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На тэ ры то рыi ка на ла Вi лей ска-Мiн скай вод най 
сiс тэ мы, у вёс цы Вя зын ка Ма ла дзе чан ска га 
ра ё на ў мэ тах пра па ган ды зда ро ва га ла ду жыц ця, 
па пу ля ры за цыi ак тыў на га ся мей на га ад па чын ку, 
эка ла гiч на га вы ха ван ня мо ла дзi ад бы лi ся гон кi 
на са ба чых за прэж ках. На спа бор нiц твы пры еха лi 
жы ха ры ста лi цы i роз ных рэ гi ё наў Мiн шчы ны, 
каб паў дзель нi чаць у тра ды цый ных вi дах — 
та кiх, як бай кджо рынг i ка нiк рос, 
хэ пi-дог.

ВО СЕНЬ СКI 
ДРАЙ ЛЭНД-2013
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.Ле таш нія ўра жан ні ад кон-

кур су, як пры зна ец ца хлоп чык, 
і пад штурх ну лі яго да та го, каб 
вый сці на сцэ ну зноў, але ўжо ў 
якас ці вы ка наў цы ўлас най пес ні 
«Спя вай са мной». Тым больш 
што Ілья і сам зай ма ец ца ва-
ка лам з 6 га доў, ця пе раш ні яго 
на стаў нік — кі раў нік арт-гру пы 
«Бе ла ру сы» і сту дыі «За ла тыя 
га ла сы» Ва ле рый Шмат. Так са-
ма рых та вац ца да ад бо ру да па-
ма га ла Ільі спя вач ка і пе да гог 
Воль га Врон ская, на «ра хун ку» 
якой ужо ёсць пе ра мо га Аляк-
сея Жы гал ко ві ча на дзі ця чым 
«Еў ра ба чан ні-2007».

Акра мя спе ваў, Ілья Вол каў 
за хап ля ец ца спар тыў на-баль-
ны мі тан ца мі (што, улас на, бы-
ло ві да воч на ў па ста ноў цы яго 
ну ма ра). Яшчэ ад на не ма ла-
важ ная дэ таль: пе да го гі ха рак-
та ры зу юць хлоп ца як вель мі ад-
каз на га і дыс цып лі на ва на га, да 
та го ж «ён умее ста віць са бе мэ-
ты і ні чо га не ба іц ца». Вар та па-
гля дзець толь кі на кон курс ную 
ан ке ту, у якой Ілья, ні бы прад-
чу ва ю чы ўлас ны пос пех, ска заў 
гле да чам і жу ры: «Дзя куй, што 
аца ні лі мя не!». Ця пер за ста ец ца 
толь кі, каб на дзі ця чым «Еў ра-
ба чан ні-2013» пуб лі ка і суд дзі 
аца ні лі бе ла рус ка га пад лет ка не 
горш, чым на ра дзі ме.

То ўдзель ні кі губ ля лі ся, 
то мік ра фон 
ад клю чаў ся

Іду ў за клад, што пад час вы-
ступ лен няў кан кур сан таў гле да-
чы не ўяў ля лі са бе, што яшчэ за 
па ру га дзін да эфі ру ўсё ў юных 
ар тыс таў атрым лі ва ла ся да лё ка 
не так глад ка.

Ха рэо граф Воль га Шам ро-
ва не каль кі ра зоў «пра га ня ла» 
тан ца валь ны ну мар на па чат ку 
шоу, але ні як не маг ла да біц-

ца сін хрон нас ці ад удзель ні каў. 
«Больш ба дзё ры крок! Во чы — 
не ў пад ло гу, а ў ка ме ру, вы ж 
ві та е це гле да чоў!» — ка ман да-
ваў рэ жы сёр, па куль гру пы пад-
трым кі не пры ха ва на па зя ха лі. І, 
з ад на го бо ку, ра бі ла ся вель мі 
шка да ўдзель ні каў — усё ж дзе-
ці пра вя лі ў сту дыі Бел тэ ле ра-
дыё кам па ніі прак тыч на без вы-
ха ду не каль кі дзён, а з дру го га 
— гэ та яшчэ кве тач кі, умо вы на 
са мім дзі ця чым «Еў ра ба чан ні» 
бу дуць ку ды ця жэй шы мі, та му 
па пя рэд няя за гар тоў ка не пе-
ра шко дзіць.

