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У на ступ ным го дзе ўзор ны ду-

ха вы ар кестр Ві лей скай дзі ця-

чай шко лы мас тац тваў свят куе 

30-га до вы юбі лей. З гэ тай на-

го ды яго ўдзель ні кі рых ту юць 

вя лі кі кан цэрт.

Ні вод нае знач нае ме ра пры ем ства 

ў Ві лей цы, ды і на огул у воб лас ці, не 

абы хо дзіц ца без удзе лу гэ та га ка лек-

ты ву. Лі та раль на ўвесь го рад збі ра-

ец ца, каб па гля дзець яго вы ступ лен-

не ў су пра ва джэн ні гру пы ма жа рэ так, 

якія з'яў ля юц ца не ад' ем най част кай 

ар кест ра, шко лы і іх упры го жан нем. 

Ма жа рэт кі — гэ та па моч ні цы там бур-

ма жо ра, га лоў на га ба ра бан шчы ка. 

Звы чай на яны мар шы ру юць у пры-

го жай фор ме. Най больш час та — 

у ка рот кіх спад ні цах з га лу на мі і 

ўпры го жан ня мі, у ру ках жэз лы або 

ба ра ба ны, якія ад бі ва юць рытм.

Ство ра ны ар кестр у 1989 го дзе 

Фё да рам Гу рай. Ка лек тыў — сты пен-

ды ят спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пад трым цы 

та ле на ві тай мо ла дзі. Дзе сяць апош-

ніх га доў мас тац кім кі раў ні ком і ды-

ры жо рам яго з'яў ля ец ца Ва ле рый 

Ча чу лін. За гэ ты час ар кестр трой чы 

па цвяр джаў зван не «ўзор ны», у 2019 

го дзе рых ту ец ца зноў яго аба ра ніць. 

За апош нія га ды ар кестр пе ра жыў 

шмат уз ру шаль ных і ад каз ных мо-

ман таў, па дзей, пры маў удзел у мно-

гіх ме ра пры ем ствах рэс пуб лі кан ска га 

і між на род на га ўзроў няў. На прык лад, 

у Пер шым На цы я наль ным фес ты ва-

лі ду ха вых ар кест раў «Фан фа ры Бе-

ла ру сі» стаў лаў рэ а там у на мі на цыі 

«Дзі ця чыя ка лек ты вы».

А на огул, у ар кест ра столь кі ўзна-

га род, што іх пе ра лік склаў бы не ад-

ну ста рон ку.

Уз рост удзель ні каў — ад 10 і да 63 

га доў (гэ та не каль кі пе да го гаў, якія 

да па ма га юць мас тац ка му кі раў ні ку і 

іг ра юць у ар кест ры).

У рэ пер ту а ры — у асноў ным мар-

шы, гімн. Ка лек тыў не ста іць на мес-

цы, раз ві ва ец ца, вы ка рыс тоў вае му-

зы ку бе ла рус кіх кам па зі та раў. Яго 

за да ча перш за ўсё — па пу ля ры за-

ваць ай чын нае пе сен нае мас тац тва. 

Яшчэ адзін кі ру нак — су час ная джа-

за вая му зы ка.

Вя до ма, да лё ка не ўсе вы ха ван-

цы ста нуць пра фе сі я на ла мі, зна ка-

мі ты мі му зы кан та мі. Ад нак, лі чыць 

мас тац кі кі раў нік, удзел у ар кест ры 

да па мо жа іх ста наў лен ню, дыс цып-

лі нуе. Юным му зы кан там улас ці ва 

перш за ўсё па чуц цё та ва рыс кас ці, 

ка лек ты віз му.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Рэ зі дэн цыя ад кры ец ца ў Пад мі кол лі 25 снеж ня, 

і ге рой свя та пач не вес ці тут пры ём на вед валь ні-

каў з 13 да 14 га дзін. Для апарт амен таў ка зач на га 

дзя ду лі пры вя зуць спе цы яль ны лёд, які не рас тае 

на ват пры плю са вых тэм пе ра ту рах. Ле дзя ныя фі гу-

ры зро бяць спрак ты ка ва ныя ў гэ тым май стры.

