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ЯК ЖА!

97,4 FM — Мінск, Лагойск, Смалявічы, Жодзіна.
102,4 FM — Мядзел, 102,6 FM — Крупкі, 104,2 FM — Барысаў.
104,8 FM — Капыль, Стоўбцы, Нясвіж, Клецк, Баранавічы.
105,3 FM — Салігорск, Слуцк, Любань.
105,5 FM — Беразіно, Чэрвень. 105,6 FM — Старыя Дарогі.
107,4 FM — Маладзечна, Вілейка, Валожын.

Тамара ВЯЦКАЯ:
Вы думаеце, што ў новым сезоне мы, «Мінская хваля», будзем
ранейшымі? Як жа! У нас зменіцца самае галоўнае — так званая
— Інтрыга пратрымалася нядоўга... Павел Шэін, наш малады суадзежа радыё: адбіванні, джынглы, лайнеры, прома-ролікі, свіпе- працоўнік, будзе рабіць праграму «Гэта ваш участковы», і вось як
ры, бамперы, брыджы і ўсё, што надае радыёстанцыі індывідуаль- ён вызначае канцэпцыю: «Гэта не проста чалавек. Гэта адначасова
насць.
следчы, настаўнік, псіхолаг у адной асобе. Кожны дзень на яго плечы
І пішуць-складаюць нам усю гэтую музычную прыгажосць у вельмі ўзвальваецца груз людскіх просьбаў і скаргаў. Ён дапаможа і выслувядомай студыі вельмі вядомыя людзі, і тайна гэтая вялікая ёсць, хае, не пакіне ў бядзе. Мудры і клапатлівы сусед — ваш участковы.
таму што нам вельмі хочацца сюрпрызаў — бо мы пасля 4 верасня І я, Павел Шэін, буду расказваць вам пра вашага ўчастковага».
ўступаем у юбілейны год. Пятнаццаты! Так што чакаем усіх да нас
З новага ў эфіры яшчэ задумка такая: «Гутаркі пра вечнае».
4 верасня з віншаваннямі і падарункамі, а падарункі мы любім — і Вось тут ужо я падтрымаю інтрыгу, таму што вельмі шмат ахвотных
самі дорым, а як жа! Штодня прычым. Таму што ніякімі заробкамі і проста пагаварыць, проста выказаць сваё меркаванне. Мы будзем
ганарарамі не аплаціць тую цеплыню, з якой нашы супрацоўнікі з гаварыць утраіх, дзе трэці чалавек будзе госцем і два вядучых. Ідэя
шасці раніцы і да дванаццаці ночы дзеляцца з вамі навінамі, пра- не новая, але на «Мінскай хвалі» гэтага не было.
гнозамі, расказамі пра ўсё на свеце.
Наталля СТРЫЖАК:
Але вось з чаго не будзем рабіць тайну, дык гэта з нашага нова— Як па мне, то ў новым сезоне на нашым радыё хочацца ў эфіры
га слогана, бо ён нам усім вельмі падабаецца. Думаеце, слоган —
гэта проста? Не, гэта доўгі працэс, гэта і мазгавы штурм, гэта пра- больш забаўляльных праграм, інтэрактыву. Я як аматар прыгожага
гаворванне ўголас дзясяткаў варыянтаў, і ў выніку нараджаецца буду толькі рада падобным праектам. А так усё крута! А я хацела б
рабіць праграму пра ролю музыкі ў
просты і зразумелы, як вада і пажыцці вядомых асоб нашай краіны
ветра, і адзіна правільны менавіта «Мінская хваля» — радыё тваёй мары!
(акцёраў, спартсменаў, журналісдля нашага радыё дэвіз: «Вялікае
таў і г. д.) у прамым эфіры. Можрадыё малой радзімы!» Так, гэта
на наогул пра тры рэчы са свету
мы! Таму што толькі менавіта мы
мастацтва, якія так ці інакш уразірасказваем вам штодня пра налі героя. Але песня абавязковая.
віны малой радзімы — ад, дапусБудзем яе слухаць у эфіры.
цім, навіны пра святара з пасёлка
Міханавічы, блог якога чытаюць
Каця ЛАПІЦКАЯ:
дзясяткі тысяч чалавек, да навіны
— У новым сезоне я хачу дапра сыравара ў вёсцы Красноўка
носіць да нашых любімых слухаКрупскага раёна, які варыць казічоў усё абсалютна па-новаму. Гэта
ныя сыры па італьянскай тэхналогіі
