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У апош ні дзень во се ні Бел тэ-
ле ра дыё кам па нія пра вя ла чар-
го вае му зыч нае тэс ці ра ван не 
ар тыс таў, якія за яві лі пра сваё 
жа дан не прад ста віць Бе ла русь 
у пе сен ным кон кур се «Еў ра ба-
чан не-2017». Сё ле та, трэ ба на-
га даць, па спра ба ваць свае сі лы 
маг лі не толь кі бе ла рус кія вы-
ка наў цы, але і ле гі я не ры, чым і 
ска рыс та лі ся гра ма дзя не Ра сіі, 
Укра і ны, Лат віі, Турк ме ні ста на, 
Гер ма ніі, ЗША і на ват Ні ге рыі.

За яў кі на ўдзел у на цы я наль ным 
ад бо ры да сла лі 67 вы ка наў цаў і ка-
лек ты ваў — да рэ чы, гэ та са мая ма-
лая за апош нія 5 га доў ліч ба (ле тась 
ах вот ных бы ло 84 ча ла ве кі, у 2015 
го дзе — больш як 110, у 2013 — 
2014 га дах — звыш 80). Маг чы ма, 
тут ады граў сваю ро лю на шу ме лы 
ліст ра сій ска га прад зю са ра Мак сі-
ма Фа дзе е ва, які пра па на ваў не ка-
му-не будзь, а кі раў ні ку на шай дзяр-
жа вы, «у якас ці па дзя кі» за ўчы нак 
бе ла рус кіх па ра лім пій цаў у Рыа пад-
рых та ваць свай го ар тыс та вы сту піць 
за Бе ла русь. Мно гія ай чын ныя вы ка-
наў цы са праў ды маг лі па лі чыць, што 
плац дарм «за га дзя пад рых та ва ны» 
для фа дзе еў ска га кан ды да та, і вы-
ра шы лі не рас пы ляц ца...

Хто су дзіў?
У жу ры ад бо рач на га ту ра ўвай шлі 

9 ча ла век з му зыч най і ме дый най 
сфе ры, у тым лі ку спя вак і кам па зі-
тар Алег Аве рын, кам па зі тар Дзміт-
рый Да лга лёў, пе да гог па ва ка лу 
Люд мі ла Куц, на мес нік га лоў на га 
ды рэк та ра тэ ле ка на ла «Бе ла русь 1» 
Воль га Са ла ма ха, прад стаў нік Мі-
ніс тэр ства куль ту ры Іна Мар ду се віч, 
кі раў нік ра дыё стан цыі «Ра ды ус-FM» 
Але на Тра шчын ская, тэ ле вя ду чыя 

Яў ген Пер лін і Мі ха іл Ра вуц кі, PR-
ме не джар Сяр гей Анд ры я наў.

Пу цёў ку ў фі нал па вы ні ках пра-
слу хоў ван ня атры ма лі ўся го 13 кан-
ды да таў, мно гія з якіх ужо доб ра 
вя до мыя пуб лі цы, а дру гія толь кі-
толь кі за яві лі аб са бе: гур ты Nutekі, 
NAVІ і Napolі, пра ек ты «PROвокация», 
Lermont x Julіc, «Июль» (Юлія Ка ра-
нюк), соль ныя ар тыс ты Аляк санд ра 
Ткач, Kattіe (Ка ця ры на Руд ніц кая), 
Ула дзі слаў Ку ра саў, Ан жа лі ка Пуш-
но ва, Анас та сія Ша вя рэн ка, Іsaac 
Nіghtіngale (Ва дзім Ка пус цін) і Мі кі-
та Хо дас. Зрэш ты, вы бі раць са ма га 
перс пек тыў на га з іх бе ла ру сы — па 
тра ды цый най фор му ле га ла са ван ня 
50/50 гле да чы і жу ры — бу дуць толь кі 
ў сту дзе ні на ступ на га го да, та му ча су 
па зна ё міц ца блі жэй з прэ тэн дэн та мі 
ў нас больш чым да стат ко ва. Па куль 
жа «Звяз да», па бы ваў шы ў гу шчы 
пра слу хоў ван ня, прад ста віць тых, хто 
не за ва я ваў пры хіль нас ці жу ры, але 
так ці інакш вы лу чыў ся і за пом ніў ся 
пад час ад бо ру.

