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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.51 21.23 16.32
Вi цебск — 4.34 21.20 16.46
Ма гi лёў — 4.41 21.13 16.32
Го мель — 4.46 21.01 16.15
Гродна — 5.08 21.37 16.29
Брэст    — 5.17 21.29 16.12

ЗАЎТРА
Клі ент у бан ку пы та ец ца дры гот кім 

го ла сам:

— І што, усе мае гро шы знік лі?

Служ бо вец бан ка з усмеш кай:

— Ды не, што вы! Гро шы не мо гуць 

бяс след на знік нуць! Прос та за раз яны ў 

ка гось ці ін ша га...

Від не ла. Па цяг ну лі ся да ха ты пер-

шыя му жы-ка зач ні кі.

У адэ скім трам ваі:

— Не нер вуй це ся, ма дам, не мні це 

са бе твар!..

Месяц
Першая квадра 22 мая.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

Iмянiны
Пр. Глікерыі, Ірыны, Аляксандра, 

Васіля, Георгія, Макара, Сяргея, 

Яфіма.

К. Марыяны, Паўліны, Эвеліны, 

Паўла, Філіпа, Яна.
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26 МАЯ

1882 год — на ра дзіў ся (в. Звонь, ця-
пер ва Ушац кім ра ё не) Сі дар 

Дзміт ры е віч Ка за чо нак, Ге ор гі еў скі ка ва лер. 
Уз на га ро джа ны Ге ор гі еў скі мі кры жа мі ча ты рох 
сту пе няў за ба я выя за слу гі ў рус ка-япон скай 
1904—1905 га доў і Пер шай су свет най вай не. 

З 1918 го да — у Чыр во най Ар міі, ка ман дзір 152-га пал ка 17-й ды-
ві зіі, які вы зва ляў Мінск ад поль скіх вой скаў у лі пе ні 1920 г. У Вя-
лі кую Ай чын ную вай ну ўдзель ні чаў у ар га ні за цыі пар ты зан ска га 
ру ху ва Ушац кім ра ё не. У 1942 го дзе рас стра ля ны ня мец ка-фа-
шысц кі мі за хоп ні ка мі ў По лац ку.

1928 год — на ра дзіў ся Юрый Іва на віч Паў лаў, бе ла рус-
кі ге о лаг, за слу жа ны ге о лаг-раз вед чык Бе ла ру сі. 

Пра ца ваў у Ста ро бін скай ге о ла га-по шу ка вай экс пе ды цыі, на-
чаль ні кам На раў лян скай наф та раз вед кі, га лоў ным ін жы не рам, 
ды рэк та рам Бе ла рус кай кан то ры раз ве дач на га свід ра ван ня, 
з 1965 го да — кі раў нік трэс та «Бел наф та газ раз вед ка», з 1973-
га — на чаль нік Упраў лен ня геа ло гіі БССР, у 1986—1988 га дах — 
ге не раль ны ды рэк тар ВА «Бел геа ло гія». Удзель ні чаў у ад крыц ці 
Рэ чыц ка га, Асташ ко віц ка га, Ві шан ска га і ін шых ра до ві шчаў наф-
ты. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 
Бе ла ру сі.

1926 год — па іні цыя-
ты ве Зміт ра ка 

Бя ду лі, Ула дзі мі ра Ду боў кі, 
Кан дра та Кра пі вы, Кузь мы 
Чор на га ство ра на Бе ла рус кае 
лі та ра тур на-мас тац кае аб' яд-

нан не бе ла рус кіх пісь мен ні каў «Уз вы шша». Аб' яд нан не вы да ва ла 
ча со піс «Уз вы шша», лі та ра тур ныя збор ні кі. У 1931 го дзе бы ло 
пры ня та ра шэн не аб лік ві да цыі лі таб' яд нан ня.

1877 год — на ра дзі ла ся Ай се до ра Дун-
кан (1877—1927), аме ры кан ская 

тан цоў шчы ца, ад на з за сна валь ні каў шко лы 
тан ца ма дэрн. У 1921—1924 га дах жы ла ў Са-
вец кай Ра сіі, ар га ні за ва ла ўлас ную сту дыю ў 
Маск ве.