— О, зна ё мыя нот кі! І тан ца-
валь ныя ру хі. Гэ та ж «Solayoh» 
Лан ской — адзін у адзін! — чу-
ваць за спі най ацэн ка не ка то-
рых ну ма роў. Зрэш ты, эма цый-
ныя вы каз ван ні да зва ля лі са бе 
толь кі баць кі і ба лель шчы кі, 
пе да го гі ж са чы лі толь кі за сва-
і мі вы ха ван ца мі, каб у тых усё 
атры ма ла ся, як за ду ма на.

Атрым лі ва ла ся ж, як на тое, 
да лё ка не ўсё і не ва ўсіх. У 
Ані Зай ца вай на огул пад час 

вы ступ лен ня ад клю чыў ся мік-
ра фон. Да го на ру дзяў чы ны, 
яна не раз гу бі ла ся, па ка за ла 
зна ка мі рэ жы сёр скай гру пе, у 
чым праб ле ма, і пра доў жы ла 
ну мар. Са праўд ная ар тыст ка! 
«Не ту шу ем ся, не губ ля ем ся, 
— пра ка мен та ва лі зда рэн не 
па ста ноў шчы кі, — на ват ка лі, 
цьфу-цьфу, па доб нае ад бу дзец-
ца пад час эфі ру, вам вы не суць 
ін шы мік ра фон, па жар ту юць і 
за пус цяць ну мар на ноў».

Кап ры зы тэх ні кі ад чу ла на 
са бе і вя ду чая кан цэр та Але на 
Лан ская, прад стаў ля ю чы сваю 
но вую пес ню. «Я зу сім ся бе не 

чую ў ма ні то рах, мож на з гэ тым 
неш та зра біць?!» — нер во ва 
пы та ла ся за слу жа ная ар тыст ка 
ў гу ка рэ жы сё раў. Тыя (па бур-
чэў шы, што дзе ці вы сту па юць 
у ана ла гіч ных умо вах, і ні чо га, 
спраў ля юц ца) пад кру ці лі ней кія 
ча роў ныя кноп кі і ры чаж кі і сі ту-
а цыю вы пра ві лі.

А са мым скла да ным для па-
ста ноў шчы каў бы ло... са браць 
удзель ні каў для фі наль на га вы-
ха ду пе рад «аб вя шчэн нем вы-
ні каў». За мест 10 са ліс таў на 
сцэ не ча мусь ці бы ло то 6, то 9. 
«Згу́ бі це ся пад час эфі ру — і не 
да ве да е це ся, што пе ра маг лі ме-

на ві та вы», — па жар та ваў нех-
та з рэ жы сёр скай гру пы, па куль 
вя ду чыя він ша ва лі і аб ды ма лі 
ўяў на га пе ра мож цу «Іван-Іва-
ны ча»...

Пра ка хан не — 
у 12 га доў

— Што, ураж вае? — усміх-
ну ла ся кі раў нік ра бо чай гру пы 
на цы я наль на га ад бо ру Люд мі ла 
Ба ра дзі на. — У мя не за га ды 
пра цы з дзі ця чым «Еў ра ба чан-
нем» з'я ві ла ся пры кме та: ка лі 
на рэ пе ты цы ях усё ідзе глад-
ка, то пад час эфі ру аба вяз ко ва 
бу дуць праб ле мы, і на ад ва рот, 
чым больш па мы лак на пра го-
нах, тым больш спа кой на прой-
дзе са мо шоу. Так што ўсё ідзе 
нар маль на.

— У нас з ка ле га мі скла ла ся 
ўра жан не, што дзі ця чы кон курс 
сё ле та зу сім ужо і не дзі ця чы 
— ні па змес це пе сень, ні па ну-
ма рах удзель ні каў...

— Ар га ні за та ры між на род-
на га кон кур су са мі да лі та кую 
ўста ноў ку. Яшчэ два га ды та му 
на су стрэ чы кі раў ні коў дэ ле га-
цый іш ла га вор ка аб тым, каб 
зра біць кон курс больш ты нэй-
джар скім, пад лет ка вым. Та му і 
ўзрос та выя рам кі для ўдзель ні-
каў, як ба чы це, па су ну лі ся.

— І да рос лых «фі шак» у вы-
ступ лен нях ста ла больш.