Му зыч ны ін тэр на цы я нал
Ура джэ нец Ні ге рыі Арак по сім 

Олі са Эме ка, хоць і вы гля дае як за-
меж ны рэ пер, на са мрэч бе ла ру сам 
да лё ка не чу жы — ён шмат га доў 
жы ве ў на шай кра і не і ўжо мае від 
на жы хар ства, амаль пра фе сій на гу-
ляе ў фут бол, зай ма ец ца біз не сам і 
спя вае. Між ін шым, у ад бо ры на «Еў-
ра ба чан не» ён удзель ні чаў ужо трэ ці 
раз, прос та пер шыя два бы лі ў скла-
дзе гур та «The Champіons». І, як на 
наш суб' ек тыў ны по гляд, пес ня бы ла 
прад стаў ле на год на і з гус там. Ад нак 
су дзейс кая ка ле гія з на мі не па га-
дзі ла ся і зноў па кі ну ла бе ла рус ка га 
ні ге рый ца з яго ча роў най усмеш кай 
і даў га но гі мі бэк-ва ка ліст ка мі па-за 
фі на лам.

Не на ві чок на бе ла рус кай сцэ не 
і спя вак турк мен ска га па хо джан ня 
Шыр му рад Ча ры еў, больш вя до-
мы пад твор чым псеў да ні мам Shіr. 
Ужо 10 га доў ён пра цуе ў ста ліч ным 
Ма ла дзёж ным тэ ат ры эст ра ды, да-
да ючы ў вы ступ лен ні ўсход ня га 
ка ла ры ту. Але для «Еў ра ба чан ня» 
ар тыст пад рых та ваў штось ці па доб-
нае на ста ры хіт пра сцю ар дэ су па 
іме ні Жан на — і ў вы ні ку за стаў ся 
ні з чым.

Не ме ла на леж на га эфек ту і вы-
ступ лен не са ліст кі не ка лі вя до ма га 
гур та «Ман та на» ра сі ян кі Але сі Бе-
ру ла ва. Дзяў чы на па ра да ва ла хі ба 
што яр кім сцэ ніч ным аб ліч чам, але 
не сва ёй но вай пес няй «Ёлач кі».

...Ка лі мно гія ўжо за су ма ва лі ад 
мност ва «пра хад ных» пе сень і па-
доб ных адзін на дру гі ра дыё хі тоў, 
«да ла дых ту» гра ма дзян ка ЗША 
Яў ге нія Аро на ва, якая вый шла на 

кон курс ную сцэ ну пад псеў да ні мам 
Jeka:

— Пры ві тан не з Аме ры кі! — кі ну-
ла яна ад ра зу ўсім і па ра да ва ла пры-
сут ных пес няй у сты лі «лі хіх 90-х», 
ка лі на сцэ ну лез лі і «жук і жа ба», 
не за леж на ад на яў нас ці го ла су. Гэ ты 
шэ дэўр трэш-куль ту ры мож на бы ло 
б на ват на зваць за баў ным, ка лі б у ім 
пра соч ва ла ся хоць кроп ля са ма іро ніі 
ад вы ка наў цы. Але, не да ча каў шы ся 
та ко га шчас ця, жу ры ледзь вы тры-

ма ла па ло ву пес ні і па спеш лі ва раз-
ві та ла ся з ар тыст кай.

Стаў ка на бе ла рус касць
Тэн дэн цыя, якая не маг ла нас не 

ўзра да ваць — да во лі вя лі кая коль-
касць за явак на бе ла рус кай мо ве. 
Пры чым тра ды цый ны стыль пры пе-
вак і на цы я наль ных кас цю маў вы ка-
рыс таў толь кі ан самбль «Спа саў ка» 

з Жыт ка віц ка га ра ё на — гэ та кі бе ла-
рус кі ад каз «Бу ра наў скім ба бу лям», 
які ўжо дру гі раз ры зык нуў штур ма-
ваць «Еў ра ба чан не».

— Мяр ку е це, на род ныя тра ды цыі 
мо гуць склас ці кан ку рэн цыю ўсім гэ-
тым анг ла моў ным дзяў ча там у ка рот-
кіх спад ні цах? — па ці ка ві лі ся мы ў кі-
раў ні ка ка лек ты ву Ка ця ры ны Са нец.

— Я ра зу мею, што мо ла дзі па да-
ба юц ца су час ныя пес ні, але і па жы-
лым лю дзям трэ ба ўдзя ляць ува гу, 
та ды ве да е це, коль кі ча ла век бу дуць 
гэ ты кон курс гля дзець? — не раз гу-
бі ла ся Ка ця ры на Іва наў на. — А яшчэ 
мы пе ра ка на ныя, што Бе ла русь па-
він на прад стаў ляць на «Еў ра ба чан-
ні» ўсё ж сваю мо ву і свае ад мет ныя 
куль тур ныя тра ды цыі!