1904 год — на ра дзі ла ся Глі ке рыя Ва сіл еў на Баг да на ва-
Час на ко ва, ра сій ская ар тыст ка апе рэ ты, тэ ат ра і 

кі но, на род ная ар тыст ка РСФСР. Зды ма ла ся ў філь мах «Утай-
ма валь ні ца тыг раў», «Міс тар Ікс», «Ля ту чая мыш» і інш. Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі СССР.

1907 год — на ра дзіў ся Ге ор гій Пі лі па віч Бай ду коў 
(1907—1994), са вец кі лёт чык, удзель нік бес па са-

дач ных пе ра лё таў у 1936—1937 га дах (ра зам з В. П. Чка ла вым 
і А. В. Бе ля ко вым), ге не рал-пал коў нік авія цыі, Ге рой Са вец ка га 
Са ю за (1936).

1910 год — дзень на ра джэн ня (г. Бер лін) Эдзі Роз не-
ра, кам па зі та ра, аран жы роў шчы ка, джа за ва га 

тру ба ча, за слу жа на га ар тыс та Бе ла ру сі (1944). Ва ло даў вір ту-
оз най гуль нёй на тру бе. З 1939 го да жыў у СССР. У 1940-м быў 
кі раў ні ком Дзяр жаў на га джаз-ар кест ра БССР. У 1946 го дзе 
рэ прэ са ва ны, рэ абі лі та ва ны ў 1954-м. Кі ра ваў эст рад ны мі ар-
кест ра мі Маск вы, з 1969 го да — ар кест рам Го мель скай аб-
лас ной фі лар мо ніі, з 1972 го да жыў у За ход нім Бер лі не. Аў тар 
шмат лі кіх па пу ляр ных пе сень, тан ца валь ных ме ло дый. Па мёр 
у 1976 го дзе.

«Мінск так змя ніў ся!» 

Гэ тая фра за гу чыць з вус наў 

кож на га, хто быў зна ё мы са 

ста лі цай хоць бы пя ці га до вай 

даў нас ці. І ка рэн ныя мін ча не, 

і жы ха ры ін шых рэ гі ё наў, якія 

на вед ва лі ся ў ста лі цу не каль кі 

ра зоў на год, і даў нія міг ран ты 

сы хо дзяц ца ў ад ным — 

Мінск імк лі ва змя ня ец ца, 

пры чым у леп шы бок. Ка лі ра ней 

ту рыс ты час цей уз на га родж ва лі 

го рад эпі тэ та мі «спа кой ны» 

і «рас слаб ляль ны», то ця пер яны 

здзіў ле на ўсклі ка юць: «Ні дзе яшчэ 

не ба чы лі та кіх маш таб ных 

ве ча ры нак!». Адзін з пунк таў, 

які ро біць го рад пры ваб ным 

для ту рыс таў і мін чан, — шмат лі кія 

фес ты ва лі, якія ў цёп лую па ру 

го да на бы ва юць асаб лі ва шы ро кі 

раз мах.

СЁН НЯ Ў КА РЭЮ 
ЦІ Ў ГРЭ ЦЫЮ?

На огул фар мат фес ты ва ляў па чаў на-

столь кі ак тыў на вы ка рыс тоў вац ца ў Мін ску 

ўся го не каль кі га доў та му, але ўжо ця пер 

не маг чы ма ўя віць са бе той жа Верх ні го рад у 

вы хад ныя дні без гуч най му зы кі і вя сё лых на-

тоў паў. Да доб ра га хут ка пры звы чай ва еш ся. 

Тым больш што за ба вы па гус це зной дуц ца 

для кож на га: тут і кан цэр ты, і свя ты на цы я-

наль ных куль тур, і тэ ат раль ныя, і кі на фес ты-

ва лі, і на ват ме ра пры ем ствы, дзе па нуе ежа. 

І са мае пры ем нае — амаль усю ды можна 

тра піць бяс плат на. Але пра ўсё па па рад ку.

