
16-га до вая спя вач ка з аг-

ра га рад ка Дзі він Коб рын-

ска га ра ё на гуч на за яві ла 

аб са бе ў дру гім се зо не 

тэ ле ві зій на га пра ек та «Ты 

су пер!», які вы хо дзіць на 

ра сій скім ка на ле НТБ. 

Дзяў чы на, якая вы кон ва-

ла пес ні на бе ла рус кай, 

рус кай, укра ін скай і анг-

лій скай мо вах, упэў не на 

дай шла да фі на лу кон-

кур су, дзе за ня ла дру гое 

мес ца.

У фі наль ным кан цэр це, да-

рэ чы, Ве ра Яро шык вы ка на ла 

ра зам з Рус ла нам Алях но вя-

до мую пес ню «За ча ро ва ная» 

на вер шы Ге на дзя Бу раў кі на — і са рва ла ава цыі 

за лы і суд дзяў. Як ад зна чыў адзін з чле наў пра-

фе сій на га жу ры ва каль на га шоу, кам па зі тар і 

прад зю сар Вік тар Дро быш, для Ве ры Яро шык 

заўж ды ад кры тыя яго «сэр ца, сту дыя і кам па-

нія».

Ве ра Яро шык з трох га доў 

вы хоў ва ец ца ў Дзі він скім дзі ця-

чым до ме, ку ды тра пі ла ра зам з 

бра там з-за та го, што баць кі бы-

лі па збаў ле ныя дзі ця чых пра воў. 

Ця пер дзяў чы на ву чыц ца ў дзя-

ся тым кла се, іг рае на цым ба лах 

і пі я ні на, удзель ні чае ў роз ных 

твор чых кон кур сах (не каль кі га-

доў та му Ве ра ста ла фі на ліст кай 

тэ ле кон кур су «Я спя ваю» на ка-

на ле АНТ) і пла нуе звя заць сваё 

жыц цё з му зы кай.

«Ты су пер!» — між на род ны тэ-

ле ві зій ны ва каль ны кон курс для 

та ле на ві тых дзя цей ва ўзрос це ад 

8 да 18 га доў, якія за ста лі ся без 

апе кі баць коў. Сё ле та ў ім удзель-

ні ча лі 83 юныя ар тыс ты з 13 кра ін, 

а да фі на лу дай шлі 11 ча ла век. Усе яны ў якас ці 

спе цы яль ных па да рун каў ад ар га ні за та раў атры-

ма лі за пра шэн не ў між на род ны дзі ця чы цэнтр 

«Ар тэк», што ме сяч ную сты пен дыю да да сяг нен-

ня 18 га доў і за піс пес ні ў пра фе сій най сту дыі.
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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.48 21.27 16.39
Вi цебск — 4.30 21.24 16.54
Ма гi лёў — 4.38 21.17 16.39
Го мель — 4.43 21.05 16.22
Гродна — 5.05 21.41 16.36
Брэст    — 5.14 21.33 16.19

ЗАЎТРА
Пас ля вы ву чэн ня «Ка ма сут ры» вы-

свет лі ла ся, што най боль шую пе ра ва гу 

жан чы ны ад да юць по зе «да вай заўт-

ра».

— Дзяў чы на, я аб са лют на воль-

ны!

— Па ча кай це, муж чы на, да вай це 

ўдак лад нім: воль ны ці ні ко му не па-

трэб ны?

Чэм пі ён све ту па скач ках у вадy 

зaкідвae пeльмeні ў кacтpулю бeз пыр-

скаў.

Месяц
Поўня ў 17.19.

Месяц у сузор’і Стральца.

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Георгія, Фёдара, 

Яфрэма.

К. Марыі, Уршулі, Аляксандра, 

Максіма, Пятра.
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1850 год — на ра дзіў ся (в. Чэр нін, ця пер 
у Свет ла гор скім ра ё не) Аляк сандр 

Ні чы па ра віч Шы ма ноў скі, бе ла рус кі эт ног раф і 
фальк ла рыст. Аў тар ру ка піс на га збор ні ка «Мін-
ская гу бер ня і яе на род ная твор часць у су вя зі з 
апі сан нем свят і аб ра даў» (за ха ваў ся ў ар хі ве Рус-

ка га геа гра фіч на га та ва рыст ва ў Санкт-Пе цяр бур гу), у якім са бра ны 
каш тоў ны ма тэ ры ял па бе ла рус кай фальк ла рыс ты цы і эт на гра фіі, 
вы кла дзе ны яго по гля ды на на род ную твор часць. У збор нік уклю-
ча ны бы та выя, сал дац кія, гіс та рыч ныя і ін шыя пес ні, каз кі, па вер'і, 
за гад кі, гас па дар ча-эт на гра фіч ныя наз вы. Вы даў кні гу «А. С. Пуш кін. 
Аб зна хо джан ні яго ў Кі шы нё ве...». Па мёр у 1918 го дзе.

