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Як ні крыўд на, гле да чы ў 

гэ тым го дзе бу дуць толь кі 

па сіў ны мі на зі раль ні ка мі — 

вы бар у пра мым эфі ры

ад кры тым га ла са ван нем 

зро біць жу ры, склад яко га 

па куль што не на зы ва ец ца. 

Але гэ та не зна чыць, што 

нам з ва мі не вар та ве даць, 

ся род ка го, улас на ка жу чы, 

про фі вы бі ра юць му зыч на-

га дэ ле га та ад Бе ла ру сі: хто 

яны, удзель ні кі фі наль най 

дзя сят кі, і пра што спя ва юць. 

Рас каз ва ем кры ху больш 

пра кан кур сан таў — у тым 

па рад ку, у якім мы ўба чым 

іх на га ла-кан цэр це, па вод ле 

жа раб' ёў кі.

1. Mіchael Soul — 

Humanіze

Ура джэн цу Брэс та Мі ха і лу 

Са су но ву 22 га ды, боль шую 

част ку якіх юнак зай ма ец-

ца му зы кай і з пе ра мен ным 

пос пе хам удзель ні чае ў са-

мых роз ных эст рад ных кон-

кур сах. Ле тась, на прык лад, 

Мі ха іл бліс ку ча вы сту піў ва 

ўкра ін скім шоу «Го лас кра і-

 ны», хоць і не дай шоў да

фі на лу. А яшчэ ён ужо за яў-

ляў аб са бе на на цы я наль-

ным ад бо ры (у 2015 го дзе ў 

скла дзе эпа таж на га хлап чу-

ко ва га ду э та The EM) і на ват 

вы сту паў на «Еў ра ба чан ні», 

праў да, у якас ці бэк-ва ка-

ліс та NavіBand. Кон курс ную 

пес ню Мі ха іл прад стаў ляе як 

«са цы яль ную ба ла ду, што 

за кра нае праб ле мы су час-

на га гра мад ства», — прось-

бу да кож на га слу ха ча быць 

кры ху больш мі ла сэр ным у 

наш ня прос ты час.

2. ЗЕ НА — Lіke іt

Зі не Куп ры я но віч 16 га доў, 

і яна са мая юная ся род фі на-

ліс таў, але ўжо за гар та ва ная 

ар тыст ка: за яе пля чы ма вы-

ступ лен ні на «Сла вян скім ба-

за ры» і «Но вай хва лі», удзел 

у ад бо рах дзі ця ча га «Еў ра ба-

чан ня», ву чо ба ў эст рад най 

ака дэ міі Іга ра Кру то га і су-

пра цоў ніц тва з На цы я наль-

най му зыч най кар па ра цы яй 

Вік та ра Дро бы ша. Улас на, 

ме на ві та ця пе раш ні прад зю-

сар аж но да фі на лу за ба ра ніў 

ма ла дой спя вач цы зно сі ны з 

прэ сай.

3. Ева Ко ган — Run

Дзяў чы не сё ле та споў-

ніц ца 19, яна ву чыц ца ў Мін-

скім дзяр жаў ным ка ле джы 

мас тац тваў і ме на ві та з му-

зы кай пла нуе звя заць сваю 

бу ду чы ню. На ра хун ку ма-

ла дой спя вач кі — 3-е мес ца 

ў рэс пуб лі кан скім кон кур се 

«Ма ла дыя та лен ты Бе ла ру-

сі» і па спя хо выя вы ступ лен ні 

ў шэ ра гу ін шых бе ла рус кіх 

і між на род ных кон кур саў. 

Па тэн цый ны хіт для «Еў ра-

ба чан ня» ёй на пі са лі кам па-

зі тар Ле а нід Шы рын і па эт ка 

На тал ля Там боў ца ва.

4. Эма ну эль Імаг бэ (Ні-

ге рыя) — Champіon

Сціп лы сту дэнт Ві цеб ска-

га ме ду ні вер сі тэ та, «міс тар 

ВДМУ — 2018» амаль усё 

пра слу хоў ван не за ся ро джа-

на пра ся дзеў у кут ку і на-

строй ваў ся, а на пры кан цы 

вый шаў і пра дэ ман стра ваў 

усім ас тат нім, як трэ ба спя-

ваць соўл, — каб вы ка нан не 

пра бі ра ла да му ра шоў на спі-

не. На огул, 24-га до вы Эма-

ну эль Іма га са куа Імаг бэ — 

най менш «рас кру ча ны»

з усіх фі на ліс таў, але тым і 

ці ка вы: сло вы пес ні «Чэм пі-

ён» ён на пі саў сам за па ру 

тыд няў, з му зы кай да па мог 

ся бар-элект рон шчык BLGN, 

а вы нік та кі, што мно гім вар-

та па зайз дрос ціць.