— Не без та го, — па га джа-
ец ца Люд мі ла Ба ра дзі на. — Па-
коль кі тэ ле ін дуст рыя не ста іць 
на мес цы, усе шу ка юць но выя 
ві до вішч ныя ха ды. І гэ та доб-
ра, ка лі са ма пес ня да зва ляе іх 
здзейс ніць. Адзі ны мі нус — не 
ўсе баць кі і пе да го гі ўсве дам ля-
юць, што пес ня му сіць ад па вя-
даць ха рак та ру і ўзрос ту дзі ця ці, 

яго ўнут ра на му «я». Мне ка жуць: 
бы вае ж ка хан не і ў 12-13 га доў. 
Не спра ча ю ся. І ў дзі ця чым сад ку 
бы вае, але ж яно зу сім інакш ад-
чу ва ец ца, чым у да рос лых.

Кан кур сан ты са праў ды праз 
ад на го і на ват час цей ураж ва-
лі па ста но вач ны мі зна ход ка мі: 
у Да наі Шар ша віц кай ад бі ва лі 
рытм ча чо тач ні кі, Ксе нія Це ра-
шо нак на ват пе ра апра ну ла ся 
на сцэ не. Пад тан цоў ка Рус ла на 
Асла на ва ў пра мым сэн се ззя ла 
— свят ло ды ёд ны мі кас цю ма мі, 
ну мар Іга ра Му раў кі на ўпры го-
жы ла ма дэль зям но га ша ра і 
дзяў чын ка ў кас цю ме анё ла, а 
ўра жан ні ад пес ні Ані Зай ца вай 
уз мац ня лі пя соч ныя кар ці ны. Да-
рэ чы, апош няй дзе ля рэа лі за цыі 
гэ тай за ду мы да вя ло ся шу каць 
па моч ні каў аж но ў Брэс це. Дак-
лад ней, у сту дыі «Мі ра жы» вёс кі 
Чэр ні Брэсц ка га ра ё на, вы ха ван-
цы якой ава ло да лі мас тац твам 
пес каг ра фіі.

Уда ча, як мы ба чы лі, усміх-
ну ла ся ў вы ні ку Ільі Вол ка ву, 
які, атры маў шы 10 ба лаў ад 
гле да чоў і 8 ад жу ры, стаў пе-
ра мож цам на цы я наль на га ад-
бо ру. Зу сім кры ху не ха пі ла да 
яго вы ні ку Ані Зай ца вай, якая 
на бра ла ў су куп нас ці 17 ба лаў 
і за ня ла 2-е мес ца. Пе ра мож ца 
па вер сіі жу ры Ігар Му раў кін 
стаў толь кі трэ цім у вы ні ко вай 
таб лі цы, а лі дар гля дац ка га га-
ла са ван ня Ан ге лі на Пі пер на-
бра ла ў су ме 13 ба лаў і апы ну-
ла ся на 4-м мес цы. А што вы 
хо ча це — ме на ві та так пра цуе 
но вая сіс тэ ма га ла са ван ня на 
«Еў ра ба чан ні». І прад ка заць 
яго вы ні кі, а так са ма спа дзя-
вац ца на су сед скае га ла са ван-
не, сё ле та зу сім не маг чы ма. 
Яно і да леп ша га — тым ці ка-
вей бу дзе гля дзець!

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ 

і Іны АЛЬ ШЭЎ СКАЙ.

Больш фо та гля дзі це 
на на шым сай це www.zvіazda.by.
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ДЗЯ КУЙ, 
ШТО АЦА НІ ЛІ!

За Бе ла русь у Кі е ве спяе вы ка наў ца 
спар тыў на-баль ных тан цаў

«Звяз да» пад бі вае вы ні кі га лоў ных спар тыў ных 
па дзей кра і ны за мі ну лы ты дзень.

