
6.15 «Іс насць».
6.40 Ме лад ра ма «Шу каю 
жон ку з дзі цем». 1-я і 2-я се-
рыі (16+).
8.25 «Ку лі нар ная дып ла ма-
тыя» (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Се ры ял «Сва ты-6» 
(12+).
10.05 «Зда роўе» (12+).
10.55 «Пад ключ» (12+).
11.25 «Да ча».
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
12.50, 15.30, 23.40 Се ры ял 
«Сва ты-5» (12+).
13.50 «Я ве даю».
15.10 «Энер га эфек тыў насць. 
Крок у бу ду чы ню». Дак. 
фільм.
16.45 Ме лад ра ма «Па да ры 
мне жыц цё». 1—4-я се рыі 
(16+).
21.00 «Па на ра ма».
21.45 Ме лад ра ма «Ка хаю ця-
бе лю бую» (16+).
23.30 «Дзень спор ту».

6.50 М/с «Фік сі кі» (0+).
7.20 Фільм для дзя цей 
«Ушас цёх цэ лы свет абы-
дзем» (12+).
8.20, 22.00 «Тэ ле ба ро метр».
8.25 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
8.55 «Арол і рэш ка. Юбі лей-
ны». (16+).
10.00 «На на жах». (16+).
11.05 «Біт ва са ло наў». (16+).
12.10 Ані ма цый ны фільм «Гіс-
то рыя ца цак» (0+).
13.40 «Мя няю жон ку». (16+).
15.05 Ка ме дыя «Ноч ад па-
чын ку для мам» (12+).
16.55 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
17.30 Ме лад ра ма «Дзён нік 
прын цэ сы. Як стаць ка ра ле-
вай» (12+).
19.30 Ба я вік «Пас ля на шай 
эры» (12+).

21.20 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
22.05 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».
22.10 Фан тас ты ка «Зор ныя 
вой ны. Эпі зод 1: сха ва ная 
па гро за» (12+).
0.35 «ЛавЛавСаr». За ключ ны 
вы пуск (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.30, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 14.45, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.45 «Це ні зні ка юць апоўд ні». 
Дра ма (12+).
10.00 «Бе ла рус кая кух ня». 
Вуш кі з гры ба мі.
10.30 «Бе ла русь як пес ня». Ва-
лян цін Бадзь я раў.
10.55 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.30 «На ву ка ма нія» (6+).
12.00 «Наш бра ня по езд». 
Маст. фільм (12+).
14.50 «Люб лю і пом ню». Кам-
па зі тар, на род ны ар тыст СССР 
Яў ген Гле баў.
15.30 «Пас ля кір ма шу». Ка-
ме дыя (12+).
16.40 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2014». Алег Газ ма наў.
18.10 «Алег Ба ры саў. Ча ла-
век у фу та ра ле». Дак. фільм 
(12+).
18.50 «Гам лет Шчыг роў ска га 
па ве та». Маст. фільм (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Д'Ар тань ян і тры муш-
ке цё ры». Маст. фільм (12+).

7.00, 22.20 Тэ ніс. Тур нір WTА. 
Ін ды ян-Уэлс.
11.05 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Кан ты я лах ці. Спрынт. Жан-
чы ны.
12.10 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
12.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
13.25 Трэ ні ро вач ны дзень.
13.55 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. СКА-Мінск — БГК імя 
Мяш ко ва (Брэст).
15.30 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Кан ты я лах ці. Су пер мікс.

16.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «Лі-
вер пуль».
17.25 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шыя 
мат чы. Агляд.
18.25, 20.10 Спорт-цэнтр.
18.35 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Кан ты я лах ці. Зме ша ная 
эста фе та.
20.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Чэл сі» — «Крыс тал Пэ лас».
23.55 На столь ны тэ ніс. Ма ла-
дзёж ны чэм пі я нат Еў ро пы.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 «На шы на ві ны».
7.10 Ме лад ра ма «Вас ча кае 
гра ма дзян ка Ні ка но ра ва» 
(12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Спорт» 
(0+).
9.30 «Зда роўе» (12+).
10.40 «Смак» (12+).
11.25 «Ідэа льны ра монт» (12+).
12.30 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).
13.25 «Ера лаш» (6+).
13.55 Се ры ял «Са праўд ная 
Ван га». (12+).
16.20 «Грып. Ува рван не» (12+).
17.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (16+).
18.45 Ка ме дыя «Джэнтль ме-
ны ўда чы» (12+).
21.10 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
21.15 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
23.50 Дра ма «Арыт мія» 
(16+).