Ні бы та па га джа ю чы ся з ба бу ля мі, 
гурт «Superbullz» на ча ле з вя до-
мым у му зыч ных ко лах ва ка ліс там 
Але сем-Фран ціш кам Мыш ке ві чам 
прад ста віў зу сім ін шую — жорст кую, 
бру таль ную і зу сім не фар мат ную, за-
тое яр кую бе ла рус ка моў ную пес ню 
«Ад сту пі ся!». Але, зда ец ца, хлоп цы 
зу сім не за сму ці лі ся, атры маў шы «ад 
ва рот па ва рот».

Акра мя вы шэй зга да ных, бе ла-
рус ка моў ныя пес ні ў роз ных жан рах 
і сты лях прад ста віў яшчэ дзя ся так 
удзель ні каў, з якіх у фі нал на цы я-
наль на га ад бо ру пра біў ся толь кі гурт 
«NAVІ».

...Зрэш ты, не бу дзем спя шац ца: 
не каль кі най больш яр кіх удзель ні-
каў пра слу хоў ван ня ўсё ж вы сту пяць 
у фі наль ным кан цэр це — у якас ці 
спе цы яль ных гас цей. Та му ча ка ем 
сту дзе ня — і вы ступ лен ня, якое пры-
му сіць за пя рэ чыць Ста ні слаў ска му: 
«Ве рым!»

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Больш фо та здым каў — на сай це 
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ХТО НА БОР ЦЕ?

І. АГУЛЬ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
1. Рэ клам ная гуль ня пад наз вай «На су вя зі са «Звяз дой» 

(да лей — Гуль ня) пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь у ад па вед нас ці з гэ ты мі Пра ві ла мі ў тэр мін з 7 снеж ня 
2016 па 31 са ка ві ка 2017 го да ўключ на з мэ тай сты му ля ван ня 
рос ту пад піс кі на га зе ту «Звяз да» на пер шы квар тал ці пер шае 
паў год дзе 2017 го да.

2. Ар га ні за тар Гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кая ўста-
но ва «Вы да вец кі дом «Звяз да» (да лей — уста но ва), мес ца 
зна хо джан ня: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 
УНП 100155376.

ІІ. ПРЫ ЗА ВЫ ФОНД ГУЛЬ НІ
3. Пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «На су вя зі са «Звяз дой» 

сфар мі ра ва ны за кошт ма ё мас ці ар га ні за та ра гуль ні — рэ дак-
цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да», — і 
скла да ец ца з на ступ ных рэ чаў:

№
п/п

Наз ва
Колькасць 

(шт.)

Ца на за шт. 
з ПДВ, руб. 

(у гра шо вых 
адзін ках 

уз ору 
2009 г./
уз ору 

2000 г.)

Уся го 
з ПДВ, руб. 

(у гра шо вых 
адзін ках 

уз ору 
2009 г./
уз ору 

2000 г.)

1.
План шэт Asus 
ZenPad 10 
Z300CNL-6A025A 000

1
508,90/

5 089 000
508,90/

5 089 000

2.
Ма біль ны тэ ле фон 
Fly FF241 чор ны

7
58,56/

585 600
409,92/

4 099 200

УСЯ ГО пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «На су вя зі са «Звяз-
дой» скла дае: у гра шо вых адзін ках уз ору 2009 г. — 918,82 
(Дзе вяць сот ва сям нац цаць руб лёў во сем дзе сят дзве) ка пей кі; 
у гра шо вых адзін ках уз ору 2000 г. — 9 188 200 руб лёў.

ІІІ. УМО ВЫ ЎДЗЕ ЛУ Ў ГУЛЬ НІ
4. Рэ клам ная гуль ня «На су вя зі са «Звяз дой» пра во дзіц ца 

з мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад піс кі на га зе ту «Звяз да» на 
пер шы квар тал ці пер шае паў год дзе 2017 го да.

5. Удзель ні кам Гуль ні мо жа быць лю бы гра ма дзя нін Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, які па ста ян на пра жы вае на яе тэ ры то рыі і 
які афор міў і апла ціў пад піс ку на га зе ту «Звяз да» на пер шы 
квар тал ці пер шае паў год дзе 2017 го да.