1. Фут боль ны тур пер шын ства кра і ны па да рыў 
заў зя та рам матч, на які не шка да бы ло б па ехаць са 
ста лі цы ў Ба ры саў, дзе мяс цо вы БА ТЭ пры маў мін скае 
«Ды на ма». Пра эма цы я наль ны гра дус мат чаў з удзе лам 
гэ тых клу баў, мяр кую, шмат ка заць не трэ ба. БА ТЭ — 
«Ды на ма» — гэ та заўж ды ба раць ба да апош ніх хві лін 
су стрэ чы і, без умоў на, га лы, якія ў па доб ных мат чах час та 
за бі ва юць лі та раль на за не каль кі се кунд да фі наль на га 
свіст ка. Ме на ві та гэ ты сцэ на рый ча каў чар го вы па яды нак 
па між ка лек ты ва мі Вік та ра Ган ча рэн кі і Ро бер та Ма ас-
кан та. Пе ра мо гу з лі кам 2:1 ужо ў да баў ле ны час вы рва лі 
ба ры саў ча не. Ці ка ва, што га ля вы дубль на свой ра ху нак 
за пі саў аба рон ца БА ТЭ Ягор Фі лі пен ка.

Гуль ня ме ла не толь кі фут боль ны пад тэкст. Упер шы ню 
на ба ры саў скае по ле пас ля пе ра хо ду ў «Ды на ма» вый шаў 
гал кі пер Аляк сандр Гу тар. На ва чах мяс цо вай тар сі ды Гу тар 
згу ляў не вель мі ўпэў не на, за тое па спеў паў дзель ні чаць у 
вус най пі кі роў цы з Ві та лем Ра дзі во на вым і Ана то лем Кап-
скім. Вось та кое вяр тан не Аляк санд ра на арэ ну, дзе яшчэ 
ня даў на да сяг нуў з «жоў та-бла кіт ны мі» га лоў ных пе ра мог у 
сва ёй клуб най кар' е ры... У ме жах 26 ту ра ад бы лі ся і ін шыя 

мат чы чэм пі я на ту кра і ны па фут бо ле. «Тар пе да-Бе лАЗ» у 
Жо дзі не па дзя ліў ба лы з «Нё ма нам» (0:0), са лі гор скі «Шах-
цёр» са сту піў «Го ме лю» (1:2), «Наф тан» у гас цях свят ка-
ваў мі ні маль ную вік то рыю над ма зыр скай «Сла ві яй» (1:0), 
«Бел шы на» за вяр шы ла ні чы ёй матч з «Дняп ром» (1:1), 
а «Мінск» быў мац ней шы за брэсц кіх ды на маў цаў (3:1). 
Ба ры саў ча не за ма ца ва лі свае лі дар скія па зі цыі і ця пер у 
ко шы ку ма юць 57 ба лаў. На 5 менш у «Шах цё ра», на трэ цім 
мес цы па-ра ней ша му ідзе ста ліч нае «Ды на ма». За мы кае 
тур нір ную таб лі цу ма зыр ская «Сла вія».

2. Зда ец ца, ха кей нае «Ды на ма» па кры се па чы нае 
вы хо дзіць са спяч кі. Апош нія вы ні кі ка ман ды не мо гуць 
не ра да ваць і свед чаць, што ка лек тыў Аляк санд ра Анд ры-
еў ска га не прос та здоль ны на кан ку рэн цыю, а мо жа пе ра-
ма гаць «на ха рак та ры». Вось і ў апош нім мат чы «зуб ры» 
зноў па ра да ва лі ба лель шчы каў вік то ры яй у па ядын ку з 
ом скім «Аван гар дам» (4:3). Шай бы за «Ды на ма» за кід-
ва лі Аляк сей Яфі мен ка, Джэф Плат, Анд рэй Стась і Ілья 
Каз на дзей. «Спа дзя ю ся, гуль ня спа да ба ла ся гле да чам, — 
ка мен туе су стрэ чу Аляк сандр Анд ры еў скі, глаў кам «Ды на-
ма». — Дзя куй хлоп цам, што да тры ва лі ў трэ цім пе ры я дзе. 
У са пер ні ка бы ла пе ра ва га, ад нак мы ста ра лі ся, «кла лі ся 
пад шай бы» і ад ста я лі свае ва ро ты». Ця пер ста ліч ную 

ка ман ду ча кае матч з хар вац кім «Мядз вя шча кам», які 
прой дзе 9 каст рыч ні ка пад зво да мі «Мінск-Арэ ны».