5. Sebastіan Roоs (Шве-

цыя) — Never Gettіng Close

37-га до вы Се басць ян 

Карл Рос — асо ба да во лі 

вя до мая не толь кі ў род най 

Шве цыі, але на огул у Еў ро пе, 

дзе шмат гаст ра люе з ка вер-

гур том Lіverpool і пе ра пя вае 

хі ты The Beatles. І хоць сам 

му зы кант сцвяр джае, што за-

хап ля ец ца цяж кай му зы кай, 

але на суд жу ры бе ла рус ка-

га ад бо ру ён вы нес ты по вую 

ва ніль ную ба ла ду швед ска-

іс пан ска га аў тар ства — мы 

сот ні ра зоў чу лі па доб ныя ад 

швед скіх вы ка наў цаў і яшчэ 

столь кі ж па чу ем...

6. Але на Гар ба чо ва — 

Can we dream

Яшчэ ад на ўра джэн ка 

Брэс та, вя до мая па пра цы з 

му зыч ным ка лек ты вам VІP 

Jazz, якая не толь кі шмат 

вы сту пае ў якас ці клуб най 

спя вач кі, але так са ма пра-

цуе пе да го гам па ва ка ле 

ў прад зю сар скім цэнт ры 

«Спа маш». Удзель ні ча ла ў 

бе ла рус кім ад бо ры на «Еў-

ра ба чан не» яшчэ ў 2012 го-

дзе, але да фі на лу даб ра ла-

ся толь кі ця пер.

7. Гурт «PRAвакацыя» — 

Runnіng Away From The Sun

Ду эт сту дэн таў Бе ла рус-

ка га дзяр жаў на га ўні вер сі-

тэ та куль ту ры і мас тац тваў 

Ар цё ма Са ла ду хі і Мар ка 

Вай тко быў ство ра ны ў 2015 

го дзе як прад зю сар скі пра-

ект ды так і за стаў ся на сцэ-

не, штур му ю чы то «Пес ню 

го да», то ад бор на «Еў ра ба-

чан не». Ця пер хлоп цы — са-

ліс ты Ма ла дзёж на га тэ ат ра 

эст ра ды і ўдзель ні кі мност ва 

кан цэрт ных пра грам і ма ла-

дзёж ных дыс ка тэк. А пес ню, 

з якой удзель ні кі гур та абя-

ца юць сё ле та «па рваць фі-

нал», ім на пі саў мод ны аў тар 

і спя вак Кі рыл Гуд.

8. Гурт «Аўра» — «Ча ра-

ва ла»

Гурт вя до мы як ся мей ны і 

твор чы ду эт спя вач кі і па эт кі 

Юліі Бы ка вай і кам па зі та ра, 

прад зю са ра Яў ге на Алей ні-

ка. Для «Еў ра ба чан ня» са бе 

і ін шым ар тыс там яны на пі-

са лі ра зам ужо 11 (!) пе сень. 

Але на гэ ты раз аў та рам 

кон курс най пес ні вы сту піў 

толь кі Яў ген, а Юлія ўзя ла на 

ся бе вы ка нан не і сцэ ніч нае 

ўва саб лен не ча раў ніц тва ку-

паль скай но чы. Ня гле дзя чы 

на тое што пра слу хоў ван не 

яна пра хо дзі ла з тэм пе ра ту-

рай і хво рым гор лам, ну мар 

«Аў ры» атры маў ся без да-

кор ным і ўпэў не на тра піў у 

фі наль ную дзя сят ку (а мен-

ша га ні хто і не ча каў: зван не 

лаў рэ а таў прэ міі «За ду хоў-

нае ад ра джэн не» аба вяз-

вае тры маць най вы шэй шую 

план ку). «Як бы ні скла лі ся 

аб ста ві ны да лей, на шы пес ні 

пра цяг ва юць жыць не за леж-

 на ад «Еў ра ба чан ня», — за ў-

ва жы ла спя вач ка, — і гэ тая 

так са ма бу дзе гу чаць».

