
На блі жа ец ца да раз вяз кі чар го вая тэ ле ві зій на-му зыч-
ная ме лад ра ма пад наз вай «на цы я наль ны бе ла рус кі 
ад бор на кон курс пес ні «Еў ра ба чан не». У пра мым эфі ры 
20 сту дзе ня па вы ні ках га ла-кан цэр та тэ ле гле да чы і пра-
фе сій нае жу ры вы бе руць та го, хто прад ста віць сё ле та 
Бе ла русь на між на род ным кон кур се ў Кі е ве. На ты тул 
пе ра мож цы, на га да ем, прэ тэн ду юць 13 фі на ліс таў. А 
па коль кі ім ёны мно гіх з іх ма ла што га во раць шы ро кай 
пуб лі цы, «Звяз да» скла ла не вя лі кі ілюст ра ва ны да вед-
нік, хто са бой што ўяў ляе, аб чым спя вае і ку ды імк нец-
ца. Та кім чы нам, прад стаў ля ем сё лет ніх кан ды да таў у 
па рад ку вы ступ лен ня на конкурсе:

1. ИЮЛЬ (Юлія Ка ра нюк) — 
Сhіldrеn оf thе Wоrld

25-га до вую ўра-
джэн ку Дра гі чы на 
не ка то рыя па мя та-
юць па тэ ле пра ек це 
«Ака дэ мія та лен-
таў 4» на АНТ. Дзяў-
чы на не каль кі га доў 
спра ба ва ла па чаць 
соль ную кар' е ру, 
але ўсё неш та не 
склад ва ла ся. Дру гое ды хан не спя вач ка на бы ла з да па мо гай 
прад зю сар ска га цэнт ра Jасkроt, за сна валь ні кі яко га — са ліст 
гур та «Чук і Гек» Дзміт рый Фа міч і тэ ле вя ду чая Ксе нія Дзю-
ка ва-Фа міч — пра па на ва лі Юлі но вае сцэ ніч нае імя, воб раз 
і рэ пер ту ар. Спе цы яль на для «Еў ра ба чан ня» бы ла на пі са на 
пес ня Сhіldrеn оf thе Wоrld з праз рыс тым за клі кам да ін тэр-
на цы я наль на га сяб роў ства і мі ру ва ўсім све це, па коль кі «ўсе 
мы — дзе ці ад ной зям лі».

Ся род пе ра ваг Юлі Ка ра нюк — бай цоў скі ха рак тар, за гар та-
ва ны 10 га да мі тэк ван до (у спя вач кі чор ны по яс), вы дат нае ва-
ло дан не анг лій скай і пад рых та ва ныя для фі на лу «фіш кі», ся род 
якіх ві дэа ін ста ля цыя і вя лі кі бу бен дыя мет рам 1,5 мет ра.

2. Аляк санд ра Ткач — 
Bе Strоngеr

Мін чан ка Са ша Ткач, яна ж спя вач ка 
Lеху Wеаvеr — са мая юная фі на ліст ка не 
толь кі сё лет ня га ад бо ру, але і ўсіх па пя-
рэд ніх — дзяў чы не ўся го 16 га доў, яна 
на ву чэн ка ад ной са ста ліч ных гім на зій. 
Зрэш ты, за пля чы ма ў юнай ар тыст кі ўжо 
доб ры дзя ся так му зыч ных кон кур саў у Бе-
ла ру сі, Ра сіі, Літ ве і Укра і не, во пыт удзе лу 
ў пры бал тый скім і поль скім шоу «Го лас». 
Акра мя та го, дзяў чы на дыс тан цый на вы-

ву чае му зыч нае прад зю сі ра ван не ў аме ры кан скім ка ле джы, а 
ў перс пек ты ве пла нуе пра цяг ваць сцэ ніч ную кар' е ру ме на ві та 
на За ха дзе.

