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«Ін фер на»

«Бе ла русь 2», 8 і 9 ве рас ня

...Спе цы я ліст па рэ лі гій ных сім ва лах пра фе сар Ро-
берт Лэнг дан пры том нее ў ад ной з італь ян скіх баль ніц, 
цал кам стра ціў шы па мяць. Мяс цо вы ўрач спра буе да-
па маг чы ву чо на му ўспом ніць, што з ім ад бы ло ся, каб 
з яго да па мо гай рас шыф ра ваць сха ва ныя ў пер шай 
част цы «Бос кай ка ме дыі» Дан тэ пад каз кі і спы ніць 

за гад ка вых зла чын цаў, якія збі ра юц ца рас паў сю дзіць смя рот на не бяс печ ны ві рус. Сло вам, 
пры хіль ні каў твор час ці Дэ на Браў на тры лер за цяг не з пер шых кад раў.

«Не аб ду ма ны»

«Кі на ка ме дыя», 7 і 9 ве рас ня

14-га до ва му вун дэр кін ду Ілаю, які экс тэр нам скон чыў 
шко лу, з-за ўзрос ту ад мо ві лі ў пры ёме ў Гар вард, і ён вы-
му ша ны па сту піць у трэ ця сорт ны ка ледж Уіт мен. Тут хло пец 
су стра кае дру гую край насць — пер ша курс ні ка Леа, яко му 
ўжо... 41 год. Да та го ж та кіх роз ных сту дэн таў па ся лі лі ра-
зам у ін тэр на це, і ця пер ім прос та не аб ход на стаць сяб ра мі, 
каб ра зам па ста яць за ся бе.

«Не гуль ня»

СТБ, 9 ве рас ня

Ге рой мас тац кай стуж кі «Бе ла русь філь ма», пры све-
ча най 100-год дзю Уз бро е ных Сіл кра і ны, — пра гра міст 
Аляк сей, які ства рае кам п'ю тар ныя гуль ні, але ад чу-
вае «не са праўд насць» па дзей у іх. Та му, уя ві це са бе, 
вы ра шае пай сці ў ар мію, каб на са бе вы пра ба ваць 
хлеб тан кіс та і на огул вай ско выя рэа ліі. Як во дзіц ца, 

вай ско вая служ ба змя няе ма ла до га ча ла ве ка і вон ка ва, і ўнут ра на, і ў вы ні ку ён зна хо дзіць 
но вых сяб роў, но выя ма ры і на огул пе ра жы вае «пе ра за груз ку» ўся го свай го жыц ця.

«Вяр тан не вы со ка га блан дзі на»

«МІР», 8 ве рас ня

Сціп лы скры пач Фран суа Пе рэн, яко му во ляй лё су вы па-
ла сыг раць у шпі ён скія гуль ні, вы му ша ны зноў вяр нуц ца ў 
гэ та амп луа. Но вы мі ністр унут ра ных спраў, які ра ней быў 
мі ніст рам сель скай гас па дар кі Фран цыі, знай шоў дасье 
на вы со ка га блан дзі на і за га даў прад ста віць яму «су пер-
аген та». Контр раз вед чы кі сцвяр джа юць, што агент за гі нуў 
пры вы ка нан ні спец апе ра цыі, ад нак мі ністр на стой вае, каб 
це ла пры вез лі на ра дзі му, і та ды най мі ты вы праў ля юц ца ў 
Рыа-дэ-Жа нэй ра, дзе Пе рэн мір на жы ве са сва ёй ка ха най Крыс цін, каб за біць яго...

«Трое ў лод цы, не лі ча чы са ба кі»

«8 ка нал», 9 ве рас ня

Трое лон дан скіх сяб роў, Джордж, Га рыс і Джэй, вы ра-
ша юць вы рвац ца з душ на га і бруд на га го ра да на ўлон не 
пры ро ды — дак лад ней, зла дзіць ак тыў ны ад па чы нак 
і спла віц ца па Тэм зе на лод цы ў «чыс та муж чын скай 
кам па ніі», у якую ўва хо дзяць яны са мі і фокс тэр' ер Ман-
ма рэн сі. Ці трэ ба ка заць, што пла ны ака за лі ся да лё кі мі 
ад рэ ча іс нас ці і ча ка ны спа кой ны вод пуск пе ра тва рыў-

 ся ў ча ра ду пры год і кур' ё заў, шчод ра пры праў ле ных са мы мі роз ны мі эмо цы я мі, гу ма рам 
і ра ман ты кай?



Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

Пра грам ны ўра джай
Агенц тва тэ ле на він Бел тэ ле ра-

дыё кам па ніі рых туе да па чат ку но-
ва га тэ ле се зо на хра ні каль на-да ку-
мен таль ны фільм пра Бе ла веж скую 
пу шчу. У здым ках, якія пра хо дзі лі 
ця гам го да па-за звык лы мі ту рыс-
тыч ны мі марш ру та мі, пры ня лі ўдзел 
па ста ян ныя ге роі: га рад ская сям'я, 
якая пе ра еха ла ў пу шчу і цал кам 
змя ні ла лад жыц ця, спа лу ча ю чы 
Wі-Fі з са ма роб ным хле бам і ткац-
твам. Акра мя та го, у філь ме ўзя лі 
ўдзел на ву коў цы, якія да сле ду юць 
ба га ты свет Бе ла веж скай пу шчы: 
ар ні то ла гі, бе ла рус кія ды поль скія 
спе цы я ліс ты па па во дзі нах ваў коў, 
а так са ма зуб раз наў цы.

Яшчэ ад ной прэм' е рай се зо на ад 
Агенц тва тэ ле на він абя цае стаць 
вя лі кая су бот няя пра гра ма, наз ва 
якой па куль тры ма ец ца ў сак рэ-
це: но вы фар мат, які спа лу чыць 
ак ту аль ныя на ві ны з уся го све ту 
і іх аб мер ка ван не ў ін тэр нэ це. А ў 
2019 го дзе гле да чам пра па ну юць 
но выя спец пра ек ты, пры све ча ныя 
Го ду ма лой ра дзі мы і Еў ра пей скім 
гуль ням, а так са ма шмат се рый ны 
цыкл філь маў «Лёс гі ган таў 5».

Хто за па ліць 
сваю зор ку

на «Еў ра ба чан ні»?
Ужо сён ня ў Бел тэ ле ра дыё-

кам па ніі прой дзе фі наль ны га ла-
кан цэрт на цы я наль на га ад бо ру 
на дзі ця чае «Еў ра ба чан не-2018». 
На ша га прад стаў ні ка на між на род-
ным твор чым спа бор ніц тве гле да-
чам і жу ры да вя дзец ца вы бі раць 
ся род 10 кан кур сан таў. На сцэ ну 
яны вый дуць у на ступ ным па рад-
ку: гурт «Мя та», Да ні эль Алекс Яст-
рэм скі, Елі за ве та Мея, Ар цём Ска-
роль, Ан ге лі на Яра шчук, ва каль ны 
гурт Мonkey Tops, Ма рыя Жы лі на, 
Яра слаў Са ко лі каў, Мі кі та Бяль ко, 
Ма рыя Гу ле віч.

Гля дац кае га ла са ван не за ўпа да-
ба ных кан ды да таў пач нец ца ад ра зу 
пас ля вы ступ лен ня ўсіх кан кур сан-
таў і пра доў жыц ца 10 хві лін — ну ма-
ры, па якіх пры ма юць зван кі і sms-
па ве дам лен ні, аб вес цяць вя ду чыя 
кан цэрта Тэа і Воль га Ры жы ка ва.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА



Вы ду ма е це, што ў но вым се зо не мы, «Мін ская хва ля», бу дзем 
ра ней шы мі? Як жа! У нас зме ніц ца са мае га лоў нае — так зва ная 
адзе жа ра дыё: ад бі ван ні, джынг лы, лай не ры, про ма-ро лі кі, сві пе-
ры, бам пе ры, бры джы і ўсё, што на дае ра дыё стан цыі ін ды ві ду аль-
насць.

І пі шуць-скла да юць нам усю гэ тую му зыч ную пры га жосць у вель мі 
вя до май сту дыі вель мі вя до мыя лю дзі, і тай на гэ тая вя лі кая ёсць, 
та му што нам вель мі хо чац ца сюр пры заў — бо мы пас ля 4 ве рас ня 
ўсту па ем у юбі лей ны год. Пят нац ца ты! Так што ча ка ем усіх да нас 
4 ве рас ня з він ша ван ня мі і па да рун ка мі, а па да рун кі мы лю бім — і 
са мі до рым, а як жа! Што дня пры чым. Та му што ні я кі мі за роб ка мі і 
га на ра ра мі не апла ціць тую цеп лы ню, з якой на шы су пра цоў ні кі з 
шас ці ра ні цы і да два нац ца ці но чы дзе ляц ца з ва мі на ві на мі, пра-
гно за мі, рас ка за мі пра ўсё на све це.