датычыцца як выпуску навін, так
ў простай дзедавай хаце.
і аўтарскіх праграм, у прыватнасА вось у новым сезоне — дарэці «Няпрос та людзі». Каб любая
чы, а вы ведаеце, чаму новы сезон
інфармацыя слухалася на адным
на радыё пачынаецца менавіта водыханні, каб яна была цікавая і,
сенню? Я адказу не знайшла німагчыма, камусьці ў чымсьці дападзе... І тым не менш — традыцыймагла. Новы сезон — гэта заўсёды
на ва ўсіх новы сезон з верасня —
нешта трапяткое і хвалюючае, бо
акрамя фінансістаў, зрэшты. Дык
менавіта ў гэты момант ад кожнага
вось, у новым сезоне ў нас з'явяцз нас чакаюць чагосьці нетыповага,
ца новыя праграмы. Дарэчы, адна «лас таўка» ўжо гучыць —
цікавага і нават незвычайнага. І я, Каця Лапіцкая, зраблю ўсё, каб не
навіны Мінскага раёна кожную пятніцу, пачынаючы з 7.45.
падвесці ўжо даўніх слухачоў «Мінскай хвалі», а таксама паспрабую
Дзмітрый АНІСАВЕЦ:
дапамагчы прыслухацца да нас новых.
— Інфармацыйна-аналітычны складнік радыёстанцыі да новага
Тамара ВЯЦКАЯ:
сезона крыху мадэрнізуецца. Здавалася б, што можна ўдаска— Бо, калі шчыра, самае галоўнае для нас — каб нас слухалі.
нальваць у выпуску навін, які выходзіць у пачатку кожнай гадзі- Вось на ўсіх інтэрнэт-рэсурсах мы ўжо пачалі даваць навіны больш
ны? Адказ: плойму ўсяго! Хочам вяшчаць карацей, ярчэй і каб даходліва, гэта ўжо новы сезон. Яшчэ, хутчэй за ўсё, з'явіцца новы
запаміналася! Што ж датычыцца праектаў, тыя, што вызначаюць дыджэй, які штодня будзе весці гадзінную праграму аб усіх кіруннаш стыль і накіраванасць праграмы, застануцца, але абавязкова ках музыкі, пра кампазітараў-спевакоў-музыкантаў. Мы працягнем
з'явяцца новыя, якія я мог бы ахарактарызаваць як праграмы «на цыкл «Гаворым правільна з «Мінскай хваляй» — шчыра скажу,
злобу дня». З улікам крыміналістычнай абстаноўкі ў цэнтральным што нават для мяне многае было адкрыццём у філалогіі, так цікава
рэгіёне, якая па-ранейшаму застаецца няпрос тай, плануем за- робіць рубрыку васьмігадовы вундэркінд Гоша Куніцкі. Працягнем
пусціць праграму «Гэта ваш участковы», аў тара праекта пакуль «Азбуку здароўя» — ці ведаеце вы, што кавун выведзе з вашага
раскрываць не будзем. Таксама «Мінская хваля» супрацоўнічае арганізма ўсё дрэннае, але пакіне ўсё добрае? Слухайце «Азбуку
з большасцю міністэрстваў, службаў, устаноў і агенцтваў краіны, здароўя»...
Дарагія нашы слухачы, чытачы і гледачы! Нашаму радыё 4 веале з Нацыянальным прэс-цэнтрам, здаецца, крышачку больш.
Выношваем планы стварэння сумеснай рубрыкі ў новым сезоне расня 14 гадоў. У нас ёсць вы. І што мы можам гарантаваць, дык
(падрабязнасці пакуль раскрываць таксама не будзем). І вядома, гэта тое, што ніколі не сапсуем вам настрою. А гэта таксама вельмі
не пакінем без увагі галоўную спартыўную падзею Беларусі, якая важна ў наш час, хіба не так?
адбудзецца ў сталіцы ў чэрвені 2019 года — другія Еўрапейскія
гульні. Плануем праграму, прысвечаную падрыхтоўцы да гэтага
грандыёзнага мерапрыемства краіны ўвогуле і Мінскай вобласці
ў прыватнасці.
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Рэкламна-прамоўтарскі аддзел радыё «Мінская хваля»
+375 (17) 228 13 44; +375 (29) 365 50 21
reklamamv@maіl.ru; reklama@mvolna.by
УНП 690262864
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 Сядзі і глядзі