Кон курс ную пес ню Са ша на пі са ла са ма, і пры све ча на кам-
па зі цыя не пер ша му ка хан ню, як па ду ма лі не ка то рыя, а, ка лі 
мож на так ска заць, юнац ка му ім пэ ту, стой кас ці ду ху і жа дан ню 
стаць мац ней шым, ня гле дзя чы на ўсе вы пра ба ван ні.

3. Ула дзі слаў Ку ра саў — 
Fоllоw thе Рlау

21-га до вы ўра джэ нец Брэс та прак тыч-
на ўсё свя до мае жыц цё пра вёў у су сед няй 
Укра і не, а та му лі чыц ца «ўкра ін скім вы ка-
наў цам бе ла рус ка га па хо джан ня». У яго 
ак ты ве — не каль кі мас тац кіх школ і тэ ат-
раль ных сту дый, удзел у тэ ле шоу «Хві лі на 
сла вы», «Зор ны рынг» і «Х-Фак тар 2», за піс 
5 ві дэа клі паў і соль на га аль бо ма, а так са ма 
ле таш ні пра ход у паў фі нал укра ін ска га на-
цы я наль на га ад бо ру на «Еў ра ба чан не-2016».

Пес ня, якую на пі саў сам Ула дзі слаў, — аў та бія гра фіч ная: 
«Уя ві це, што су стра ка еш ча ла ве ка, у ад но сі нах да яко га ра ней 
пе ра жы ваў ша лё ныя па чуц ці, і рап там ра зу ме еш, што ўсё мі ну-
ла. І ця пер мож на «згу ляць у ка хан не» прос та дзе ля ўспа мі наў 
пра бы лыя па чуц ці — пе ра тва рыць ко ліш нюю дра му ў фарс».

4. Гурт Nаvі — 
«Гіс то рыя май го 
жыц ця»

Ра дыё вя ду ча му, му зы-
кан ту Ар цё му Лук' я нен ку і 
пе да го гу па ва ка ле Ксе ніі 
Жук менш як 50 га доў на 
два іх, а яны ўжо ў доб рым 
сэн се на ра бі лі шу му, і не 
толь кі на ай чын най эст-
ра дзе. За ча ты ры га ды 
іс на ван ня Nаvі атры ма лі 
на цы я наль ную му зыч ную 

прэ мію «Лі ра», пе ра маг лі ў не каль кіх між на род ных кон кур сах, 
вы пус ці лі дзве плас цін кі, спа да ба лі ся ра сій скім тэ ле ка на лам 
і за пі са лі су мес ную пес ню з мод ным ра сій скім пісь мен ні кам 
Яў ге нам Грыш каў цом.

Пес ня «Гіс то рыя май го жыц ця» вы лу ча ец ца мі ла гуч нас-
цю і не пад роб най шчы рас цю — бо на пі са на пра лю боў да 
зем ля коў і род най кра і ны. Ду эт ма рыць прад ста віць род ную 

кра і ну на «Еў ра ба чан ні» на бе ла рус кай мо ве. Ад нак гэ та не 
адзі ная і да лё ка не га лоў ная іх мэ та: акра мя вы ступ лен ня 
ў фі на ле ад бо ру, ар тыс ты прэ зен ту юць свой но вы аль бом 
«Ілю мі на цыя».

5. Іsаас Nіghtіngаlе 
(Ва дзім Ка пус цін) — 
Rеd Lіnе

Маск віч Ва дзім Ка пус цін, які 
апош нія не каль кі га доў жы ве і 
пра цуе ў Лос-Ан джэ ле се, — са-
мы ўзрос та вы ўдзель нік у фі-
на ле на цы я наль на га ад бо ру. 
«Са лаўю» Ай зэ ку Най цін гей лу 
(пад та кім псеў да ні мам пра цуе 
ця пер Ва дзім) 43 га ды, і ў яго 
твор чай скар бон цы — пра ца ў 
Бер лін скім ка мер ным тэ ат ры, 12 
га доў спе ваў у па пу ляр ным джа-
за вым гур це, удзел у тэ ле шоу «Го лас-5» і пад рых тоў ка соль на га 
аль бо ма. На ад бор у Мінск, як сцвяр джае Ва дзім, яго пры вя лі 
бе ла рус кія ка ра ні баць кі і сяб ры-му зы́ кі з нашай краіны.