Пач нём з та го, што, без умоў на, га лоў най 

пля цоў кай го ра да і цэнт рам пры цяг нен ня 

ўсе агуль най ува гі ле там ста но віц ца той са мы 

Верх ні го рад. Уся спра ва ў тым, што ка лі не 

ве да еш, чым за няц ца ў вы хад ныя, дак лад на 

мож на іс ці ту ды: су ма ваць не да вя дзец ца. 

Амаль кож ныя вы хад ныя, па чы на ю чы ўжо з 

2 чэр ве ня, у Верх нім го ра дзе бу дуць пра хо-

дзіць дні на цы я наль ных куль тур. Упер шы ню 

та кое ме ра пры ем ства пра вя лі ў 2015 го дзе, 

та ды мож на бы ло ўба чыць шы ры ню гру зін-

скай ду шы на тра ды цый ным свя це «Тбі лі со-

ба». Да рэ чы, яно да гэ та га ча су за ста ец ца 

са мым маш таб ным ся род на цы я наль ных. 

Так, ле тась на «Тбі лі со бе» па бы ва ла ка ля 

100 ты сяч ча ла век! Сё ле та свя та прой дзе ў 

пер шыя вы хад ныя ве рас ня.

Уся го ж на цёп лы час го да ў бе ла рус кай 

ста лі цы за пла на ва на 15 фес ты ва ляў на цыя-

наль ных куль тур. Упер шы ню ў та кім фар-

ма це па зна ё мяць з ха рак тэр ны мі ры са мі 

сва іх зем ля коў бры тан цы і эс тон цы. Ад крые 

шэ раг фес ты ва ляў Шве цыя ўжо ў пер шыя 

вы хад ныя ле та. Рас ка жуць пра тра ды цыі і 

най блі жэй шыя су се дзі: Ра сія, Укра і на, Літ ва, 

Поль шча. Акра мя та го, мож на бу дзе больш 

да ве дац ца аб грэ час кай, ка рэй скай, італь-

ян скай, ар мян скай, мал даў скай, яў рэй скай 

і азер бай джан скай куль ту рах. Геа гра фія са-

праў ды шы ро кая, та му кож нае свя та абя цае 

быць са ма быт ным і не паў тор ным. У пра гра-

ме аба вяз ко ва — на цы я наль ная му зы ка і 

тан цы, тра ды цый ныя за ба вы і, вя до ма ж, 

стра вы.

ПЛА ТА ЗА МАГ ЧЫ МАСЦЬ 
КУП ЛЯЦЬ

Да рэ чы, аб пры сма ках. За апош нія два 

га ды ў ста лі цы як быц цам з'я ві ла ся цэ лае 

па ка лен не эка ном ных гур ма наў, якое зна-

хо дзіц ца ў веч най па го ні за ці ка вы мі і не-

звы чай ны мі сма ка вы мі спа лу чэн ня мі, але 

за ра зум ную ца ну. До каз та му — ме га па пу-

ляр ныя гаст ра фэс ты. Гэ та ка лі на пра ця гу 

ме ся ца 20 уста ноў пра па ну юць на вед валь-

ні кам дэ гус та цый ны сэт за фік са ва ны кошт. 

Звы чай на цэн нік страў у рам ках гаст ра фес-

ты ва лю ў ра зы ні жэй шы, чым па звы чай-

ным ме ню. Тэ ма для сэ ту мо жа быць са мая 

роз ная: ад кух ні пэў на га рэ гі ё на да страў, 

якія за свя ці лі ся ў вя до мых філь мах. Ця пер, 

на прык лад, стар та ваў «Гаст ра фэст.Крафт», 

пад час яко га мож на па каш та ваць най больш 

пры дат ныя, на дум ку шэф-ку ха раў, за кус кі 

пад пі ва. Ка лі па шан цуе, мож на атры маць аж 

да паў та ра кі ла гра ма роз най ежы за 20 руб-

лёў. Мін ча не, якія ста мі лі ся ад вы со кіх цэн у 

ка фэ, бра ні ру юць сто лі кі за не каль кі тыд няў 

да па чат ку гаст ра фэс ту, а ка лі ў іх гэ та не 

атрым лі ва ец ца, га то выя га дзі на мі ста яць у 

чар зе і ча каць, ка лі ж за па вет нае мес ца вы-

зва ліц ца. Не зра зу ме ла толь кі, усё гэ та дзе ля 

та го, каб па каш та ваць неш та не звы чай нае, 

ці каб заў сё ды бы ло пра што пад тры маць 

раз мо ву са зна ё мы мі.