Але вось з ча го не бу дзем ра біць тай ну, дык гэ та з на ша га но ва-
га сло га на, бо ён нам усім вель мі па да ба ец ца. Ду ма е це, сло ган — 
гэ та прос та? Не, гэ та доў гі пра цэс, гэ та і маз га вы штурм, гэ та пра-
га вор ван не ўго лас дзя сят каў ва ры ян таў, і ў вы ні ку на ра джа ец ца 
прос ты і зра зу ме лы, як ва да і па-
вет ра, і адзі на пра віль ны ме на ві та 
для на ша га ра дыё дэ віз: «Вя лі кае 
ра дыё ма лой ра дзі мы!» Так, гэ та 
мы! Та му што толь кі ме на ві та мы 
рас каз ва ем вам што дня пра на-
ві ны ма лой ра дзі мы — ад, да пус-
цім, на ві ны пра свя та ра з па сёл ка 
Мі ха на ві чы, блог яко га чы та юць
 дзя сят кі ты сяч ча ла век, да на ві ны 
пра сы ра ва ра ў вёс цы Крас ноў ка 
Круп ска га ра ё на, які ва рыць ка зі-
ныя сы ры па італь ян скай тэх на ло гіі 
ў прос тай дзе да вай ха це.

А вось у но вым се зо не — да рэ-
чы, а вы ве да е це, ча му но вы се зон 
на ра дыё па чы на ец ца ме на ві та во-
сен ню? Я ад ка зу не знай шла ні-
дзе... І тым не менш — тра ды цый-
на ва ўсіх но вы се зон з ве рас ня — 
акра мя фі нан сіс таў, зрэш ты. Дык 
вось, у но вым се зо не ў нас з'я вяц-
ца но выя пра гра мы. Да рэ чы, ад на «лас таў ка» ўжо гу чыць — 
на ві ны Мінск ага ра ё на кож ную пят ні цу, па чы на ю чы з 7.45.

Дзміт рый АНІ СА ВЕЦ:

— Ін фар ма цый на-ана лі тыч ны склад нік ра дыё стан цыі да но ва га 
се зо на кры ху ма дэр ні зу ец ца. Зда ва ла ся б, што мож на ўдас ка-
наль ваць у вы пус ку на він, які вы хо дзіць у па чат ку кож най га дзі-
ны? Ад каз: плой му ўся го! Хо чам вя шчаць ка ра цей, яр чэй і каб 
за па мі на ла ся! Што ж да ты чыц ца пра ек таў, тыя, што вы зна ча юць 
наш стыль і на кі ра ва насць пра гра мы, за ста нуц ца, але аба вяз ко ва 
з'я вяц ца но выя, якія я мог бы аха рак та ры за ваць як пра гра мы «на 
зло бу дня». З улі кам кры мі на ліс тыч най аб ста ноў кі ў цэнт раль ным 
рэ гі ё не, якая па-ра ней ша му за ста ец ца ня прос тай, пла ну ем за-
пус ціць пра гра му «Гэ та ваш участ ко вы», аў та ра пра ек та па куль 
рас кры ваць не бу дзем. Так са ма «Мін ская хва ля» су пра цоў ні чае 
з боль шас цю мі ніс тэр стваў, служ баў, уста ноў і агенц тваў кра і ны, 
але з На цы я наль ным прэс-цэнт рам, зда ец ца, кры шач ку больш. 
Вы нош ва ем пла ны ства рэн ня су мес най руб ры кі ў но вым се зо не 
(пад ра бяз нас ці па куль рас кры ваць так са ма не бу дзем). І вя до ма, 
не па кі нем без ува гі га лоў ную спар тыў ную па дзею Бе ла ру сі, якая 
ад бу дзец ца ў ста лі цы ў чэр ве ні 2019 го да — дру гія Еў ра пей скія 
гуль ні. Пла ну ем пра гра му, пры све ча ную пад рых тоў цы да гэ та га 
гран ды ёз на га ме ра пры ем ства кра і ны ўво гу ле і Мін скай воб лас ці 
ў пры ват нас ці.

Та ма ра ВЯЦ КАЯ:

— Інт ры га пра тры ма ла ся ня доў га... Па вел Шэ ін, наш ма ла ды су-
пра цоў нік, бу дзе ра біць пра гра му «Гэ та ваш участ ко вы», і вось як 
ён вы зна чае кан цэп цыю: «Гэ та не прос та ча ла век. Гэ та ад на ча со ва 
след чы, на стаў нік, псі хо лаг у ад ной асо бе. Кож ны дзень на яго пле чы 
ўзваль ва ец ца груз люд скіх прось баў і скар гаў. Ён да па мо жа і вы слу-
хае, не па кі не ў бя дзе. Муд ры і кла пат лі вы су сед — ваш участ ко вы.
І я, Па вел Шэ ін, бу ду рас каз ваць вам пра ва ша га ўчаст ко ва га».