Пес ня Rеd Lіnе, паводле слоў ар тыс та, — пра тое, што мы 
(Еў ро па. — Аўт.) па ды шлі да ня бач най і не бяс печ най ры сы, за 
якой ча кае цэ лы шэ раг вост рых праб лем, і на спеў час іх вы ра-
шаць. Карацей кажучы, гэт кі му зыч на-кан' юнк тур ны за клік да 
мі ру, ла ду і су пра цоў ніц тва.

6. Kаttіе 
(Ка ця ры на Руд ніц кая) — 
Wіld Wіnd

Вы пуск ні цы Мінск ага дзяр-
жаў на га ка ле джа мас тац тваў 
да вя ло ся па пра ца ваць не каль кі 
га доў у ка ра о ке-ба рах вя ду чай 
і бэк-ва ка ліст кай, каб па зба віц-
ца бо я зі сцэ ны і пуб лі кі. Ця пер у 

24-га до вай спя вач кі ёсць упэў не насць у са бе, во пыт удзе лу ў 
кон кур сах і па трэб ныя зна ём ствы ў му зыч ным све це.

Пес ня Wіld Wіnd, на пі са ная швед скі мі аў та ра мі Аndеrs 
Hаnssоn і Shаrоn Vаughn, пры вон ка вым па да бен стве да ра-
ман тыч най ба ла ды на са мрэч пры све ча ная ах вя рам тэ рак таў і 
за клі кае да су праць ста ян ня гвал ту і бо лю, што ня суць ва ен ныя 
кан флік ты па ўсім све це.

7. Nutеkі — 
Tаkе Mу Hеаrt

27-га до вы ро кер Мі ха іл 
На ка раш ві лі з ка ле га мі — 
мож на ска заць, ве тэ ра ны 
бе ла рус ка га ад бо ру, для іх 
гэ та ўжо чац вёр тая спро ба 
пра ру біць му зыч нае акно 
ў Еў ро пу. Хоць гурт і без 
та го не скар дзіц ца на не-
за па тра ба ва насць — за 10 
га доў хлоп цы вы пус ці лі 3 
сту дый ныя аль бо мы і 13 клі паў, шмат гаст ра ля ва лі па СНД і 
Еў ро пе, за піс ва лі пес ні да кі на філь маў.

Пес ня Tаkе Mу Hеаrt за кра нае веч ную тэ му по шу каў ма-
раль ных ары ен ці раў і са праўд ных каш тоў нас цяў, вы ба ру па між 
пра віль ным і па мыл ко вым. У кам па зі цыі зу сім ня даў на з'я ві ла ся 
бе ла рус ка моў ная вер сія «Так ка хаць» — і, маг чы ма, яна част-
ко ва або цал кам пра гу чыць на сён няш нім кан цэр це.

8. Nароlі — 
Lеt's Соmе Tоgеthеr

Яшчэ адзін пастаянны 
ўдзельнік на цы я наль на га ад-
бо ру, які з гур та па сту по ва пе-
ра тва рыў ся ў соль ны пра ект 
вы пуск ні цы ўні вер сі тэ та куль ту-
ры Воль гі Шы ман скай. Ча ты ры 
га ды за пар Nароlі трап ля лі ў фі нал ад бо ру на «Еў ра ба чан не», 
кож ны раз прад стаў ля ю чы но вы воб раз і гу чан не.