МУЖЧЫНСКАЕ КІНО
«Інферна»
«Беларусь 2», 8 і 9 верасня

...Спецыяліст па рэлігійных сімвалах прафесар Роберт Лэнгдан прытомнее ў адной з італьянскіх бальніц,
цалкам страціўшы памяць. Мясцовы ўрач спрабуе дапамагчы вучонаму ўспомніць, што з ім адбылося, каб
з яго дапамогай расшыфраваць схаваныя ў першай
частцы «Боскай камедыі» Дантэ падказкі і спыніць
загадкавых злачынцаў, якія збіраюцца распаўсюдзіць смяротна небяспечны вірус. Словам,
прыхільнікаў творчасці Дэна Браўна трылер зацягне з першых кадраў.
«Неабдуманы»
«Кінакамедыя», 7 і 9 верасня
14-гадоваму вундэркінду Ілаю, які экстэрнам скончыў
школу, з-за ўзросту адмовілі ў прыёме ў Гарвард, і ён вымушаны паступіць у трэцясортны каледж Уітмен. Тут хлопец
сустракае другую крайнасць — першакурсніка Леа, якому
ўжо... 41 год. Да таго ж такіх розных студэнтаў пасялілі разам у інтэрнаце, і цяпер ім проста неабходна стаць сябрамі,
каб разам пастаяць за сябе.
«Не гульня»
СТБ, 9 верасня
Герой мастацкай стужкі «Беларусьфільма», прысвечанай 100-годдзю Узброеных Сіл краіны, — праграміст
Аляксей, які стварае камп'ютарныя гульні, але адчувае «несапраўднасць» падзей у іх. Таму, уявіце сабе,
вырашае пайсці ў армію, каб на сабе выпрабаваць
хлеб танкіста і наогул вайсковыя рэаліі. Як водзіцца,
вайсковая служба змяняе маладога чалавека і вонкава, і ўнутрана, і ў выніку ён знаходзіць
новых сяброў, новыя мары і наогул перажывае «перазагрузку» ўсяго свайго жыцця.
«Вяртанне высокага бландзіна»
«МІР», 8 верасня
Сціплы скрыпач Франсуа Перэн, якому воляй лёсу выпала сыграць у шпіёнскія гульні, вымушаны зноў вярнуцца ў
гэта амплуа. Новы міністр унутраных спраў, які раней быў
міністрам сельскай гаспадаркі Францыі, знайшоў дасье
на высокага бландзіна і загадаў прадставіць яму «суперагента». Контрразведчыкі сцвярджаюць, што агент загінуў
пры выкананні спецаперацыі, аднак міністр настойвае, каб
цела прывезлі на радзіму, і тады найміты выпраўляюцца ў
Рыа-дэ-Жанэйра, дзе Перэн мірна жыве са сваёй каханай Крысцін, каб забіць яго...
«Трое ў лодцы, не лічачы сабакі»
«8 канал», 9 верасня
Трое лонданскіх сяброў, Джордж, Гарыс і Джэй, вырашаюць вырвацца з душнага і бруднага горада на ўлонне
прыроды — дакладней, зладзіць актыўны адпачынак
і сплавіцца па Тэмзе на лодцы ў «чыста мужчынскай
кампаніі», у якую ўваходзяць яны самі і фокстэр'ер Манмарэнсі. Ці трэба казаць, што планы аказаліся далёкімі
ад рэчаіснасці і чаканы спакойны водпуск ператварыўся ў чараду прыгод і кур'ёзаў, шчодра прыпраўленых самымі рознымі эмоцыямі, гумарам
і рамантыкай?



 Тэлесеткі
Праграмны ўраджай
Агенцтва тэленавін Белтэлерадыёкампаніі рыхтуе да пачатку новага тэлесезона хранікальна-дакументальны фільм пра Белавежскую
пушчу. У здымках, якія праходзілі
цягам года па-за звыклымі турыстычнымі маршрутамі, прынялі ўдзел
пастаянныя героі: гарадская сям'я,
якая пераехала ў пушчу і цалкам
змяніла лад жыцця, спалучаючы
Wі-Fі з самаробным хлебам і ткацтвам. Акрамя таго, у фільме ўзялі
ўдзел навукоўцы, якія даследуюць
багаты свет Белавежскай пушчы:
арнітолагі, беларускія ды польскія
спецыялісты па паводзінах ваўкоў,
а таксама зубразнаўцы.
Яшчэ адной прэм'ерай сезона ад
Агенцтва тэленавін абяцае стаць
вялікая суботняя праграма, назва
якой пакуль трымаецца ў сакрэце: новы фармат, які спалучыць
актуальныя навіны з усяго свету
і іх абмеркаванне ў інтэрнэце. А ў
2019 годзе гледачам прапануюць
новыя спецпраекты, прысвечаныя
Году малой радзімы і Еўрапейскім
гульням, а таксама шматсерыйны
цыкл фільмаў «Лёс гігантаў 5».

Хто запаліць
сваю зорку
на «Еўрабачанні»?
Ужо сён ня ў Бел тэле ра дыёкампаніі пройдзе фінальны галакан цэрт на цы я наль на га ад бо ру
на дзіцячае «Еўрабачанне-2018».
Нашага прадстаўніка на міжнародным творчым спаборніцтве гледачам і журы давядзецца выбіраць
сярод 10 канкурсантаў. На сцэну
яны выйдуць у наступным парадку: гурт «Мята», Даніэль Алекс Ястрэмскі, Елізавета Мея, Арцём Скароль, Ангеліна Ярашчук, вакальны
гурт Мonkey Tops, Марыя Жыліна,
Яраслаў Саколікаў, Мікіта Бялько,
Марыя Гулевіч.
Глядацкае галасаванне за ўпадабаных кандыдатаў пачнецца адразу
пасля выступлення ўсіх канкурсантаў і прадоўжыцца 10 хвілін — нумары, па якіх прымаюць званкі і smsпаведамленні, абвесцяць вядучыя
канцэрта Тэа і Вольга Рыжыкава.
Вікторыя ЗАХАРАВА
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