аб лас ное) — які 
доб ра пры ля гае; у аб цяж ку.

Цы ба́ ты — вы со кі, тон кі. «Мі рон 
быў ху ды, цы ба ты дзя цюк», — пі саў 
Ян ка Маўр.

Яр мо ́л ка — ша пач ка без ако-
лыш ка з мяк ка га ма тэ ры я лу. Па хо-
дзіць ад поль ска га сло ва jаrmulkа.

Таль ма́х — пад вяз ка це раз пля-
чо для ра не най ру кі.

Цырк на дро це — штось ці не-
звы чай нае, не ве ра год нае, смеш-
нае. Бе ла рус кія ад па вед ні кі: дзі-
во сы на ка лё сах, па це ха з пус то га 
ме ха. Рус кі: чу де са в ре ше те.

Пе ра вяр нуць свет — здзейс ніць 
неш та не звы чай нае, не ве ра год нае, 
ча го яшчэ не бы ло. Бе ла ру сы яшчэ 
ска жуць: чор ту ро гі скру ціць. Рус-
кія: го ры свер нуть.

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.
іоst@zvіаzdа.bу

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

ГІМН НА ПЛО ШЧЫ 
ДЗЯР ЖАЎ НА ГА 
СЦЯ ГА

На днях у Мін ску спя ва лі па-
тры я тыч ныя пес ні, вы пус ка лі 
ў не ба па вет ра ныя ша ры кі і хо-
рам вы кон ва лі гімн. Усё гэ та 
ад бы ва ла ся ў ме жах па тры я-
тыч най ак цыі «Слаў ся, зям лі 
на шай свет лае імя!», якую зла-
дзі ла Бел тэ ле ра дыё кам па нія 
пры са дзе ян ні Мін гар вы кан-
ка ма. Удзел у свя це, па вод ле 
пад лі каў ар га ні за та раў, узя ло 
больш за 3,5 ты ся чы мін чан і 
гас цей ста лі цы.

Га лоў ны мі ўдзель ні ка мі па тры я -

тыч най ак цыі ста лі дып ла ман ты 

ад най мен на га му зыч на га кон кур су 

Пер ша га на цы я наль на га ка на ла ра-

дыё на леп шае ары гі наль нае вы ка-

нан не Дзяр жаў на га гім на. Так са ма 

пе рад пры сут ны мі вы сту пі лі аў тар 

слоў бе ла рус ка га гім на Ула дзі мір 

Ка рыз на, за слу жа ная ар тыст ка Бе-

ла ру сі, дэ пу тат Па ла ты прад стаў-

ні коў і член жу ры кон кур су Іры на 

Да ра фе е ва, са ліс ты На цы я наль-

на га ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ ат ра 

опе ры і ба ле та — на род ная ар тыст-

ка Анас та сія Маск ві на і Ста ні слаў 

Тры фа наў, лаў рэ ат між на род на га 

дзі ця ча га кон кур су «Сла вян скі ба-

зар» Анас та сія Жаб ко, ар тыс ты 

Ма ла дзёж на га тэ ат ра эст ра ды і ін-

шыя вы ка наў цы, якія прад ста ві лі 

лі та ра тур на-му зыч ную кам па зі цыю 

з пе сень і вер шаў бе ла рус кіх аў-

та раў пра Ра дзі му. Куль мі на цы яй 

уша на ван ня га лоў ных дзяр жаў ных 

сім ва лаў ста ла су мес нае вы ка нан-

не гім на Бе ла ру сі ўсі мі ўдзель ні ка-

мі пад акам па не мент сім фа ніч на га 

ар кест ра Бел тэ ле ра дыё кам па ніі. 

Да рэ чы, тэ ле вер сію ак цыі ме ды-

я хол дынг не ўза ба ве пла нуе па ка-

заць у эфі ры.
Вік то рыя ЗА ХА РА ВА