Пес ня Lеt's Соmе Tоgеthеr — вы нік твор час ці бры тан ца 
Май кла Джэй мса Даў на, сла вен ца Пры мо жа Па гла е на і шве да 
Нік ла са Хас та, аран жы роў ку ж зра біў бе ла рус Ан тон Са ла ду ха 
(сын Аляк санд ра Са ла ду хі). Па сут нас ці, гэ та прос ты і ап ты міс-
тыч ны за клік аб' яд нац ца, каб ра зам іс ці на пе рад і пе ра адо лець 
усе цяж кас ці. У пес ні так са ма ёсць бе ла рус ка моў ныя вер сіі. 
Дак лад ней, як рас ка за ла «Звяз дзе» спя вач ка, іх ужо больш 
як 12: «Мы звяр ну лі ся ў сац сет ках да пры хіль ні каў, але, па 
шчы рас ці, я не ду ма ла, што столь кі лю дзей ад гук нец ца на пра-
па но ву ства рыць ва ры янт пес ні на род най мо ве. Ёсць вель мі 
ці ка выя тэкс ты і, маг чы ма, мы за пі шам на ват не каль кі ва ры-

ян таў, каб паз ней вы кон ваць іх на 
кан цэр тах і ў Бе ла ру сі, і за ме жа мі 
на шай кра і ны».

9. Мі кі та Хо дас — 
Vоісеs іn Mу Hеаd

19-га до вы ўра джэ нец Го ме ля — 
на столь кі «хло пец з на ро да», што 
дзі ву да еш ся, як гэ та яго за нес ла 
на «Еў ра ба чан не». Юнак са шмат-
дзет най сям'і, які пра цуе мый шчы-

кам по су ду ў ста ліч ным рэ ста ра не і спя вае ў пе ра хо дах не 
толь кі дзе ля ўлас на га за да валь нен ня, але і каб за ра біць на 
жыц цё, а ра зам з тым зай ма ец ца му зы кай і не па кі дае ма ры 
стаць пра фе сій ным ар тыс там. Да па ма гае яму ў гэ тым пе да гог 
па ва ка ле Свят ла на Гар ба цен ка і не вя лі кая твор чая ка ман да 
ад на дум цаў.

Як ня цяж ка зда га дац ца, кон курс ную пес ню хло пец на пі саў 
сам — гэ та і ёсць яго жыц цё вая гіс то рыя, па кла дзе ная на му зы-
ку. Ні я кіх фі шак і спец эфек таў Мі кі та не абя цае, хо ча за ча піць 
слу ха чоў шчы рас цю і быць са бой.

10. Ан жа лі ка 
Пуш но ва — 
Wе Shоuld Bе Tоgеthеr

19-га до вай мін чан цы, ма быць, 
бы ло на ка на ва на стаць спя вач кай — 
не здар ма баць кі на ват імя ёй да лі 
ў го нар спя вач кі і акт ры сы Ан жа лі кі 
Ялін скай. На ра хун ку ма ла дой ар-
тыст кі — не каль кі му зыч ных прэ мій 
і кон кур саў, у тым лі ку бе ла рус кая 
«Пес ня го да». Але да «Еў ра ба чан ня», 
пры зна ец ца дзяў чы на, яна прый шла 
не па сля дах ста рэй шай цёз кі, а пад 
ура жан нем ад кан цэр ту швед ска га 
ад бо ру Mеlоdіеfеstіvаlеn. Да та го ж ся бар Кі рыл Ер ма коў (паста-
янны ўдзельнік ад бо раў на дзі ця чае «Еў ра ба чан не» і фі на ліст 
ле таш ня га ад бо ру на «да рос лы» кон курс) пра па на ваў сваю 
пес ню — на дум ку Ан жа лі кі, вель мі «еў ра ві зій ную».

Па сыл кам па зі цыі зра зу ме лы ўжо з са мой наз вы — «Мы 
му сім быць ра зам, ня гле дзя чы ні на што». Да рэ чы, за клік да 
та го, каб быць ра зам, гу чыць у трох з 13 пе сень сё лет ніх фі на-
ліс таў бе ла рус ка га ад бо ру.