3. Ганд боль ны клуб «Га рад ні чан ка» пра біў ся ў 3-і раўнд 
Куб ка ўла даль ні каў куб каў. Дзяў ча ты двой чы на сва ім пар-
ке це пе рай гра лі із ра іль скі «Ха лон» (33:15, 41:18). Ця пер бе-
ла ру сак ча кае вы пра ба ван не вен гер скім «Весп рэ мам». З 
пе ра мо гі ў жа но чым ро зыг ры шы Куб ка ЕГФ стар та ваў «Го-
мель». У го ра дзе над Со жам бе ла рус кі свят ка ва лі пе ра мо гу 
над пар ту галь скім клу бам «Ка ле гіа Жу аў ды Ба руш» (24:20). 
Матч у ад каз ад бу дзец ца ў Пар ту га ліі 12 каст рыч ні ка.

4. І на пры кан цы вар та ўзга даць пра па дзею, якая 
аха пі ла на гэ тых вы хад ных лі та раль на ўвесь спар тыў ны 
свет. У Маск ве ад быў ся ты туль ны бой па бок се ў су пер-
цяж кай ва га вай ка тэ го рыі па між ра сі я ні нам Аляк санд рам 
Па вет кі ным і ўкра ін цам Ула дзі мі рам Кліч ко. Бой, які з па-
фа сам рэ кла ма ваў ся ў Ра сіі, за вяр шыў ся ўпэў не най пе ра-
мо гай укра ін ца. Гле да чам толь кі і за ста ва ла ся не па спра ве 
асвіст ваць чэм пі ё на. Вік то рыю «док та ру ста лё ва му мо ла ту» 
адзі на га лос на пры су дзі лі ўсе суд дзі. Дзя ку ю чы пе ра мо зе 
Ула дзі мір аба ра ніў су пер чэм пі ён скі ты тул Су свет най бак-
сёр скай аса цы я цыі, а так са ма па ясы Між на род най бак сёр-
скай фе дэ ра цыі і Су свет най бак сёр скай ар га ні за цыі.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Фі наль ны кан цэрт Рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Пес ня для 
Еў ра ба чан ня» за вяр шыў ся ў ноч на су бо ту, а страс ці ба-
лель шчы каў, мяр ку ю чы па вод гу ках у ін тэр нэ це, ві ру юць 
да гэ туль. Дый зра зу ме ла: паў на моц ным прад стаў ні ком 
Бе ла ру сі на дзі ця чым пе сен ным кон кур се стаў зу сім не 
лі дар гля дац ка га га ла са ван ня і не той з удзель ні каў, ка го 
най вы шэй аца ні лі суд дзі. Па вод ле ўсё яшчэ ня звык лых 
но вых пра ві лаў, пе ра мо гу атры маў кан кур сант, які на браў 
най боль шую коль касць ба лаў па су ме га ла са ван ня жу ры і 
гле да чоў. Сё ле та па шан ца ва ла 11-га до ва му Ільі Вол ка ву з 
Мін ска. Ад мет насць сі ту а цыі ў тым, што Ілья ўжо ўдзель ні-
чаў у дзі ця чым «Еў ра ба чан ні», і не да лей як ле тась, але... у 
скла дзе пад тан цоў кі Яго ра Жэш кі.

Ігар МУРАЎКІН з Калодзішчаў адзіны з фіналістаў адбору 
прадставіў песню на беларускай мове – і атрымаў 12 ад журы!

У сваёй песні Аня ЗАЙЦАВА ўшанавала памяць музыкаў, 
якіх ужо няма з намі – у тым ліку Уладзіміра Мулявіна.

Да Бе ла ру сі 
за вя ла му зы ка

Хе рар да Эст ра да — му зы кант, 
ву чыў ся іг раць на скрып цы з ча-
ты рох га доў. Паз ней вы ву чаў пер-
кур сію (іг ра на ўдар ных му зыч ных 
ін стру мен тах), кам па зі цыю, ды ры-
жы ра ван не ар кест рам, пры чым 
як на ра дзі ме ў Ве не су э ле, так і ў 
Ар ген ці не, Іс па ніі.

— У Ве не су э ле му зыч ная куль-
ту ра вель мі раз ві тая дзя ку ю чы на-
цы я наль най сіс тэ ме мо ла дзе вых і 
юнац кіх ар кест раў, — рас каз вае 
сень ёр Эст ра да. — У на шай кра-
і не ня рэд ка мож на ўба чыць зу сім 
ма лень кіх дзя цей, якія іг ра юць 
скла да ныя кам па зі цыі на са мым 
вы со кім уз роў ні. Мне да стат ко ва 
пры га даць цу доў нае вы ступ лен не 
На цы я наль на га дзі ця ча га сім фа-
ніч на га ар кест ра Ве не су э лы на 
прэ стыж ным фес ты ва лі ў За льц-
бур гу (Аў стрыя), дзе ма лень кія 
му зы кан ты ўра зі лі ўсіх сва ім без-
да кор ным вы ка нан нем Сім фо ніі 
№1 «Ты тан» Гус та ва Ма ле ра.