Але гаст ра фэс ты ла дзяц ца на пра ця гу 

ўся го го да, а вось ле там у ама та раў «смач-

нень ка га» з'яў ля ец ца да дат ко вая пля цоў ка, 

дзе мож на ве се ла ба віць час і па каш та ваць 

неш та но вае. Фес ты валь Vulіtsa Ezha, дзе, як 

мож на зда га дац ца, ак цэнт ро біц ца на ву ліч-

най ежы, не каль кі ра зоў за се зон пра хо дзіць 

у пар ку «Дрым лэнд». Са мае дзіў нае, што 

ўва ход на тэ ры то рыю, дзе раз ме шча ны лат-

кі, плат ны. Гэ та зна чыць, ты пла ціш прос та 

за тое, каб мець маг чы масць ку піць ежу. Уяў-

ля е це та кую сіс тэ му ў кра ме? Ар га ні за та ры 

тлу ма чаць гэ та тым, што так ляг чэй ад се яць 

па тэн цый ных па ру шаль ні каў спа кою і ў су-

ця шэн не ас тат нім пра па ну юць на сы ча ную 

пра гра му. Ка лі пад час пер шых фес ты ва ляў 

пад ак тыў нас ця мі ме лі ся на ўва зе не каль кі 

фо та зон і дзі ця чая пля цоў ка, то ця пер гэ та 

шмат лі кія лек цыі, май стар-кла сы, кі на па ка зы 

і на ват вы ступ лен ні вя до мых ар тыс таў. Што 

да ежы, то, зда ец ца, тут са праў ды са бра-

на ўсё, на што хо піць уяў лен ня: сма жа нае 

ма ро зі ва, ган конг скія ваф лі, вуст ры цы, фа-

ла фель, а ўжо вы бар ві даў бур ге раў і лі ма-

на даў пе ра лі чыць не маг чы ма. Адзі нае, на 

што па-ра ней ша му з усмеш кай на ра ка юць 

на вед валь ні кі, — што за кож ную стра ву да-

во дзіц ца пла ціць асоб на.

КАН КУ РЭН ЦЫІ — СЛА ВА!
Яшчэ адзін кі ру нак, які лі та раль на за хліс-

нуў Мінск апош нім ча сам, — гэ та шмат лі кія 

му зыч ныя фес ты ва лі. Час цей за ўсё ар га ні-

за та рам вы сту пае вя до мая фір ма, якая та кім 

чы нам імк нец ца пра су нуць сваю пра дук цыю. 

Ча му не, ка лі яна мо жа пры вес ці ці ка вых 

ар тыс таў без кас міч ных сум за кві ток. Імк ну-

чы ся пе ра фран та ваць адзін ад на го (дзя куй 

кан ку рэн цыі!), фэс ты з кож ным го дам ста но-

вяц ца ўсё больш да ступ ныя і, што асаб лі ва 

пры ем на, з'яў ля юц ца на ват бяс плат ныя пра-

па но вы. Пры чым га вор ка не пра вы ступ лен ні 

на сцэ не скве ра, а пра маш таб ныя фес ты ва-

лі. Вы дат ны прык лад — A-Fest, які ла дзіц ца 

на тэ ры то рыі Ло шыц ка га пар ку. У мі ну лым 

го дзе яго хэд лай не рам стаў бры тан скі спя вак 

Джон Нью ман. Ня дзіў на, што пад час яго вы-

ступ лен ня ве лі зар ная пля цоў ка пе рад сцэ най 

бы ла пад за вяз ку за бі тая дзя сят ка мі ты сяч 

лю дзей.