11. Анас та сія 
Шэ вя рэн ка — 
Wе'll Bе Tоgеthеr

Му зыч ная сту дыя, кон кур сы 
па тры я тыч най пес ні, тэ ле пра ек-
ты «Кру тыя ра бя ты» і «Ака дэ мія 
та лен таў» — пас ля ўся го гэ та га 
24-га до вая спя вач ка маг ла па поў-
ніць шэ ра гі бе ла рус кіх поп-ар тыс-
таў, але ад да ла пе ра ва гу джа зу, 
соў лу і ра бо це з жы вой му зы кай у 
клу бах ды рэ ста ра нах. Улас на, там 
яе су стрэў прад зю сар Мак сім Алей ні каў і пра па на ваў сваю 
пес ню і пад трым ку для ад бо ру на «Еў ра ба чан не».

На пра слу хоў ван ні лі рыч ная кам па зі цыя пра ка хан не пе ра-
ка на ла суд дзяў — а да га ла-кан цэр ту прад зю сар і спя вач ка 
абя ца юць яе мак сі маль на да пра ца ваць і па леп шыць.

12. Lеrmоnt х Julіс — 
Hеаrtbеаt

Ва сіль Ся лі шчаў і Ан тон Ру-
бац кі, якія ста яць за сцэ ніч ны мі 
ім ёна мі Lеrmоnt і Julіс, на пра-
фе сій най сцэ не ўжо да лё ка не 
пер шы год. Ва сі ля-Лер мон та 
слу ха чы мо гуць па мя таць па 
гур це «Август», ён жа «Аль бі-
ён», ён жа «Лер монт», чый дэ-
бют ны кліп «Мі ні мум рэз кас ці» стаў най леп шым му зыч ным 
ві дэа 2010 го да, Ан то на пры хіль ні кі ве да юць па гур тах Dаlі і 
Rоstаnу.

Абод вум му зы кам пад 30 — і ім ёсць што ска заць пуб лі цы. 
Так, кон курс ная пес ня Hеаrtbеаt пры све ча на сва бо дзе і ка-
хан ню, сэр ца біц цю ва ўні сон, якое аб' яд ноў вае са мых роз ных 
лю дзей. Да рэ чы, прад ста віць яе на бе ла рус кім ад бо ры хлоп цам 
па ра іў удзель нік «Еў ра ба чан ня-2014» Tэа.

13. Гурт 
«РRОвокация» — 
Mу Lоvе

Марк Вой тка і Ар цём Са ла ду ха пра-
цу юць у Ма ла дзёж ным тэ ат ры эст ра-
ды, ву чац ца ва ўні вер сі тэ це куль ту ры 
на ва ка ліс таў, але фак тыч на з'яў ля юц-
ца па да печ ны мі прад зю са ра Ана то ля 
Чэ пі ка ва, які два га ды та му і зля піў 
з хлоп цаў ду эт. Ён жа пад рых туе іх 
да «Еў ра ба чан ня» — а ка лі тут не па-
шан цуе — то да ад бо ру на на ступ ны 
кон курс «Но вая хва ля».

Тэкст да пес ні, да рэ чы, на пі са ны на ву чэн цам ду хоў най се-
мі на рыі і рас каз вае не столь кі пра ка хан не, коль кі пра лю боў 
у шы ро кім сэн се — як ства раль нае па чуц цё і тое, што нас 
аб' яд ноў вае.

***
Фі наль ны га ла-кан цэрт бу дзе транс лі ра вац ца ў пра мым 

эфі ры тэ ле ка на лаў «Бе ла русь 1» і «Бе ла русь 24» і ан лайн 
на сай це tvr.bу. У шоу, акра мя прэ тэн дэн таў, вы сту пяць 
спе цы яль ныя гос ці — Тэа, Юза ры і Іvаn, якія ў роз ны час 
прад стаў ля лі Бе ла русь на кон кур се, і не каль кі яр кіх кан-
кур сан таў з сё лет ня га ад бо ру.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ПРЫ ГО ЖА СПЯВАЦЬ НЕ ЗА БА РО НІШ
Сён ня — фі нал на цы я наль на га бе ла рус ка га ад бо ру на «Еў ра ба чан не-2017». 

Хто па зма га ец ца за пу цёў ку на між на род ны кон курс?