6. Пад ста вай для ўдзе лу ў Гуль ні з'яў ля ец ца да сла ная пад-
піс чы кам на ад рас уста но вы ў пе ры яд з 7 снеж ня 2016 го да па 
5 сту дзе ня 2017 го да вы ра за ная з га зе ты або з укла ды ша ў 
га зе ту за поў не ная карт ка ўдзель ні ка — пад піс чы ка «Звяз ды», 
якая змя шча ец ца ў га зе це не менш чым раз на ты дзень у пе-
ры яд з 7 па 31 снеж ня 2016 го да.

7. Адзін пад піс чык мо жа да слаць толь кі ад ну карт ку ўдзель-
ні ка. Пад піс чык, які да слаў больш за ад ну карт ку ўдзель ні ка, 
вы клю ча ец ца з Гуль ні.

8. Карт кі ўдзель ні ка, на кле е ныя на па пе ру ці плён ку, ад-
ксе ра ка пі ра ва ныя або тыя, якія па сту пі лі ва ўста но ву пас ля 
11 сту дзе ня 2017 го да па паш то вым штэм пе лі атры ман ня, да 
ўдзе лу ў Гуль ні не пры ма юц ца.

ІV. СКЛАД КА МІ СІІ ПА ПРА ВЯ ДЗЕН НІ ГУЛЬ НІ
9. Для пра вя дзен ня Гуль ні «На су вя зі са «Звяз дой» уста но ва 

ства рае ка мі сію па пра вя дзен ні рэ клам най гуль ні (да лей — Ка-
мі сія) у на ступ ным скла дзе:

Кра ча ва На тал ля Іль і ніч на — на мес нік ды рэк та ра рэ дак цый-
на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да» — стар-
шы ня Ка мі сіі;

Чле ны Ка мі сіі:
Чыч ко Ак са на Мі ка ла еў на — на чаль нік упраў лен ня рас паў-

сюдж ван ня дру ка ва ных СМІ РУП «Бел пош та»;
Мі хай лі чэн ка Але на Вік та раў на — за гад чык ад дзе ла мар-

ке тын гу рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом 
«Звяз да»;

Доў нар Ва лян ці на Ар кадзь еў на — рэ дак тар ад дзе ла рэ-
дак цыі га зе ты «Звяз да» рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы 
«Вы да вец кі дом «Звяз да»;

Сянь ко Аляк сандр Ана толь е віч — спе цы я ліст 1 ка тэ го рыі ад-
мі ніст ра цый на-гас па дар ча га сек та ра рэ дак цый на-вы да вец кай 
уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да».

10. Асо бы, якія ўва хо дзяць у склад Ка мі сіі, не мо гуць быць 
удзель ні ка мі гэ тай Гуль ні.

V. ПА РА ДАК РО ЗЫГ РЫ ШУ ПРЫ ЗОЎ
11. Ро зыг рыш пры зоў ажыц цяў ля ец ца на па ся джэн ні Ка мі сіі 

12 сту дзе ня 2017 го да ў 12 га дзін у па мяш кан ні ўста но вы па 
ад ра се: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

12. Пе рад па чат кам ро зыг ры шу карт кі ўдзель ні каў сар ту-
юц ца па аб лас цях і го ра дзе Мін ску, змя шча юц ца ў асоб ныя 
пра стор ныя скры ні і ста ран на пе ра меш ва юц ца.

13. Асоб на для кож най воб лас ці і для го ра да Мін ска ра зы-
гры ва юц ца 7 ма біль ных тэ ле фо наў (па ад ным для кож на га).

За тым усе карт кі змя шча юц ца ў ад ну скры ню, пе ра меш ва-
юц ца і ся род удзель ні каў ра зы гры ва ец ца су пер прыз — план-
шэт.

14. Пе ра мож цам Гуль ні, які вый граў прыз, лі чыц ца ўдзель нік, 
чыё проз ві шча на пі са на на да сла най ім карт цы ўдзель ні ка, якую 
пры ро зыг ры шы кож на га асоб на га пры за вы цяг не вы пад ко вым 
чы нам са скры ні хто-не будзь з за про ша ных удзель ні каў Гуль ні, 
прад стаў ні коў не за леж ных ар га ні за цый або чле ны Ка мі сіі. На 
кож най та кой карт цы ўдзель ні ка над піс ва ец ца вый гра ны прыз 
і рас піс ва юц ца чле ны Ка мі сіі.

15. Вы ні кі ро зыг ры шу пры зоў афарм ля юц ца пра та ко лам і 
пуб лі ку юц ца да 22 сту дзе ня 2017 го да ўключ на ў га зе це «Звяз-
да».