Не дзіў на, што су раз моў ца з 
го на рам ка жа пра тое, што ён 
ве не су эль скі му зы кант. Ме на ві та 
му зы ка ста ла пры чы най пер ша га 
яго ві зі ту ў Бе ла русь.

— Мой квар тэт «Maraca 
Ensamble» («Ма ра ка Эн самб лэ») 
быў за про ша ны сю ды для вы ступ-
лен ня Па соль ствам Ве не су э лы. 
Дзя ку ю чы гаст ро лям па Бе ла ру сі 
мая пра ца за ці ка ві ла па сла Ве не-
су э лы Аме ры ка Дыя са Нунь е са, і 
ён пра па на ваў мне ця пе раш нюю 
па са ду.

І за раз Хе рар да ак тыў на му-
зі цы руе.

— Му зыч ныя ве ды да па маг лі 
мне ажыц ця віць мно гія пра ек ты — 
у пры ват нас ці, ар га ні за ваць ка лек-
тыў на род най ла ці на а ме ры кан скай 
му зы кі «Алі Пры ме ра». Для яго я 
сам пі шу аран жы роў кі, кі рую рэ пе-
ты цы я мі, ар га ні зоў ваю кан цэр ты.

Хе рар да пад крэс ліў, што ад на 
з асноў ных мэт Ба лі ва ры ян скай 
рэ ва лю цыі — даць кож на му ча-
ла ве ку маг чы масць знай сці сваё 
мес ца ў гра мад стве.

— На прык лад, мі ністр спор ту 
Ве не су э лы — за слу жа ная спарт-
смен ка, чэм пі ён ка па фех та ван ні. 
Як га во раць у нас, «кож на му шаў-
цу свой бот»!

Ду хоў ны «аазіс» 
у Мін ску

Ці не кож ны дзень бе ла ру сы 
чу юць на ві ны пра Ве не су э лу, пра 
бе ла рус ка-ве не су эль скае су пра-
цоў ніц тва, але ма ла хто са праў ды 
ўяў ляе са бе, чым жы ве на род у 
гэ тай геа гра фіч на ад да ле най ад 
нас кра і не.

— Ла ці на а ме ры кан скі куль тур-
ны Цэнтр быў ство ра ны, каб аб'-
яд наць на шы на ро ды праз куль ту-
ру, — рас каз вае сень ёр Эст ра да. 
— Та му асноў ная за да ча Цэнт ра 
— з'яд наць на ро ды на ду хоў ным 
уз роў ні, на ву чыць па важ лі ва му 
стаў лен ню да куль тур най спад-
чы ны на шых кра ін.

За ча ты ры га ды свай го іс на ван-
ня пры па срэд ніц тве цэнт ра на шу 
кра і ну на ве да ла вя лі кая коль касць 
зна ка мі тых асоб су час най Ве не-

су э лы: ад вя до мых пісь мен ні каў і 
ды ры жо раў да рок-«зо рак».

— Наш цэнтр з го на рам но сіць 
імя «ла ці на а ме ры кан ска га», та му 
што для нас Ла цін ская Аме ры ка 
— гэ та ад на вя лі кая ра дзі ма, як 
ма ры лі Сі мон Ба лі вар, а паз ней — 
Уга Ча вес, — ад зна чае су раз моў-
ца. — Та му мы ро бім усё маг чы-
мае, каб пад тры маць му зы кан таў 
як з Ве не су э лы, так і з ін шых кра ін 
кан ты нен та. Як пра ві ла, кан цэр ты 
ар га ні зоў ва юц ца не толь кі на шым 
куль тур ным цэнт рам, але і па соль-
ства мі та кіх кра ін, як Ку ба, Бра зі лія, 
з які мі мы су пра цоў ні ча ем і пад-
трым лі ва ем сяб роў скія ад но сі ны. 
Без умоў на, ка лі раз мо ва бу дзе іс ці 
пра вы ступ лен не ла ці на а ме ры кан-
ска га ка лек ты ву, мы ака жам пад-
трым ку, як мі ні мум, сва ёй пры сут-
нас цю на ме ра пры ем стве.