6.00 «Сту дэн ты». Се ры ял 
(16+).
7.25 «Ан фас».
7.40, 16.45 «Вой, ма-мач-кі!» 
Се ры ял (12+).
10.20 «Ін шая кра і на».
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.30 Маст. фільм «Ня вес та, 
якая ўцяк ла» (12+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40 «Ад кры тая раз мо ва».
13.55, 0.05 Ка ме дыя «Фор му-
ла ка хан ня» (6+).
15.30 «Да ра гая пе ра да ча» (16+).

15.55 «Вя лі кі го рад».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Вес тэрн «Бан дыт кі» 
(12+).
21.40 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
23.15 «Ле ген ды СССР» (16+).
1.35 Ад эль: вы ступ лен не ў кан-
цэрт най за ле «The Royal Albert 
Hall» (16+).

6.00, 8.20 М/ф (0+).
7.50 «Са юз ні кі» (12+).
9.00 «Вой, ма мач кі!» (12+).
9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Зда бы так рэс пуб лік. 
Вась мі дзя ся тыя» (12+).
10.45, 16.15, 19.15 Се ры ял 
«Двай ное жыц цё» (12+).
20.30 Се ры ял «Та та ў за ко-
не» (12+).
23.40 Се ры ял «Ба бін бунт, 
або Вай на ў На ва сёл ка ве» 
(16+).

7.00 «Па кой сме ху» (16+).
7.50 Маст. фільм «Вяс коў-
шчы на» (12+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Жы выя гіс то рыі» 
(12+).
12.10 «Пя цё ра на ад на го» 
(12+).
13.00 «На ша спра ва» (16+).
13.15 Маст. фільм «До ма кі-
раў нік» (12+).
14.55 Маст. фільм «Пры ві тан-
не і бы вай» (12+).
16.35 Маст. фільм «Ко лер 
спе лай віш ні» (12+).
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.40 Маст. фільм «Но вы 
муж» (16+).

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 Се ры ял «Ад ва кат» 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
8.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
9.30 «НЗ. Рас сле да ван не» 
(16+).
10.25 «Га лоў ная да ро га» 
(16+).
11.10 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
12.10 «Ква тэр нае пы тан не» 
(0+).
13.20 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
14.20 Ка ме дыя «Мая ма рач-
ка» (12+).
16.20 «След ства вя лі...» 
(16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». Ма-
ша Ма лі ноў ская (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты су пер!» Між на род ны 
ва каль ны кон курс (6+).
22.05 Се ры ял «Лі нія агню» 
(16+).
23.55 «Брэйн-рынг» (12+).

9.00, 15.55, 19.15, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.25 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
9.30 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
9.40 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.15 Ка ме дыя «Са мая аба-
яль ная і пры ваб ная» (12+).
12.35 Ба я вік «Па са жыр 57» 
(12+).
14.00 «Су пер кні га».
14.30 М/ф «Праў дзі вая гіс то-
рыя Ка та ў бо тах».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
16.30 «Зда роўе».
17.30 Тры лер «Жыц цё за 
гран ню» (16+).
19.20 Ме лад ра ма «За ган ныя 
су вя зі» (18+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
21.15 Ка ме дыя «Кі лер» 
(16+).
23.10 «Пра спорт».
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6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!» (6+).
9.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
9.30, 3.05 М/ф «Маш кі ны стра-
шыл кі». (0+)
9.50, 3.20 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
10.15, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
10.40 Ані ма цый ны фільм «Не ве-
ра год ныя пры го ды ка та». (0+)
12.10, 0.00 Се ры ял «Кух ня-5» 
(16+).
14.40 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя 
лю дзі» (16+).
16.30 Фэн тэ зі «Джу ман джы». 
(12+).
18.30, 22.10 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
20.20 Фан тас ты ка «Лю дзі ў 
чор ным-2». (12+).
2.10 «Ха чу ве рыць!» (16+).
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30, 0.25 «Не бой ся, я з та-
бой!» Маст. фільм.
9.05 «Вяр тан не блуд на га па пу-
гая». М/ф.
9.45 «Звы чай ны кан цэрт».
10.15 «Час жа дан няў». Маст. 
фільм.
11.55, 2.05 «Эк за тыч ная Шры-
Лан ка». Дак. се ры ял.
12.45 Да 200-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ма ры у са Пе ты па. 
Габ ры э ла Ком ле ва, Тац ця на 
Це ра ха ва, Ге надзь Ся люц кі ў 
спек так лі «Ба я дэр ка». За піс 
1979 го да.
14.55 «Кар ды нал Ры шэлье. 
Ня бё сы мо гуць па ча каць...» 
Дак. фільм.
16.40, 23.45 «Ехаў грэ ка... Па-
да рож жа па са праўд най Ра сіі». 
Дак. се ры ял.