Не звы чай ным абя цае стаць вя лі кае па коль кас ці 

ўдзель ні каў тэ ат ра лі за ва нае шэс це «Ча роў ныя ім гнен ні 

Но ва га го да», якое так са ма ад бу дзец ца 25 снеж ня. У ім 

за дзей ні ча юць і га лоў ныя сім ва лы го да — ча ты рох са-

праўд ных па рсюч коў. На огул, на ва год няя пра гра ма ў Ма-

гі лё ве за пла на ва на вель мі шы ро кая і раз на стай ная — ка-

ля ста ме ра пры ем стваў! Гэ та тан ца валь на-за баў ляль ныя 

прад стаў лен ні, ка ляд ныя кан цэр ты, май стар-кла сы па 

вы ра бе на ва год ніх ца цак, вы стаў кі, кір ма шы, флэш мо бы, 

ат рак цы ё ны, даб ра чын ныя ак цыі і шмат ча го ін ша га.

У апош нія дні 2018 го да на пло шчы Зо рак у Ма гі лё ве 

для дзя цей прой дуць тэ ат ра лі за ва ныя на ва год нія спек-

так лі на све жым па вет ры, а для да рос лых на свят ло ды-

ёд ным эк ра не бу дуць дэ ман стра вац ца рэт ра-філь мы. 

У Пад мі коль скім пар ку ад бу дзец ца ві до вішч ны ма са вы 

лыж ны за бег Дзя доў Ма ро заў.

Да рэ чы, як ад зна чы ла на чаль нік упраў лен ня аду-

ка цыі Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма Іры на НО ВІ КА ВА, 

для зруч нас ці баць коў і бяс пе кі дзя цей пад час зі мо вых 

ка ні кул у шко лах бу дуць пра ца ваць гуль ня выя па коі, якія 

пры муць школь ні каў на 3-4 га дзі ны ў лю быя дні, акра мя 

вы хад ных і свя точ ных. Больш пад ра бяз ную ін фар ма цыю 

трэ ба шу каць на сай це кан крэт най шко лы.

На чаль нік Ма гі лёў ска га га рад ско га ад дзе ла па над-

звы чай ных сі ту а цы ях Дзміт рый ГО ЛУ БЕЎ па ве да міў, 

што за баў ляль ным уста но вам го ра да, якія рых ту юц ца да 

пры ёму кар па ра ты ваў, пе ра да дзе ны рэ ка мен да цыі па 

пра віль най ар га ні за цыі ма са вых ме ра пры ем стваў. Лю дзі 

па він ны ве даць пра ві лы эва ку а цыі і не вы ка рыс тоў ваць пі-

ра тэх ніч ныя вы ра бы ў па мяш кан нях. Пры су час ных ві дах 

ад строй ван ня, якое мо жа лёг ка за паль вац ца, не бяс печ ны 

на ват бен галь скія аг ні.

А вось аг ні га лоў най ёл кі на пло шчы Ле ні на ма гі лёў скі 

Дзед Ма роз за па ліць ужо 22 снеж ня. Мю зікл «На ва год ні 

бе не фіс», які бу дзе су пра ва джаць гэ та ча роў нае дзей-

ства, рас пач не ча ра ду свя точ ных на ва год ніх ме ра пры-

ем стваў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Яе пра вя дуць ляс га сы і Рэс-

пуб лі кан скі ляс ны се лек-

цый на-на сен ня вод чы цэнтр 

(РЛСНЦ) з 21 па 31 снеж ня. 

Ак цыя ад бу дзец ца ва ўсіх 

на се ле ных пунк тах кра і ны, 

дзе жыве звыш 30 ты сяч 

ча ла век, па ве да мі лі ў прэс-

служ бе Мі ніс тэр ства ляс ной 

гас па дар кі.

На пя рэ дад ні зі мо вых свят 

ляс га сы і РЛСНЦ пра па ну юць бе-

ла ру сам на быць на ва год нія дрэ-

вы ў кад ках, ва зо нах ці скры нках, 

за ха ваць іх да вяс ны (на прык лад, 

на бал ко не або да чы), а пас ля вы-

са дзіць у най блі жэй шым ляс ніц тве 

пад час ак цыі «Ты дзень ле су». Та-

кім чы нам кож ны бе ла рус змо жа 

зрабіць свой унёсак у азе ля нен не 

ма лой ра дзі мы.