Па кра і не пад «цым ба лы 
і гар мо нік»

Мэ та Цэнт ра — рас ка заць пра 
Ве не су э лу не толь кі жы ха рам ста-
лі цы, але і ўсім бе ла ру сам.

— Мы су пра цоў ні ча ем з Мі-
ніс тэр ствам куль ту ры Бе ла ру сі, 
удзель ні ча ем у ме ра пры ем ствах, 
што пра вод зяц ца ім, а так са ма 
ўва саб ля ем у жыц цё су мес ныя з 
мяс цо вы мі ўла да мі пра ек ты. Ла-
ці на а ме ры кан скі куль тур ны цэнтр 
ар га ні за ваў ме ра пры ем ствы 
больш чым у 20 роз ных га ра дах, 
ся род якіх дні ве не су эль скай куль-

ту ры, якія ка рыс та юц ца вя лі кай 
па пу ляр нас цю ў бе ла ру саў.

Вось і зу сім ня даў на ка лек тыў 
па пу ляр най ла ці на а ме ры кан скай 
гру пы «Алі Пры ме ра» стаў лаў рэ-
а там пер шай сту пе ні на між на род-
ным фес ты ва лі на род най му зы кі 
«Зві няць цым ба лы і гар мо нік» у 
Па ста вах.

Кур сы ад нось бі таў мо вы
Кур сы за меж най мо вы звы чай-

на абы хо дзяц ца ў круг лень кую 
су му для іх на вед валь ні каў, але 
га ран тыя якас ці ёсць не заў сё ды. 
Як вя до ма, леп шы спо саб вы ву-
чыць за меж ную мо ву — аку нуц ца 
ў моў нае ася род дзе. Пры Ла ці на-
а ме ры кан скім куль тур ным цэнт ры 
дзей ні ча юць бяс плат ныя кур сы іс-
пан скай мо вы, дзе вы кла да юць 
нось бі ты іс пан скай мо вы.

— Кур сы іс пан скай мо вы вель-
мі важ ныя для на ша га цэнт ра, — 
дзе ліц ца сень ёр Эст ра да. — На 
за ня тках мы імк нём ся па ка заць 
сту дэн там, што іс нуе не толь-
кі кас тыль скі ва ры янт іс пан скай 
мо вы, але і мно гія ін шыя яе раз на-
від нас ці, на якіх га во раць міль ё ны 
іс па на моў ных лю дзей па дру гі бок 
акі я на. Мно гія на шы вы клад чы кі 
з'яў ля юц ца нось бі та мі мо вы, та-
му кур сы ка рыс та юц ца асаб лі вай 
па пу ляр нас цю.

Пра гра ма кур саў уклю чае тры 
ўзроў ні скла да нас ці, а для тых, 
хто хо ча па прак ты ка вац ца ў мо-
ве, іс нуе раз моў ны клуб. На жаль, 

за раз кур сы спы не ны, але хут ка 
за ня ткі ад но вяц ца.

Но вае на асно ве 
тра ды цый

У цэнт ры сён ня — два твор чыя 
ка лек ты вы. Адзін з іх — ка лек тыў 
ве не су эль ска га фальк лор на га 
тан ца «Іа лан да Ма рэ на».

— Як пра ві ла, мно гія аса цы і-
ру юць тан цы на ша га кан ты нен та 
з саль сай і ла ці на а ме ры кан скі мі 
баль ны мі тан ца мі, — ад зна чае ка-
ар ды на тар Цэнт ра. — Са праў ды, гэ-
тыя кі рун кі вель мі рас паў сю джа ныя 
і прак ты ку юц ца вя лі кай коль кас цю 
ка лек ты ваў. Нам жа ха це ла ся пры-
ўнес ці неш та но вае, але ў той жа 
час тра ды цый нае. Так уз нік ка-
лек тыў, што вы кон вае ма ляў ні чыя 
фальк лор ныя тан цы Ве не су э лы.