1913 год — на ра дзіў ся Іван Сі да ра віч Ка ва лёў, ву чо ны ў га-
лі не пры клад ной элект ра ды на мі кі і ра дыё элект ро ні кі, 

док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі. 
Аў тар больш як 50 на ву ко вых прац, у тым лі ку трох ма на гра фій. На-
ву ко выя пра цы па тэ о рыі і ап ты мі за цыі ра дыё элект рон ных пры лад 
звыш вы со кіх час тот, пры клад ной элект ра ды на мі цы і інш. Па мёр у 
1987 го дзе.

1913 год — на ра дзіў ся (в. За пол ле, ця-
пер у Ка рэ ліц кім ра ё не) Мі ка лай 

Пят ро віч Ар цюх, удзель нік рэ ва лю цый на га ру ху 
ў За ход няй Бе ла ру сі. З 1932 го да — сак ра тар Ка-
рэ ліц ка га пад поль на га рай ка ма КСМЗБ. Удзель-
ні чаў у рас паў сюдж ван ні ліс то вак, збо ры срод каў 
ся род на сель ніц тва для МОП Ра. Пад яго кі раў ніц-
твам на ву чэн цы За поль скай шко лы па тра ба ва лі 
на ву чан ня на род най мо ве, у дні рэ ва лю цый ных 
свят кам са моль цы вы веш ва лі чыр во ныя сця гі. 

У су вя зі з уз мац нен нем жорст кас ці рэ прэ сій улад пе рай шоў на 
не ле галь нае ста но ві шча. Пад час пе ра стрэл кі з поль скай па лі цы яй 
быў па ра не ны і за ко ла ты шты ком. Імем М. Ар цю ха на зва на ву лі ца 
ў Ка рэ лі чах, у скве ры ўста ноў ле ны яго бюст. У За поль скай шко ле 
ство ра ны му зей рэ ва лю цы я не ра.

1787 год — на ра дзіў ся Кан стан цін Ба цюш-
каў (1787—1855), рус кі па эт. Аду ка-

цыю атры маў у пры ват ных пан сі ё нах у Пе цяр бур гу. 
Быў на чы ноў ніц кай і ва ен най служ бе, паз ней — 
у рус кай дып ла ма тыч най мі сіі ў Іта ліі. Аў тар эле гій 
«На ру і нах зам ка ў Шве цыі», «Пе ра ход праз Рэйн», 
«Мой ге ній», цык ла на ры саў і ар ты ку лаў пра лі та-

ра ту ру і мас тац тва.

1873 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Эр нэс та віч Баў ман (1873—
1905), рэ ва лю цы я нер. Рэ ва лю цый ную дзей насць па-

чаў у 1890-х га дах у Ка за ні. Пра во дзіў за ня ткі ў ра бо чых гурт ках. 
У 1896—1997 га дах — член Пе цяр бург ска га «Са ю за ба раць бы за 
вы зва лен не ра бо ча га кла са». У 1899 годзе са сла ны ў Вят ку, ад куль 
збег за мя жу. Удзель ні чаў у вы дан ні га зе ты «Искра». Ар га ні за ваў на 
сва ёй ква тэ ры не ле галь ную дру кар ню. За бі ты пад час рэ ва лю цый най 
дэ ман стра цыі ў Маск ве ў 1905 го дзе. Імем рэ ва лю цы я не ра на зва ны 
ву лі цы ў Баб руй ску, Брэс це, Ві цеб ску, Го ме лі, Ма гі лё ве, Слуц ку.

1953 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Аб ду лаў (1953—2008), 
рус кі са вец кі ак цёр тэ ат ра і кі но, на род ны ар тыст 

РСФСР. Зняў ся ў філь мах «Па мі наль ная ма літ ва», «Той са мы Мюнх-
гаў зен», «Фор му ла ка хан ня» і мно гіх ін шых.

1953 год — но ва зе лан дзец сэр Эд мунд Пер сі валь Хі ла ры 
і шэрп Тэн цынг Нор гей упер шы ню ў све це здзейс ні лі 

па спя хо вае ўзы хо джан не на най вы шэй шую вяр шы ню ў Гі ма ла ях — 
Эве рэст (Джа ма лунг ма, 8848 м).