17.20 «Рад ня». Маст. фільм.
18.50 «Пад кі дыш». Маст. 
фільм.
20.00 «Ма нон з кры ні цы». 
Маст. фільм.
21.55 «Кар ды нал Ма за ры ні. 
Не бяс печ ныя гуль ні». Дак. 
фільм.
1.45 «Дождж звер ху ўніз». 
«Брэк!» М/ф для да рос лых.

6.00 «Ва кол сме ху». «Вяс на». 
1984 год (16+).
7.30, 13.35, 19.30 Маст. фільм 
«Ва ры янт «Аме га» (16+).
8.40, 9.40, 11.00, 11.40, 14.40, 
15.40, 17.00, 17.35, 23.35, 2.40, 
3.40, 5.00, 5.40 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
11.15 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі» 
(16+).
12.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1985. 
2-я част ка. 2010 год (16+).
13.00 «Ра ніш няя пош та». 
«Блы та ні на». 1985 год (12+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
17.30 Маст. фільм «Ма ты лёк» 
(12+).
18.00 «Шы нок 13 крэс лаў». 
1968 год (12+).
19.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Пер-
шы паў фі нал 1982 го да (12+).
20.10 «Пес ня-85». 2-я част ка 
(6+).
21.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
22.00 Тэ ле спек такль «За ла тая 
рыб ка». 1986 год (12+).
23.45 «Ся дзі і гля дзі» (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2008 год (12+).
1.00 «Ра ніш няя пош та». 
1985 год (12+).
5.20 «Час пік». На рэз ка пра 
жан чын (Па мя ці У. Лісць е ва). 
1995 год (16+).

3.00, 8.00, 11.15, 14.30, 2.30 
Гор ныя лы жы. Ку бак све ту.
3.30, 9.30, 18.30, 22.00 Бія тлон. 
Ку бак све ту.
5.00, 10.30, 15.30, 23.00 Ве ла-
спорт. Па рыж — Ні ца.
6.30, 17.00, 0.00 Ве ла спорт. Ці-
рэ на — Ад ры я ты ка.
19.15, 1.00 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
20.45 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту.

1.00 Ка ме дыя «(Не)ча ка ны 
прынц». (16+).
2.35 Ка ме дыя «Сак рэ ты сек су 
і ка хан ня». (18+).
4.35 Ка ме дыя «Дзяў чы на з Ма-
на ка». (16+).
6.20 Ка ме дыя «Ма ма да ра-
гая!» (12+).
8.00 Ка ме дыя «Як зай мац ца 
лю боўю па-анг лій ску». (18+).
9.55 Ка ме дыя «Спа кус нік». 
(16+).
12.15 Ка ме дыя «За ру ча ныя 
асу джа ныя». (16+).
14.00 Ка ме дыя «Тат кі без 
шкод ных звы чак». (16+).
15.55 Ка ме дыя «Стар скі і 
Хатч». (12+).
17.45 Ка ме дыя «Да па ма жы це 
стаць баць кам». (16+).
19.30 Пры го ды «Да спе хі Бо-
га». (16+).
21.10 Пры го ды «Да спе хі Бо га: 
апе ра цыя «Яст раб». (12+).
23.15 Ка ме дыя «Пе не ло па». 
(12+).