9. NAPOLІ — Let іt go

Воль га Шы ман ская пяць 

ра зоў соль на і ў скла дзе му-

зыч на га гур та ўдзель ні ча ла 

ў на цы я наль ным ад бо ры 

ў Бе ла ру сі (у фі на ле зай ма-

ла мес цы ад 8-га да 2-га) і 

адзін раз у Поль шчы, а па-

між кон курс ны мі гон ка мі па-

спе ла вы пус ціць 15 сін глаў, 

зняц ца ў не каль кіх му зыч ных 

клі пах і даць без ліч кан цэр-

таў. Сё ле та кон курс ную пес-

ню спя вач цы на пі са ла яшчэ 

ад на фі на ліст ка бе ла рус кіх 

ад бо раў на «Еў ра ба чан не» 

Аляк санд ра Ткач.

10. Кей Сі — No Love Lost

Мін чан ка Ка ця ры на 

Смоль ская — ме на ві та так 

па паш пар це за вуць спя-

вач ку, якая скла ла сцэ ніч ны 

псеў да нім з іні цы я лаў, — на 

сцэ не ўся го не каль кі га доў, 

але ўжо за яві ла аб са бе і ў 

ра дыё эфі рах, і ў тэ ле фес ты-

ва лі «Пес ня го да Бе ла ру сі», 

і вось ця пер на на цы я наль-

ным ад бо ры «Еў ра ба чан ня». 

Не ка лі доў га су мня ва ла ся, 

ці вар та на огул зай мац ца 

му зы кай, та му эк за ме ны ў 

му зыч най шко ле да вя ло ся 

зда ваць экс тэр нам, за тое ця-

пер дзяў чы на — вы пуск ні ца 

фа куль тэ та фі ла со фіі і са цы-

яль ных на вук БДУ — пра цуе 

ў прад зю сар скім цэнт ры, са-

ма ву чыць му зы цы і спе вам 

дзя цей і, зда ец ца, знай шла 

сваю ні шу на вя лі кай сцэ не.

...Агуль нае ўра жан не ад 

бе ла рус ка га ад бо ру на «Еў-

ра ба чан не» ўзо ру 2019 го-

да, шчы ра ка жу чы, дзіў нае. 

З ад на го бо ку, вя лі кая коль-

касць за меж ных ле гі я не раў 

знач на раз на ста і ла кар цін ку 

і гу чан не, зра бі ла пра цэс ці-

ка вей шым і ўзмац ні ла кан-

ку рэн цыю. З дру го га — хоць 

гэ та, ка неш не, у най мен шай 

сту пе ні праб ле ма Бел тэ ле-

ра дыё кам па ніі, — ня гле дзя-

чы на за клік ар га ні за та раў 

кон кур су да раз на стай нас ці, 

ка то ры год за пар мы спра бу-

ем здзі віць Адэ су, пра бач це, 

Еў ро пу ста ры мі шту ка мі, між 

тым як лік за явак на бе ла-

рус кай мо ве не пе ра вы шае 

10 % ад агуль най коль кас ці. 

Спа дар ства, та кіх пе сень і сё-

ле та бы ло ўся го 7, а доб рых 

яшчэ менш — і хоць бы дзе ля 

гэ та га вар та бы ло па клі каць 

у фі нал Анд рэя Та кін дан га з 

гур том «Рэ ха» і па зі тыў най 

пес няй «Хва ля». А га лоў нае, 

зда ец ца, мно гія бе ла рус кія 

ар тыс ты да гэ туль не на ву-

чы лі ся вы хо дзіць на сцэ ну не 

сцяў шы зу бы, а з усмеш кай, 

каб атры маць і па да рыць 

слу ха чам за да валь нен не. 