З но ва га ў эфі ры яшчэ за дум ка та кая: «Гу тар кі пра веч нае». 
Вось тут ужо я пад тры маю інт ры гу, та му што вель мі шмат ах вот ных 
прос та па га ва рыць, прос та вы ка заць сваё мер ка ван не. Мы бу дзем 
га ва рыць утра іх, дзе трэ ці ча ла век бу дзе гос цем і два вя ду чых. Ідэя 
не но вая, але на «Мін скай хва лі» гэ та га не бы ло.

На тал ля СТРЫ ЖАК:

— Як па мне, то ў но вым се зо не на на шым ра дыё хо чац ца ў эфі ры 
больш за баў ляль ных пра грам, ін тэр ак ты ву. Я як ама тар пры го жа га 
бу ду толь кі ра да па доб ным пра ек там. А так усё кру та! А я ха це ла б 

ра біць пра гра му пра ро лю му зы кі ў 
жыц ці вя до мых асоб на шай кра і ны 
(ак цё раў, спарт сме наў, жур на ліс-
таў і г. д.) у пра мым эфі ры. Мож-
на на огул пра тры рэ чы са све ту 
мас тац тва, якія так ці інакш ура зі-
лі ге роя. Але пес ня аба вяз ко вая. 
Бу дзем яе слу хаць у эфі ры.

Ка ця ЛА ПІЦ КАЯ:

— У но вым се зо не я ха чу да-
но сіць да на шых лю бі мых слу ха-
чоў усё аб са лют на па-но ва му. Гэ та 
да ты чыц ца як вы пус ку на він, так 
і аў тар скіх пра грам, у пры ват нас-
ці «Ня прос та лю дзі». Каб лю бая 
ін фар ма цыя слу ха ла ся на ад ным 
ды хан ні, каб яна бы ла ці ка вая і, 
маг чы ма, ка мусь ці ў чымсь ці да па-
маг ла. Но вы се зон — гэ та заў сё ды 
неш та тра пят кое і хва лю ю чае, бо 
ме на ві та ў гэ ты мо мант ад кож на га 
з нас ча ка юць ча гось ці не ты по ва га, 

ці ка ва га і на ват не звы чай на га. І я, Ка ця Ла піц кая, зраб лю ўсё, каб не 
пад вес ці ўжо даў ніх слу ха чоў «Мін скай хва лі», а так са ма па спра бую 
да па маг чы пры слу хац ца да нас но вых.

Та ма ра ВЯЦ КАЯ:

— Бо, ка лі шчы ра, са мае га лоў нае для нас — каб нас слу ха лі. 
Вось на ўсіх ін тэр нэт-рэ сур сах мы ўжо па ча лі да ваць на ві ны больш 
да ход лі ва, гэ та ўжо но вы се зон. Яшчэ, хут чэй за ўсё, з'я віц ца но вы 
ды джэй, які што дня бу дзе вес ці га дзін ную пра гра му аб усіх кі рун-
ках му зы кі, пра кам па зі та раў-спе ва коў-му зы кан таў. Мы пра цяг нем 
цыкл «Га во рым пра віль на з «Мін скай хва ляй» — шчы ра ска жу, 
што на ват для мя не мно гае бы ло ад крыц цём у фі ла ло гіі, так ці ка ва 
ро біць руб ры ку вась мі га до вы вун дэр кінд Го ша Ку ніц кі. Пра цяг нем 
«Аз бу ку зда роўя» — ці ве да е це вы, што ка вун вы ве дзе з ва ша га 
ар га ніз ма ўсё дрэн нае, але па кі не ўсё доб рае? Слу хай це «Аз бу ку 
зда роўя»...

Да ра гія на шы слу ха чы, чы та чы і гле да чы! На ша му ра дыё 4 ве-
рас ня 14 га доў. У нас ёсць вы. І што мы мо жам га ран та ваць, дык 
гэ та тое, што ні ко лі не са псу ем вам на строю. А гэ та так са ма вель мі 
важ на ў наш час, хі ба не так?

97,4 FM — Мінск, Ла гойск, Сма ля ві чы, Жо дзі на.

102,4 FM — Мя дзел, 102,6 FM — Круп кі, 104,2 FM — Ба ры саў.

104,8 FM — Ка пыль, Стоўб цы, Ня свіж, Клецк, Ба ра на ві чы.

105,3 FM — Са лі горск, Слуцк, Лю бань.

105,5 FM — Бе ра зі но, Чэр вень. 105,6 FM — Ста рыя Да ро гі.

107,4 FM — Ма ла дзеч на, Ві лей ка, Ва ло жын.ЯК ЖА!

Рэ клам на-пра моў тар скі ад дзел ра дыё «Мін ская хва ля»

+375 (17) 228 13 44; +375 (29) 365 50 21

reklamamv@maіl.ru; reklama@mvolna.by

«Мінская хваля» — радыё тваёй мары!

УНП 690262864