Яго да сла ла сва ім слу-

ха чам ра дыё «Мір» на-

пя рэ дад ні ўлас на га дня 

на ра джэн ня. Па пя рэд не, 

праў да, вя ду чыя рас пы-

та лі, пра якія па да рун кі 

ра дыё слу ха чы ма ры лі ў 

дзя цін стве, але так і не 

атры ма лі іх.

Як вы свет лі ла ся, дзі ця чыя 

ма ры ў бе ла ру саў, якім сён ня 

30—45 га доў, бы лі раз на стай-

ныя. Най час цей пра сі лі ў баць-

коў хат ніх жы вёл (ка та ці са-

ба ку), хлоп чы кі — ма шын кі на 

ра дыё кі ра ван ні, дзяў ча ты — ля-

лек, ка ляс кі і до мі кі для іх. Зрэш-

ты, ген дар ныя стэ рэа ты пы ака-

за лі ся раз бу ра ныя дзя во чы мі 

ма ра мі пра шлем, кін жал у нож-

нах і ма шын кі. Так са ма ся род 

жа да ных дзі ця чых па да рун каў 

на зы ва лі кань кі, ро ва ры, фо та-

апа рат, на бор для вы паль ван ня, 

тэ ле скоп, гло бус, дыя пра ек тар, 

на бор «Юны хі мік». А як шмат 

з нас ма ры лі пра збор ную чы-

гун ку, «Та ма го чы», пры стаў ку 

Dendy — па мя та е це? Са мы мі ж 

не ча ка ны мі з па да рун каў ста лі 

жвач ка «Тур ба» і вя лі кая бля-

шан ка згу шчон кі...

Мно гія слу ха чы ад зна чы лі, 

што рэа лі зу юць ма ры ця пер, 

на бы ва ю чы ўжо ўлас ным ма-

лым тое, што са мі ха це лі ў дзя-

цін стве. «У нас дзве дзяў чын кі, 

але, ня гле дзя чы на гэ та, у до ме 

ёсць і ма шын кі з пуль там кі ра-

ван ня, і га ла ва чэ ра па з піс та-

ле там, і Спай дэр мен з Бэт ме-

нам, і мех з мяк кі мі цац ка мі. 

Гэ та муж, у яко га ў дзя цін стве 

на огул не бы ло ца цак, ад ры ва-

ец ца на поў ні цу», — пры зна ла-

ся ад на з жан чын.

«Я ў дзя цін стве так са ма 

ма рыў пра «Та ма го чы», але 

баць кі ад мо ві лі ся яго куп ляць, 

каб я не за сму чаў ся, ка лі той 

па мрэ. Дру гой за па вет най ма-

рай быў вер та лёт на ра дыё-

кі ра ван ні. Яго я атры маў ужо 

да рос лым ад жон кі і да гэ туль 

па мя таю, якое за хап лен не та-

ды ад чуў», — ус па мі нае вя ду-

чы ра ніш ня га шоу «Пад' ём ная 

сі ла» Аляк сей Клач коў. Ра зам 

з на пар ні кам, вя ду чым Ан то-

нам Па лы чам, 25 мая, ад ра зу 

пас ля эфі ру, яны за гру зі лі ма-

шы ну па да рун ка мі і цэ лы дзень 

ка ля сі лі па ста лі цы, здзіў ля ю чы 

і ра ду ю чы ўжо да рос лых хлоп-

чы каў і дзяў чат. «Быць у ро лі 

вы ка наў цы жа дан няў спа да ба-

ла ся: што мо жа быць леп шым, 

чым ба чыць усмеш кі і ра дас-

ныя во чы на шых слу ха чоў!» — 

га во раць вя ду чыя.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



Гас па да ры свя та — дзед-

Яро ма і ба ба-Яро мі ха, якія 

жы вуць ка ля Нё ма на і ма юць 

вя лі кую гас па дар ку. Ра зам 

з жы вё ла мі са свай го пад-

вор ку — са ба кам, ка том, ка-

роў кай, стра у сам, свін нёй, 

пеў нем, ка зой ды кур кай, — 

су се дзя мі з ра кі: жа бай, ры-

бай ды бус лам, а так са ма з 

гас ця мі-ляль ка мі з су сед ня га 

На ва груд ска га ра ё на ге роі 

прай шлі ся па аг ра га рад ку. 