Ар га ні за цыі сіс тэ мы Мі ніс тэр ства 

ляс ной гас па дар кі ўжо пад рых та ва-

лі больш за 2,5 ты ся чы на ва год ніх 

дрэў у кад ках і ва зо нах. У асар ты-

мен це — ел ка еў ра пей ская і ел ка ка-

лю чая, хвоя звы чай ная, туя за ход няя 

і яд ло вец ка над скі. Пры гэ тым кож-

на му па куп ні ку ляс га сы і РЛСНЦ 

па до раць ін струк цыю па до гля дзе 

ат ры бу та свя та.

У мі ніс тэр стве ад зна чы лі, што 

по пыт на на ва год нія дрэ вы ў 

кад ках што год рас це. Так, ка лі ў 

2016-м бы ло рэа лі за ва на 557 та кіх 

дрэў, то ў 2017-м — ужо 1603. Сё-

ле та ле са гас па дар чыя ўста но вы 

так са ма раз ліч ва юць на па ве лі-

чэн не по пы ту.

На га да ем, што пер шыя ёлач ныя 

ба за ры ў кра і не ад кры юц ца ўжо 

20 снеж ня. Ад ра сы ганд лё вых пунк таў, 

дзе бу дзе прад стаў ле на пра дук цыя 

ляс га саў, у хут кім ча се апуб лі ку юць на 

сай тах Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 

і ле са гас па дар чых уста ноў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Zамор'еZамор'е

ГА ЛАНД СКІ СУД АД МО ВІЎ... 
У АМА ЛА ДЖЭН НІ

69-га до вы жы хар Ні дэр лан даў Эміль Ра тэл банд звяр-

нуў ся ў суд з прось бай па мен шыць уз рост у яго да ку-

мен тах на 20 га доў, па ве дам ляе Thе Guаrdіаn.

Па вод ле слоў муж чы ны, 

ён зу сім не ад чу вае ся бе 

на 69 га доў. Яго са праўд-

ны ўзрост перашкаджае 

яму знай сці пра цу і за вя-

заць ад но сі ны. Акра мя гэ-

та га, іс цец лі чыць, што яго 

прось ба ад па вя дае та кім 

за кон ным пра цэ ду рам, як 

зме на іме ні або по лу.

Ня гле дзя чы на ўсе ар-

гу мен ты, ні дэр ланд скі суд 

ад хі ліў іск. Ад мо ва ма ты-

ва ва ная тым, што змя нен не да ты на ра джэн ня пры вя дзе да 

знік нен ня за пі саў з рэ ест ра на ра джэн няў, смер цяў, шлю баў і 

за рэ гіст ра ва ных ад но сін за 20 га доў. Гэ та, у сваю чар гу, мо-

жа мець юры дыч ныя і са цы яль ныя на ступ ствы. Суд так са ма 

ад зна чыў, што су час ныя лю дзі імк нуц ца за ста вац ца да гле-

джа ны мі і зда ро вы мі як ма га даў жэй, ад нак гэ та не мо жа быць 

ар гу мен там на ка рысць зме ны да ты на ра джэн ня. Ра тэл бан да 

не за сму ці ла ад мо ва су да, і ён са браў ся па да ваць апе ля цыю. 

Па вод ле яго слоў, ён пер шы з «ты сяч лю дзей, якія хо чуць 

змя ніць свой уз рост».

ХЛО ПЕЦ ПАД НЁС КА ХА НАЙ 
ШЭСЦЬ ЗА РУ ЧАЛЬ НЫХ 

ПЯРС ЦЁН КАЎ
У аме ры кан скім Ма я мі, штат Фла ры да, ма ла ды ча ла век 

на быў шэсць за ру чаль ных пярс цён каў, каб зра біць пра-

па но ву дзяў чы не, па ве дам ляе Fох Nеws.