Уста но ва ў тэр мін да 22 сту дзе ня 2017 го да да сы лае пе ра-
мож цам па ве дам лен не аб вый гра ным пры зе за каз ным пісь мом 
з ука зан нем тэр мі ну яго атры ман ня.

VІ. МЕС ЦА, ПА РА ДАК І ТЭР МІН ВЫ ДА ЧЫ ПРЫ ЗОЎ
16. Умо вай вы да чы пры зоў з'яў ля ец ца прад' яў лен не пе-

ра мож цам паш пар та або да ку мен та, які па цвяр джае асо бу, 
і ары гі на ла аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту 
«Звяз да» на пер шы квар тал або пер шае паў год дзе 2017 го-
да.

Пры зва ро це па атры ман не пры за прад стаў ні ка пе ра мож-
цы ён па ві нен прад' явіць да ве ра насць на атры ман не пры за, 
паш парт і ары гі нал аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на 
га зе ту «Звяз да» на пер шы квар тал або пер шае паў год дзе 
2017 го да.

17. Ад сут насць у пе ра мож цы, які вый граў прыз, аба не мен-
та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на чац вёр ты 
квар тал або дру гое паў год дзе 2016 го да з'яў ля ец ца пад ста вай 
для ад мо вы ў вы да чы яму пры за ў су вя зі з тым, што ён не ад па-
вя дае па тра ба ван ням, якія прад' яў ля юц ца да ўдзель ні ка Гуль ні 
пунк там 5 гэ тых Пра ві лаў.

18. Пры зы вы да юц ца пе ра мож цам у тэр мін па 31 са ка-
ві ка 2017 го да ў па мяш кан ні ўста но вы па ад ра се: г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, за 
вы клю чэн нем вы хад ных і свя точ ных дзён. Рас хо ды, звя за ныя 
з пры ез дам пе ра мож цаў па атры ман не пры за, уста но ва не 
аплач вае.

19. Вы пла та гра шо ва га эк ві ва лен ту кош ту рэ ча ва га пры за 
або за ме на яго на ін шы прыз не да пус ка ец ца.

20. Пас ля 31 са ка ві ка 2017 го да вы да ча пры зоў спы ня ец ца 
і прэ тэн зіі ўдзель ні каў не пры ма юц ца.

VІІ. ЗА КЛЮЧ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
21. Пе ра мож цы Гуль ні ня суць ад каз насць за прад стаў лен не 

пад атко вай спра ва здач нас ці і за вы пла ту ўсіх па дат каў, якія 
пра ду гле джа ны дзей ным за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у су вя зі з атры ман нем пры зоў.

22. Пе ра мож цы Гуль ні і іх сва я кі зга джа юц ца з тым, што іх 
ім ёны, проз ві шчы, ім ёны па баць ку, фа та гра фіі, ліс ты і ін тэр-
в'ю мо гуць быць вы ка ры ста ны ўста но вай у лю бых рэ клам ных 
і/або ін фар ма цый ных ма тэ ры я лах, якія звя за ны з Гуль нёй. Яны 
так са ма зга джа юц ца да ваць ін тэр в'ю і зды мац ца для рэ клам-
ных ма тэ ры я лаў у су вя зі з Гуль нёй без вы пла ты яко га-не будзь 
да дат ко ва га ўзна га ро джан ня. Усе пра вы на та кія пуб лі ка цыі 
на ле жаць уста но ве.

23. Пра ві лы пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні «На су вя зі са 
«Звяз дой» да па чат ку рэ клам най гуль ні бу дуць апуб лі ка ва-
ны су мес на з рэ кві зі та мі іх дзяр жаў най рэ гіст ра цыі ў га зе це 
«Звяз да».

24. Да вед кі, якія да ты чац ца гэ тай Гуль ні, мож на атры маць 
па тэ ле фо не (017) 284 44 04.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі №2901 
ад 01.12.2016 го да вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль-
на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

ПРА ВІ ЛЫ ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ РЭ КЛАМ НАЙ ГУЛЬ НІ

«НА СУ ВЯ ЗІ СА «ЗВЯЗ ДОЙ»

Як здзіў ля лі 
і чым ура зі лі прэ тэн дэн ты 

на «Еў ра ба чан не-2017» ад Бе ла ру сі

Ві таль ВА РАН КО 
з ка ман дай ба ян 

не па рва лі, 
але ада рва лі ся 

ад ду шы.