Да рэ чы, му зы кі ле там са праў ды бу дзе 

шмат: ад джа за вых ве ча роў ка ля Ра ту шы 

да элект рон ных і рок-фес ты ва ляў у го ра дзе 

і яго ва ко лі цах. «Кос мас наш», 21Vek, Stereo 

Weekend, «Рок за Баб роў» — усе гэ тыя наз-

вы абя ца юць мо ра якас най му зы кі і па зі ты ву. 

А для ама та раў да ве дац ца і па спра ба ваць 

неш та но вае ёсць яшчэ што га до вы тра ды-

цый ны арт-пік нік FSP Freaky Summer Party, 

фес ты валь авія цый на га спор ту «Пра не ба», 

эка фэст «Па стар нак»... І гэ та мы на ват 

ад Мін ска яшчэ не ад' еха лі.

Са мае пры ем нае ў та кіх па дзе ях — агуль-

ная хва ля, якая аб' яд ноў вае аб са лют на роз-

ных лю дзей. А яшчэ — доў га ча ка ныя пе ра ме-

ны да леп ша га. Яшчэ пяць га доў та му мін ча не 

га то выя бы лі ста яць шмат кі ла мет ро выя чэр гі 

па ежу, тры ваць ад сут насць гуль ня вых зон 

для дзя цей ці мес цаў, дзе з кам фор там мож-

на раз мяс ціц ца, — аль тэр на ты вы ж не бы ло. 

Ця пер жа, ка лі ар га ні за та ры не пра вод зяць 

ра бо ту над па мыл ка мі, ці ка васць да іх пра ек-

таў рэз ка па дае. Ба ла зе, пы тан не «А чым жа 

за няц ца за мест гэ та га?» не ўзні кае.

Мін ча не па го дзяц ца, што ста лі ца вы дат-

ная ў лю бую па ру го да. Але ле та, па праў-

дзе, — час яе са праўд на га роск ві ту: на столь-

кі яна вя сё лая, гуч ная і ЖЫ ВАЯ!

Да р'я КАС КО



Фес ты валь гру зін скай куль ту ры «Тбі лі со ба» ў Верх нім го ра дзе.

Жыц цё вя лі ка га го ра даЖыц цё вя лі ка га го ра да  

Стан цыя «Мінск Фес ты валь ны»
Як ста лі ца ле там пе ра тва ра ец ца ў го рад-свя та

А-fest у Ло шыц кім пар ку.

У фае Ака дэ міі му зы кі, дзе 

па тра ды цыі зла джа ны па пя-

рэд ні ад бор, спа кой ная ра бо-

чая ат мас фе ра: удзель ні кі рэ-

гіст ру юц ца, рэ пе ці ру юць, ча ка-

юць сва ёй чар гі. І, на ту раль на, 

нер ву юц ца. Усё ж кан ку рэн цыя 

вя лі кая: у пра ект тра пяць толь-

кі 48 кан кур сан таў у дзвюх уз-

рос та вых гру пах: ад 5 да 10 і 

ад 11 да 15 га доў.

«Ця пе раш ні кас тынг пра во-

дзіц ца ра ней за па пя рэд нія, та-

му ва ўдзель ні каў бу дзе больш 

ча су, каб пад рых та ваць ары гі-

наль ныя ну ма ры, а ў нас — каб 

знай сці ці ка выя рэ жы сёр скія 

ха ды. Та му ад на знач на трэ ці 

се зон кон кур су бу дзе ві до вішч-

ны і яр кі, — ад зна чае кі раў нік 

ды рэк цыі спец пра ек таў АНТ 

Іван ПАД РЭЗ. — Пры ем на, 

што мно гія ба чы лі мі ну лыя се-

зо ны і доб ра па пра ца ва лі 

над рэ пер ту а рам, зра бі-

лі пэў ную ра бо ту над па-

мыл ка мі. Што яшчэ вар та 

ад зна чыць, у па раў на нні з 

пер шым-дру гім се зо на мі 

ста ла на шмат больш ар-

тыс таў ары гі наль на га жан-

ру (цырк, тэ атр, мас тац кая 

дэк ла ма цыя); хоць па-ра-

ней ша му са мая вя лі кая 

коль касць кан кур сан таў 

спра буе ся бе ў ва ка ле». 