Мо та ды вар та зноў зла дзіць 

«вы бар без вы ба ру» — пе ра-

браць най больш па спя хо вых 

на шых удзель ні каў і пры зна-

чаць з іх лі ку на ступ на га кан-

кур сан та ўлас ным ра шэн нем 

ар га ні за та раў, каб сэ ка но-

міць час, нер вы і срод кі?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ 

і www.tvr.by

За кад рамЗа кад рам У ФІ НА ЛЕ АД БО РУ НА «ЕЎ РА БА ЧАН НЕ» — 
АРТЫСТЫ З БЕ ЛА РУ СІ, ШВЕ ЦЫІ І НІ ГЕ РЫІ

4 лю та га ў сце нах Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 

ад бы ло ся пра слу хоў ван не прэ тэн дэн таў на ўдзел 

у між на род ным кон кур се «Еў ра ба чан не-2019», 

што прой дзе сё ле та ў Тэль-Аві ве. Да воч на га эта пу 

даб ра лі ся, праў да, не ўсе 113 ар тыс таў і ка лек ты ваў, 

якія ад пра ві лі за яў кі з 16 кра ін све ту, — 

гэ та най вя лік шая коль касць удзель ні каў ад бо ру 

за апош нія сем га доў. Але ўсё ад но фо кус-гру пе 

экс пер таў, у якую ўвай шлі му зыч ныя прад зю са ры, 

па пу ляр ныя вы ка наў цы, кі раў ні кі му зыч ных 

ка лек ты ваў, тэ ле вя ду чыя і прад стаў нік Мі ніс тэр ства 

куль ту ры, да вя ло ся пра вес ці ка ля пя ці га дзін у 

рэ жы ме жы вых спе ваў. Па вы ні ках пра слу хоў ван ня 

бы лі вы зна ча ныя дзе сяць удзель ні каў фі наль на га 

га ла-кан цэр та, які прой дзе ў тэр мін да 8 са ка ві ка — 

і ме на ві та пад час яго ста не вя до мы прад стаў нік 

на шай кра і ны на пе сен ным шоу.

Фес ты валь гі ганц кіх кі тай скіх ліх та роў 

упер шы ню прой дзе ў Ба та ніч ным са дзе.

Шоу бы ло ство ра на кі тай скай кам па ні яй Hаіtіаn Сulturе 

на асно ве ста ра жыт ных тра ды цый і су час ных тэх на ло гій. 

На тхнен нем для ства раль ні каў ста ла Свя та ліх та роў — 

ад на са ста ра жыт ных тра ды цый, якой ужо больш за 

дзве ты ся чы га доў. Яго ад зна ча юць у за вяр шаль ны дзень 

двух тыд нё ва га кі тай ска га Но ва га го да. Па ўсім Кі таі жы ха-

ры за паль ва юць ліх та ры кі ў сва ім жыл лі, у мно гіх рэ гі ё нах 

кра і ны пра хо дзяць яр кія прад стаў лен ні, якія дэ ман стру юць 

мас тац тва ліх та роў ва ўсёй яго раз на стай нас ці.

Ця пер час цін ка са праўд най кі тай скай тра ды цыі пры е дзе і 

ў Мінск. У Цэнт раль ным ба та ніч ным са дзе бу дзе вы стаў ле на 

больш за 25 маш таб ных свет ла вых кам па зі цый, якія ўклю-

ча юць больш як 500 аб' ек таў. Кож ная фі гу ра — гэ та вы нік 

пра цы дзя сят каў май строў і мі ні-шэ дэўр. Тры ва лы сталь ны 

кар кас па-май стэр ску на кры ты роз на ка ля ро вай тка ні най, 

якая пад свеч ва ец ца знут ры, дзя ку ю чы ча му, ня гле дзя чы 

на свой не ма лень кі па мер, экс па на ты зда юц ца аб са лют на 

бяз важ кі мі.

На ма ляў ні чай тэ ры то рыі Цэнт раль на га ба та ніч на га са да 

ўсіх ча кае цу доў нае па да рож жа ў свет каз кі, дзе вас су-

стрэ нуць дзі вос ныя жы вё лы, птуш кі, рас лі ны і мно гія ін шыя 

воб ра зы на сты ку рэ аль нас ці і фан та зіі. Гас цей ча ка юць 

на Фес ты ва лі гі ганц кіх ліх та роў з 14 лю та га да 31 са ка ві ка 

з 18.00 да 22.30, па коль кі апош нія вы гля да юць асаб лі ва 

эфект на ме на ві та ў вя чэр ні і нач ны час.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Не пра пус ці!Не пра пус ці!

Бе ла рус кая «Хва ля», якую да сы лаў гурт «Рэ ха» 
і Анд русь Та кін данг, за ха пі ла рыт мам усю пуб лі ку ў тэ ле сту дыі, 

але, як па лі чы лі чле ны фо кус-гру пы му зыч ных экс пер таў, 
не ста ла да стат ко ва пе ра ка наў чай для фі на лу.

Гурт «Аўра» — адзі ны бе ла рус ка моў ны ўдзель нік 
фі наль най дзя сят кі.

Прад зю сар Вік тар Дро быш га ва рыў, што не пла нуе сё ле та 
ўдзель ні чаць у кон курс най гон цы «Еў ра ба чан ня», 

ад нак яго па да печ ная ЗЕ НА (Зі на Куп ры я но віч) 
па да ла за яў ку на ад бор — і прай шла!

Спя вак са Шве цыі Се басць ян Рос чымсь ці на гад вае 
ўсіх ва ка ліс таў вя до мых швед скіх гур тоў, ра зам узя тых.

Шоу на сты ку рэ аль нас ці і фан та зіі
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