6.00 М/ф (6+).
10.15 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!» (6+).
11.10, 1.35 «Хро ні кі мас коў ска-
га по бы ту» (16+).
12.05, 2.15 «Пісь мо Над зеі». 
Cерыял (12+).

15.40 «Тай ны на ша га кі но»: 
«За ка ха ны па ўлас ным жа-
дан ні».
16.15 «За ка ха ны па ўлас ным 
жа дан ні». Ме лад ра ма (12+).
17.55 «Воб лач на, маг чы мы 
апад кі-2. Помс та ГМА». Ані-
ма цый ны фільм (6+).
19.30, 5.30 «10 са мых» (16+).
20.05 «Інт ры ган кі». Маст. 
фільм (12+).
22.00 «Пом ні мя не». Маст. 
фільм (16+).
0.05 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).

6.10, 18.20 Мон стры на ка ні ку-
лах (12+).
7.55 Ілю зія пад ма ну (12+).
10.10 Па ра ноя (12+).
12.10 Це ла а хоў нік (16+).
14.40 Вя сель ны перапалох 
(12+).
16.40 Усё ма гу! (16+).
20.10 Му за (16+).
22.05 Ілю зія пад ма ну-2 (16+).
0.30 Ла бі рынт Фаў на (16+).
2.40 11:14 (18+).
4.10 Не жар туй це з Zоханам! 
(16+).

6.20 Ка хан не з ак цэн там 
(16+).
8.25 Пят ні ца (16+).
10.15 Хут чэй за тру соў (16+).
12.10 Трое ў лод цы, ка лі не лі-
чыць са ба ку. (12+).
15.05, 2.15 Усё пра муж чын 
(16+).
16.45 Ржэў скі су праць На па-
ле о на (16+).
18.30 8 пер шых спат кан няў 
(16+).
20.20 Без ме жаў (12+).
22.15 Ду э лянт (16+).
0.20 Мар га ры та На за ра ва. 
(16+).
3.35 Муж чы на з га ран ты яй 
(16+).
5.00 Без муж чын (16+).

6.00, 11.45, 17.15 Не ве ра год-
ныя ма шы ны. (12+).
6.45 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.05, 13.20 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
7.55 «Ты та нік»: за ключ нае 
сло ва. (16+).
9.25 Аў та-SOS. (12+).
10.10 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі. (12+).
10.55 Ме га за во ды. (12+).
12.30, 5.10 Вя до мы Су свет. 
(12+).
14.05 Вы ра та ваць пла не ту. 
(12+).
15.40 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
16.30 Ша ша праз пек ла. 
(12+).
18.00 Аляс ка: вы жы ван не ў эк-
стрэ маль ных умо вах. (12+).
18.45, 22.50, 2.45 Ін стынкт вы-
жы ван ня. (16+).
20.25 На ву ка бу ду чы ні. (12+).
22.00, 1.10 Ядзер ны сак рэт 
«Ты та ні ка». (12+).
23.35 Гіс то рыя пра нас. (16+).
0.20 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
2.00 Па ра нар маль нае. (16+).
3.35 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).

8.00 Хлоп цы з Юка на.
9.00 Ме га цяг ні кі.
10.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
11.00 За гад кі пла не ты Зям ля.
12.00 Ад ра джэн не ме та ла ло-
му.
13.00 Хут кія і ці каў ныя.
14.00, 7.10 Ір жа вая ім пе рыя.
15.00 Зроб ле на з дру гас най 
сы ра ві ны.
16.00, 18.00, 19.30 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі.
20.00, 23.00, 1.00 За ла тая лі-
ха ман ка.
2.00 Вост раў.
4.40 З лю бас ці да ма шын.

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5
СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

Су бо та, 
10 сакавіка

КінакамедыяКінакамедыя
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АНТАНТ

ВЕСТ КІ 
З МУ ЗЫЧ НЫХ 

ПА ЛЁЎ
Пас ля бой кі, як вя до ма, ку-

ла ка мі не ма шуць. Ад нак 

ка лі вель мі хо чац ца, то мож-

на. Пры нам сі так і зра біў 

прад зю сар двух фі на ліс-

таў сё лет ня га бе ла рус ка га 

на цы я наль на га ад бо ру на 

«Еў ра ба чан не» Аляк сандр 

Слуц кі ў знак пра тэс ту су-

праць пе ра мо гі «ле гі я не-

ра» — укра ін ска га спе ва ка 

ALEKSEEV'а.