Да рэ чы, у трэ цім се зо не 

тэ ле пра ек та пра цяг нец ца 

цу доў ная тра ды цыя, рас-

па ча тая яшчэ на кон кур се 

«Я спя ваю»: на кож ным 

ад бо рач ным кан цэр це ў 

якас ці спе цы яль ных гас цей 

бу дуць вы сту паць та ле на ві тыя 

дзе ці з ня прос тым лё сам, для 

мно гіх з якіх вы ступ лен не на 

вя лі кай сцэ не — ма ра і шанс 

змя ніць жыц цё да леп ша га.

...За дзвя ры ма ні бы та шчоў-

кае і сві шча са ла вей — так па-

май стэр ску імі туе яго спе вы 

ад на з па тэн цый ных кан кур-

сан так. Ін шыя чы та юць вер шы: 

хтось ці — аў тар скія, хтось ці — 

бе ла рус кую кла сі ку, а хтось-

ці — не ча ка на — Вы соц ка га; 

дэ ман стру юць над звы чай ную, 

гу та пер ча вую плас ты ку ў цыр-

ка вых ну ма рах, ураж ва юць 

май стэр ствам фо кус ні ка; ра-

зы гры ва юць пан та мі мы і цэ лыя 

мі ні-спек так лі. Шмат у ка го, 

заўва жа ем, гу чыць тэ ма Вя лі-

кай Ай чын най вай ны і Пе ра-

мо гі — у вер шах, апа вя дан нях, 

тэ ат ра лі за ва ных ну ма рах. Але 

бы лі і не ча ка ныя зна ход кі.

— Ча му вы вы бра лі ме на ві та 

гэ ты твор? — пы та ец ца стар-

шы ня жу ры рэк тар Ака дэ міі 

му зы кі Ка ця ры на ДУ ЛА ВА ў 

тро і цы школь ні каў з Ла гой скай 

дзі ця чай шко лы мас тац тваў. Тыя 

«ажыў ля юць» апа вя дан не Чэ ха-

ва «Злы хлоп чык».

— Та му што ён вя сё лы, ці ка вы 

і па суе на шай кам па шцы, — бой-

ка ад каз вае за ўсіх Ка ця Са лод-

кая. «Кам па шка» па ста ра ла ся 

раз ве ся ліць пры сут ных як след, 

але кан чат ко вы вер дыкт, як і ўсе 

ін шыя, удзель ні кі па чу юць пас ля 

дэ та лё ва га раз гля ду за пі саў вы-

ступ лен няў і шмат ра зо ва га аб-

мер ка ван ня жу ры.

У мно гіх дзя цей, хто прый-

шоў на кас тынг, вя ліз ны «па-

служ ны спіс» удзе лу ў раз на-

стай ных кон кур сах. «Ні чо га 

са бе, ча ты ры ста рон кі з пе ра-

лі кам дып ло маў!» — здзіў ля юц-

ца ў жу ры. Гэ та мо жа стаць да-

дат ко вым плю сам — але важ на 

так са ма, як удзель ні кі тры ма-

юц ца на сцэ не, ус ту па юць у 

дыя лог з ад бо рач най ка мі сі яй і 

ўмоў най пуб лі кай, ба яц ца або 

рас кры ва юц ца. Не ка то рыя 

прый шлі на огул без до све ду 

за ня ткаў у якім-не будзь твор-

чым гурт ку ці сту дыі, але з 

пры род най ха рыз май, сме лас-

цю і жа дан нем па ка заць ся бе. 

Хтось ці, ві да воч на, не ўгад вае 

з рэ пер ту а рам або пе ра ацэнь-

вае свае сі лы, і, тым не менш, 

усе дзе ці аба вяз ко ва чу юць 

сло вы па дзя кі і па хва лы (кры-

ты ку юць тут аку рат на і толь кі ў 

вуз кім пра фе сій ным ко ле).

...Па куль суд дзі ідуць на 

не вя лі кі пе ра пы нак, у ка лі до-

рах пра цяг ва юц ца рэ пе ты цыі. 

Скрозь агуль ны шум чу ец ца 

звон кі га ла сок: «Карл у Кла-

ры ўкраў ка ла... ой, ка ра лы!». 