32-га до вы ма-

не кен шчык Дэ ніс 

Браўн ІІ грун тоў на 

пад рых та ваў ся да 

за ру чын. Ён на няў 

ар га ні за та ра свят, 

які са чыў, каб усё 

іш ло па пла не. За 

яго знеш насць 

ад каз ваў сты-

ліст, па мяш кан не 

афарм ля лі фла рыст і дра пі роў шчык, а здым ка мі зай маў ся 

пра фе сій ны фа то граф. У вы ра шаль ны мо мант хло пец стаў 

на ка ле на пе рад дзяў чы най і ад крыў пакуначак, у якім ля-

жа лі шэсць за ру чаль ных пярс цён каў с дыя мен та мі роз ных 

па ме раў і фор маў. «Мне вель мі з ёй па шан ца ва ла, та му яна 

за слу гоў ва ла шас ці пярс цён каў на вы бар», — рас тлу ма чыў 

ён по тым у «Ін стаг ра ме». Дзяў чы на бы ла ша ка ва ная і ад ка-

за ла зго дай.

АД КРЫЎ СЯ ПЕР ШЫ 
ПЛЫ ВУ ЧЫ СУ ПЕР МАР КЕТ

Ад бы ло ся гэ та, вя до ма ж, у мес цы, якое сла віц ца сва і мі 

не звы чай ны мі на ві на мі для за мож ных гра ма дзян све ту, 

а ме на ві та ў Ду баі, па ве дам ляе Аrаbіаn Busіnеss.

Не вя лі кі ма га зін, які функ цы я нуе пад мар кай ад ной фран-

цуз скай ганд лё вай сет кі, раз ме шча ны ў мо ры ў зо не да ся галь-

нас ці трох пля жаў і раз лі ча ны ў пер шую чар гу на яхт сме наў і 

ад па чы валь ні каў на гід ра цык лах.

Ганд лё вы пункт на ва дзе пра па нуе асар ты мент ка ля 

300 най мен няў та ва раў. У пер шую чар гу гэ та на поі, за кус кі, 

све жыя пра дук ты, срод кі аса біс тай гі гі е ны, не ка то рыя мед прэ-

па ра ты. Як ад зна ча ец ца, усе та ва ры бы лі ста ран на ада бра ныя 

для па трэб тых, хто зна хо дзіц ца ў мо ры і не жа дае ха дзіць на 

бе раг па та ва ры пер шай не аб ход нас ці. Ган даль на ла джа ны 

та кім чы нам, што клі ен ту да стат ко ва пад плыс ці да кра мы, 

за ка заць і апла ціць та вар, а за тым прос та за браць ужо спа-

ка ва ныя па куп кі. Па са жы ры ях таў, якія не мо гуць ушчыль ную 

на блі зіц ца да плы ву чай кра мы, мо гуць за ка заць пра дук ты па 

тэ ле фо не.

А да 2020 го да ў Глаз га па він на скон чыц ца бу даў ніц тва Fіrst 

Flоаtіng Vіllаgе (Пер шая плы ву чая вёс ка) — пер ша га ў све це 

плы ву ча га го ра да. Яго ўзвя дзен не — част ка буй на маш таб на-

га пра ек та пад наз вай Сlуdе Wаtеrfrоnt (Уз бя рэж жа Клай да), 

які пра ду гледж вае маш таб ную рэ кан струк цыю бе ра гоў ра кі 

Клайд.

Іван КУ ПАР ВАС.

Мін шчы на та ле на ві таяМін шчы на та ле на ві тая

ПА ГА ЛОЎ НАЙ ВУ ЛІ ЦЫ ПА ГА ЛОЎ НАЙ ВУ ЛІ ЦЫ 
З АР КЕСТ РАМЗ АР КЕСТ РАМ

«ЗА ХА ВА ЕМ СІМ ВАЛ СВЯ ТА»
ТА КАЯ АК ЦЫЯ ЎПЕР ШЫ НЮ ПРОЙ ДЗЕ Ў БЕ ЛА РУ СІ

ПерадсвяточнаеПерадсвяточнае

ЛЕ ДЗЯ НАЯ РЭ ЗІ ДЭН ЦЫЯ 
ДЛЯ ДЗЕ ДА МА РО ЗА

Для га лоў на га 
зім ня га пер са на жа 

яе па бу ду юць у Ма гі лё ве