Тан ца валь ны ка лек тыў «Іа лан-
да Ма рэ на» атры маў шмат лі кія 
май стар-кла сы ад леп шых вы-
клад чы каў ве не су эль ска га тан ца, 
у тым лі ку ад фон ду На цы я наль най 
кам па ніі тан ца ў Ка ра ка се. Гру па 
пры ня ла ўдзел у са мых знач ных 
фес ты ва лях Бе ла ру сі, вы сту па ла 
ва Укра і не, у Ра сіі і Ве не су э ле.

У 2011 го дзе пад час свай го 
ві зі ту ў Бе ла русь Уга Ча вес быў 
на столь кі ўра жа ны вы ступ лен-
нем твор чых груп, што за пра сіў 
ка лек тыў здзейс ніць гаст роль ны 
тур па Ве не су э ле. 36 бе ла рус кіх 
тан цо раў (ка лек тыў «Іа лан да Ма-
рэ на») і му зы кан таў («Алі Пры ме-
ра») на ве да лі сем ве не су эль скіх 
га ра доў, дзе атры ма лі ўзна га ро-
ды за вя лі кі ўклад у аб' яд нан не 
на шых на ро даў.

Сё ле та ў Цэнт ры пла ну ец ца 
пра вес ці май стар-кла сы іг ры на 
ве не су эль скіх на род ных ін стру-
мен тах, лек цыі ве не су эль скіх 
дак лад чы каў пра фальк лор і ка-
рэн нае на сель ніц тва кра і ны, а 
так са ма кан цэр ты з удзе лам за-
про ша ных ар тыс таў. А вось у на-
ступ ным го дзе Ла ці на а ме ры кан-
скі куль тур ны цэнтр ад зна чыць 
свой пер шы юбі лей: яму споў ніц-
ца 5 га доў. Та му ўжо за раз ідзе 
по шук ці ка вых ідэй, каб бы ло чым 
здзі віць бе ла рус кую пуб лі ку.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
�

Пераможца адбору мінчанін Ілья ВОЛКАЎ сваю «Песню 
для Еўрабачання» выканае ў Кіеве ў кампаніі дзявочага балета.

Ве не су э ла для ўсіхВе не су э ла для ўсіх  ��

Па ра зу мец ца праз мо ву куль ту ры

Спорт-таймСпорт-тайм  �� ПЕ РА МО ГУ ПРЫ НЁС АБА РОН ЦА

У 2009 го дзе ў Мін ску быў 
ад кры ты Ла ці на а ме ры-
кан скі куль тур ны цэнтр 
імя Сі мо на Ба лі ва ра. Яго 
мэ та — зна ё міць бе ла ру-
саў з куль ту рай Ве не су-
э лы. Аб тым, чым жы ве 
за раз уста но ва і чым нас 
хут ка па ра ду юць ве не су-
эль скія та лен ты, рас ка заў 
Хе рар да Эст ра да, пер шы 
сак ра тар Па соль ства Ба-
лі ва ры ян скай Рэс пуб лі кі 
Ве не су э ла ў Бе ла ру сі і ка ар ды на тар Ла ці на а ме ры кан ска га 
куль тур на га цэнт ра ў Мін ску.

Зда рэн неЗда рэн не  �� ПЕ РА КУ ЛІЎ СЯ БУЛЬ ДО ЗЕР
у Дзяр жын скім ра ё не, кі роў цу да ста ва лі з 
ка бі ны вы ра та валь ні кі. 

Зда рэн не ме ла мес ца па блі зу вёс кі Бу да на мі ні-
па лі го не цвёр дых бы та вых ад хо даў. Буль до зер 
ДТ-75 пе ра ку ліў ся пад час пра вя дзен ня зем ля-
ных ра бот. 

Каб да стаць ма шы ніс та, вы ра та валь ні кі бы лі 
вы му ша ны вы ка рыс таць гід раў ліч ны ін стру мент. 
41-га до ва га муж чы ну шпі та лі за ва лі з за кры тай 
чэ рап на-маз га вой траў май ся рэд няй сту пе ні цяж-
кас ці. Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Ак цё ры ве не су эль ска га філь ма «Брат», які за ва я ваў Ак цё ры ве не су эль ска га філь ма «Брат», які за ва я ваў 
прыз гля дац кіх сім па тый на кі на фес ты ва лі «Ліс та пад».прыз гля дац кіх сім па тый на кі на фес ты ва лі «Ліс та пад».