Па да ро зе шэс це збі ра ла ўсіх 

ці каў ных. Са праў ды, не кож-

ны дзень су стрэ неш на ву лі цы 

вярб лю да ды мал пу.

У Гро дзен скай воб лас ці 

тры ка лек ты вы, якія зай ма-

юц ца ляль ка мі. Гэ та Бе ла рус кі 

ігра вы тэ атр рос та вых ля лек 

«Dolls4All» з Дзят ла ва, тэ атр 

ля лек «Шчар су нок» з аг ра га-

рад ка Шчор сы На ва груд ска га 

ра ё на і са ма быт ны ка лек тыў з 

Ярэ міч — на род нае ама тар скае 

аб' яд нан не «За кры тыя тва-

ры». Мес ца жы хар ства апош-

ня га і натхні ла ар га ні за та раў 

ства рыць на ярэ міц кай зям лі 

са ма быт ны фес ты валь, які, як 

спа дзя юц ца, ста не брэн да вым 

свя там мяс тэч ка.

Яро ма з Яро мі хай рас ка за лі 

ў тэ ат раль най ля леч най за ма-

лёў цы, як яны жы вуць: ка ро ву 

до яць, пту шак кор мяць, ры бу 

ву дзяць, з бус лам сяб ру юць. 

А леў, тыгр ды слон па ка за лі 

са праўд нае цыр ка вое прад-

стаў лен не. Юныя ак цё ры з тэ-

ат ра «Шчар су нок» па ра да ва лі 

гле да чоў ля леч най каз кай пра 

не ба ра ку-зай ца ды во жы ка-

сва воль ні ка, які ўсіх звя роў у 

ле се крыў дзіў, на ват лі су з воў-

кам ды мядз ве дзем.

— Мы спа дзя ём ся, што фес-

ты валь ста не па ста ян ным і да 

нас бу дуць да лу чац ца ін шыя 

ка лек ты вы. Ужо ця пер ві даць, 

як за ці ка ві лі ся ві до ві шчам не 

толь кі дзе ці, але і да рос лыя. 

Тым больш што гле да чу не 

толь кі па каз ва юць прад стаў-

лен не, а і ўцяг ва юць лю дзей 

у пра цэс, — рас ка за ла Іна 

САН ЧУК, на чаль нік ад дзе ла 

ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту-

ры і па спра вах мо ла дзі Ка-

рэ ліц ка га ра ён на га вы ка наў-

ча га ка мі тэ та. — Спе цы яль на 

да фес ты ва лю мы пры ду ма лі 

но выя гуль ні і кон кур сы. А пад 

ге ро яў, якіх не су пын на ства рае 

кі раў нік ка лек ты ву «За кры тыя 

мас кі» Ма рыя Пят роў на Крэнь, 

мы па ста ян на пі шам но выя сцэ-

на рыі і за ма лёў кі. Вось ня даў на 

май стры ха зра бі ла шы коў ную 

лі су, і ры жая хіт ру ха ўжо бе гае 

на свя це.

Са праў ды, пры сут ныя маг лі 

не толь кі па гля дзець вы ступ-

лен ні ля лек і па слу хаць ну ма ры 

мяс цо вых эст рад ных вы ка наў-

цаў са сцэ ны, але і па гу та рыць 

ды па га рэ зіць з ка зач ны мі жы-

вё ла мі, уцяг нуц ца ў ма са вую 

гуль ню і прос та па ра да вац ца, 

што та кое яск ра вае ме ра пры-

ем ства прай шло ба дай што пад 

вок на мі род най ха ты.

— Мы пры еха лі ў Ярэ мі чы на 

дзень на ра джэн ня да зя ця і бы-

лі пры ем на здзіў ле ны та кім свя-

там. Прый шлі з дзець мі і ўну-

ка мі, цу доў на пра вя лі час. Усё 

ар га ні за ва на належным чынам. 

На шы хлоп чы кі вель мі за да во-

ле ны. Ды і ўсе на вокал тан цу-

юць, спя ва юць, — па дзя лі ла ся 

ўра жан ня мі На тал ля БІРУ ЛЯ, 

ця пе раш няя мін чан ка, якая 

ро дам з су сед няй вёс кі Бра-

но са ва.

— Я ў ра ён най га зе це пра-

чы та ла пра свя та і вы ра шы ла 

па гля дзець, як гэ та бу дзе. Ве-

се ла, пры го жа, на род са браў ся, 

і пры ез джых шмат. Час цей бы 

та кое пра во дзі лі, — па жа да ла 

Тац ця на ТА НАН КА з су сед ня-

га аг ра га рад ка Ту рэц.