Аляк сандр Слуц кі зняў і змяс ціў 

у са цы яль ных сет ках па ра дый ную 

ка вер-вер сію пес ні «Forever». За-

мест вы со ка тэх на ла гіч на га кас цю-

ма з гнут кім эк ра нам прад зю сар 

ска рыс таў звы чай ную на ва год нюю 

гір лян ду з лям пач ка мі, а ў рус ка-

моў ным тэкс це не над та тон ка 

на мяк нуў, што ме на ві та ён ду мае 

пра ад бор і кан крэт на пе ра мо гу 

кан ку рэн та.

Прад стаў ні кі Мі кі ты Аляк се-

е ва не вы ка за лі ні я кай рэ ак цыі 

на му зыч ны тро лінг і пра доў жы лі 

пад рых тоў ку да між на род на га пе-

сен на га шоу. Ар тыст ужо на ве даў 

Пар ту га лію, дзе зды ма юц ца ві дэа-

ві зі тоў кі ўсіх кан кур сан таў (прад-

стаў ні ку Бе ла ру сі, дарэ чы, вы па-

ла за вес ці ме ха ніч ны га дзін нік на 

ра ту шы, якая з'яў ля ец ца ад ным з 

улю бё ных ту рыс тыч ных мес цаў Лі-

са бо на). Так са ма вя лі кі мі соль ны мі 

кан цэр та мі ў Ба ку і Кі е ве рас па чаў-

ся про ма-тур спе ва ка.

Між тым Еў ра пей скі вя шчаль-

ны са юз, які пра во дзіў экс перт ную 

пра вер ку пес ні ALEKSEEV'a на 

прад мет яе пуб ліч на га вы ка нан ня 

ра ней да зво ле на га тэр мі ну (з-за 

гэ та га як раз і раз га рэў ся скан дал 

на на шым ад бо ры), афі цый на па-

ве да міў Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, 

што па ру шэн няў пра ві лаў не вы-

яў ле на. Та кім чы нам, спя вак атры-

маў афі цый ны да звол пры вез ці на 

«Еў ра ба чан не-2018» сваю пес ню ў 

пер шым ва ры ян це, які пра гу чаў на 

пра слу хоў ван ні ў сту дзе ні і знач-

на больш па да баў ся слу ха чам. Ва 

ўся кім вы пад ку, кліп на еў ра ві зій-

ную пес ню Аляк се е ва па гля дзе лі 

на YouTube ужо звыш 1,7 міль ё на 

ча ла век.

Уся го праз не каль кі тыд няў ад-

бу дзец ца тра ды цый ная су стрэ ча 

кі раў ні коў дэ ле га цый 42 кра ін — 

удзель ніц сё лет ня га «Еў ра ба чан-

ня», і пас ля гэ та га пе рай гра ваць 

што-не будзь у ме ло ды ях, тэкс тах 

або скла дзе вы ка наў цаў бу дзе 

нель га. Са сва і мі прад стаў ні ка мі 

вы зна чы лі ся больш як 30 кра ін, у 

тым лі ку на-

шы су се дзі: 

Ра сію прад-

ста віць спя-

вач ка з аб-

ме жа ва ны-

мі фі зіч ны мі 

маг чы мас-

ця мі Юлія 

Са мой ла ва, 

Укра і ну — 

кры ху міс-

тыч ны раз на во кі спя вак Melovіn 

(на фота).

Знач ная част ка бі ле таў на кон-

курс ныя кан цэр ты, ня гле дзя чы на 

кошт да 299 еў ра (за бі ле цік на 

фі нал), ужо рас куп ле на. Сам жа 

кон курс, на га да ем, прой дзе ў Лі-

са бо не з 8 да 12 мая гэтага го да. 

Прад стаў нік Бе ла ру сі вы сту піць 

у пер шым паў фі на ле шоу, 8 мая.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



«Еў ра ба чан не-«Еў ра ба чан не-  
2018»2018»