Лі за ве та Па тап чук і Мі ла на 

Ха ту лё ва, ба дай, — са мыя 

ма лень кія ўдзель ні цы кас тын-

гу: пер шай ужо ёсць пяць га-

доў, а дру гой споў ніц ца толь кі 

ўлет ку. Ад нак тры ма юц ца ма-

лыя з год нас цю, як са праўд-

ныя ар тыст кі, і за мі лоў ва юць 

дзі ця чай не па срэд нас цю.

«Я гля дзе ла мі ну лыя кон-

кур сы «Та лент кра і ны» і час 

ад ча су за дум ва ла ся, ці не 

маг ла б ту ды тра піць на ша 

Мі ла на. Але ра ней яна бы ла 

за над та ма лень кая для кон-

кур су, ды і я су мня ва ла ся: 

мо жа, гэ та га во рыць мая ба-

бу лі на ўпэў не насць у та лен це 

лю бі май унуч кі, — пры зна ец ца 

ба бу ля дзяў чын кі. — 

А сё ле та зноў уба чы-

ла рэ кла му кас тын-

гаў, і зу сім спан тан на 

ўсё скла ла ся: знай шлі 

доб ры верш, вы ву чы-

лі яго — але спа чат ку 

па ка за лі ся ак цё рам у 

на шым тэ ат ры «Ляль-

ка», каб пра ве рыць, як 

яна бу дзе рэ ага ваць на 

чу жых лю дзей. Мі ла на 

сме ла пра чы та ла верш, 

пад тры ма ла дыя лог з 

да рос лы мі, і ўсе ска за-

лі, што атрым лі ва ец ца 

цу доў на, трэ ба спра ба-

ваць свае сі лы. Вось 

мы ху цень ка са бра лі ся і пры-

еха лі з Ві цеб ска ў Мінск — як 

лі чы це, не да рэм на?».

Ка му з прэ тэн дэн таў па шан-

цуе тра піць у «Та лент кра і ны», мы 

да ве да ем ся ўжо во сен ню, у но-

вым тэ ле се зо не. А па куль акт ры-

са Рус ка га тэ ат ра Іна СА ВЯН-

КО ВА, якая ўва хо дзі ла ў жу ры 

на мі на цыі «Ары гі наль ны жанр», 

на гад вае пра важ ную рэч:

— Ні ў якім вы пад ку не за-

сму чай це ся, ка лі вы не прай-

шлі, і не ду май це, быц цам з ва-

мі штось ці не так! Кас тынг — 

гэ та толь кі спро ба сіл, а не аб-

са лют ны вер дыкт, ёсць та лент 

або яго ня ма. На огул, вель мі 

цяж ка ска заць, хто з ця пе раш-

ніх удзель ні каў змо жа стаць 

ак цё рам, а хто — не. Па куль 

што бач на, як мно га ў дзе цях 

ад пе да го гаў: ін та на цыі, ру хі, 

«пра віль ныя» ак цэн ты... Ка лі 

ва шым дзе цям ці ка ва зай мац-

ца твор час цю — аба вяз ко ва 

ра бі це гэ та, пра цуй це над рас-

крыц цём здоль нас цяў і гру кай-

це ў роз ныя дзве ры.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



На свае во чыНа свае во чы  

АД ЧЭ ХА ВА ДА АКРА БА ТЫ КІ
У Мін ску прай шлі кас тын гі тэ ле пра ек та «Та лент кра і ны — 3»

Больш за 300 та ле на ві тых дзя цей і пад лет каў з усёй Бе-

ла ру сі па да лі за яў кі на ўдзел у трэ цім се зо не кон кур су 

та лен таў. Мно гія спра бу юць свае сі лы не ўпер шы ню, дэ-

ман стру ю чы стро гай ад бо рач най ка мі сіі, як за год-дру гі 

вы рас уз ро вень май стэр ства. Чым ураж ва лі дзе ці і які мі 

кры тэ ры я мі кі ра ва лі ся да рос лыя, раз вед ва ла «Звяз да» 

не па срэд на пад час кас тын гу.