— Тут ве се ла і так пры го жа 

ўсё зроб ле на. Мне вель мі спа-

да баў ся бу сел, я так са ма ў та-

кім кас цю ме па бе гаў бы, — да-

лу чыў ся сын Тац ця ны Мі ша, які 

пры бег да ма мы ўзяць гро шай 

на кон курс і праз хві лі ну знік, 

па бег ве ся ліц ца.

Не да ва лі су ма ваць гле да-

чам і су пра цоў ні кі Ка рэ ліц ка-

га цэнт ра куль ту ры і на род най 

твор час ці, якія ства ры лі на 

свя це пер фор манс. Дзяў ча ты 

ў воб ра зах мі маў моўч кі да ры-

лі дзе цям і да рос лым мас кі з 

па пе ры і жэс та мі пра па ноў ва-

лі ра біць з імі свое асаб лі выя 

парт рэ ты з рам кай. Ад ах вот-

ных не бы ло ад бою. Да дай це 

да гэ та га ба тут для дзе так, 

кон кур сы, са лод кія па час тун-

кі — і змо жа це яшчэ больш уя-

віць ат мас фе ру, што па на ва ла 

на свя це. Ад нак, каб ад чуць гэ-

та цал кам, трэ ба паба чыць усё 

на ўлас ныя во чы. На ступ ным 

го дам ляль кі із ноў бу дуць ча-

каць су стрэ чы.

Іры на СІ ДА РОК



Свя тыСвя ты  

Бе ла рус ка Ве ра Яро шык 
за ня ла дру гое мес ца 

ў ва каль ным шоу «Ты су пер!»
У экс па зі цыі 23 фо та здым-

кі, на якіх вы ха ван цы Асі-

по віц кай дзяр жаў най спе-

цы яль най агуль на аду ка-

цый най шко лы-ін тэр на та 

для дзя цей з па ру шэн ня мі 

функ цый апор на-ру халь-

на га апа ра ту. Кам па нію для 

фо та ім скла лі прад стаў ні кі 

роз ных пра фе сій ад пры бі-

раль шчы цы да ма шы ніс та 

цяг ні ка, а так са ма вя до мыя 

бе ла рус кія ар тыс ты і спарт-

сме ны.

Ся род іх вы ка наў цы Ана толь 

Яр мо лен ка, Аляк сандр Са ла ду-

ха, Аляк сей Хляс тоў, Анас та сія 

Ці ха но віч, Іван Ва бі шчэ віч, ха-

рэо граф Дзміт рый Пуй ша, ха ке-

іст Анд рэй Кас ці цын і бас кет ба ліст ка Але на 

Леў чан ка. Уба чыць кра наль ныя чор на-бе-

лыя здым кі з моц ным эма цы я наль ным па-

сы лам мож на ў апош нія дні мая на тэ ры-

то рыі Верх ня га го ра да.

Пра па на ва лі ства рыць фо та вы стаў ку 

ва лан цё ры ру ху «Па трэб ныя лю дзі». Пра-

ца над пра ек там вя ла ся на пра ця гу трох 

ме ся цаў, усе здым кі зра біў фа то граф Аляк-

сандр Ва фік. Ак тыў на пад тры ма лі іні цы я-

ты ву і прад стаў ні кі ад мі ніст ра цыі Цэнт раль-

на га ра ё на ста лі цы. На ад крыц ці чыр во ную 

стуж ку пе ра рэ за лі кі раў нік ва лан цёр ска га 

ру ху «Па трэб ныя лю дзі» Вік то рыя КРУТ 

і кі раў нік ад мі ніст ра цыі Цэнт-

раль на га ра ё на г. Мін ска Ігар 

БУ ЗОЎ СКІ.

— Та ко га ро ду іні цы я ты вы 

ўзні ка юць дзя ку ю чы не абы яка-

вым лю дзям. Та кіх у на шым гра-

мад стве ня ма ла, і гэ та ра дуе. 

Толь кі ўсе ра зам мы змо жам 

вы ра шаць іс ну ю чыя праб ле мы і 

да па ма гаць дзе цям з асаб лі вас-

ця мі раз віц ця. Пры чым не эпі за-

дыч на, а па ста ян на, — пад крэс-

ліў кі раў нік ра ё на.

Пад час пра ек та дзе ці па спе лі 

не толь кі па фа та гра фа ваць, але 

і па гу та рыць з ці ка вы мі асо ба мі, 

а так са ма апы нуц ца на знач ных 

аб' ек тах, на прык лад у «Мінск-

Арэ не» і му зеі гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны. Мяр ку ец ца, 

што та кі до свед у бу ду чы ні да па мо жа ім 
пра сцей адап та вац ца да ўмоў га рад ско га 
ася род дзя, а са міх га ра джан на ву чыць ус-
пры маць лю дзей па-за за леж нас цю ад іх 
асаб лі вас цяў.

Да р'я КАС КО



ВыставыВыставы  

Пры ві тан не з дзя цін ства

ПадзеіПадзеі  

Па трэб ныя дзе ці
У Мін ску мож на ўба чыць кра наль ную фо та вы стаў ку пад ад кры тым не бам

У ГАС ЦЯХ 
У ЯРО МЫ З ЯРО МІ ХАЙ

У Ка рэ ліц кім ра ё не прай шоў фес ты валь ма сак
Пус ціц ца ў ско кі са стра у сам, ры бай і жа бай, па гла дзіць 

іль ва, тыг ра і сла на, сфа та гра фа вац ца з ка зой, 

пеў нем і бус лом, па слу хаць каз ку зай ца, 

лі сы і мядз ве дзя... Усё гэ та і шмат ін ша га 

мож на бы ло зра біць на пер шым фес ты ва лі ма сак 

«Яро ма і Яро мі ха за пра ша юць», які ў вы хад ныя 

прай шоў у аг ра га рад ку Ярэ мі чы.

На він каНа він ка  

Пер шае 
му зыч нае 

YоuTubе-шоу 
ўжо і ў нас

Стар та ваў маш таб ны 

YоuTubе-пра ект «Смя-

лей». Прад стаў ні кі ад на-

го з ка мер цый ных банкаў 

аб вяс ці лі кас тынг, фі на-

ліс ты яко га змо гуць тры 

ме ся цы зай мац ца ва ка-

лам з зор ны мі на стаў ні-

ка мі. Пе ра мож цу ча ка-

юць 2 ты ся чы до ла раў у 

эк ві ва лен це, улас ны кліп 

і на род ная сла ва, рас па-

вя лі ар га ні за та ры.

«Смя лей» ста не пер шым у 

Бе ла ру сі му зыч ным УоuTubе-

кон кур сам. Пра явіць ся бе 

змо жа кож ны, каму больш 

за 18 га доў, неза леж на ад 

пра піс кі і ва каль ных здоль-

нас цяў. Ра зам з ма ла ды мі 

му зы ка мі змо гуць спа бор ні-

чаць і вя до мыя ар тыс ты. Фі-

на ліс там да па мо гуць па вы-

сіць май стэр ства, вый сці на 

сцэ ну і зда быць вя до масць.

Кас тынг прой дзе па ўсёй 

кра і не, а ў фі нал тра пяць 

шэсць вы ка наў цаў. На пра ця-

гу ўся го ле та ім трэ ба бу дзе 

пра ца ваць з на стаў ні ка мі, ся-

род якіх — тры прад стаў ні кі 

шоу-біз не су і столь кі ж му-

зыч ных бло ге раў. Пра меж-

ка выя вы ступ лен ні кож ны 

ты дзень бу дуць транс ля ваць 

на УоuTubе-ка на ле ІnSуnсTV, 

а су пер фі нал ад бу дзец ца ў 

па чат ку ве рас ня. Пе ра мож-

ца, яко га вы бе руць гле да чы 

з да па мо гай пра гля даў і ка-

мен та ры яў, скон чыць пра ект 

з гра шо вым пры зам, улас-

ным клі пам, ра та цы яй трэ-

ка на ра дыё Unіstаr і, маг-

чы ма, з 1 млн пра гля даў на 

YоuTubе.

Для ўдзе лу трэ ба за пі-

саць сваё вы ступ лен не на 

ві дэа і вы клас ці да 10 чэр ве-

ня ў сваю сац сет ку з хэш тэ-

гам #аль фа кас тынг смя лей. 

У двух хві лін ным за пі се трэ-

ба ся бе прад ста віць, аб грун-

та ваць ці ка васць да пра ек та 

і вы ка наць ка рот кую вер сію 

трэ ка — аў тар скую кам па-

зі цыю або ка вер. Па ка заць 

мож на як ро лік з крэ а тыў ным 

вы ка нан нем, так і звы чай ны 

ну мар, ска жам, з гі та рай.

Сяр гей КУР КАЧ




