
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра-
кла дам), 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.40 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.20 Зо-
на Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.05 Ме лад ра ма «Во сень-
скі ма ра фон».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.20 Клуб рэ дак та раў.
14.10 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
15.55 Заўт ра — гэ та мы!
16.25 Усё як трэ ба!
16.50 Ка ме дыя «Вя сел ле 
па аб ме не».
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Каў чэг».
23.55 Дзень спор ту.
0.10 Тры лер «Да ма вік».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Двое з 
ку фэр ка».
10.10 На ві ны на двор'я.
10.45, 0.00 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Він чы».
11.55 «Пад гры фам «Вя до-
мыя».
12.55 Дэ тэк тыў «Шы нок на 
Пят ніц кай».
14.45 Дра ма «Бы вай, мая 
ка ра ле ва!».
16.40 Бе ла рус кая ча сін-
ка.
19.00 Се ры ял «Лік ві да-
цыя». 1-я і 2-я се рыі.
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Ін тэр ны».
23.05 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 13.10, 18.05, 0.15 «Ка-
лей да скоп».
8.05 «Рос чырк ча су». Вi цеб-
скi му зей.
8.20 «I ў сэр цы цэ лы свет». 
Дак. фiльм пра кла сi ка бе ла-
рус кай лi та ра ту ры Змiт ра ка 
Бя ду лю.
8.45 «Ка ра нi».
9.15 «Пад кры лом анё ла». 
Дак. фiльм.
9.35, 22.55 «Зор ка эпо хi». 
Се ры ял.
10.25, 22.30 «Дыя@блог». 
Пра мо ву.
10.55 «Дзяр жаў ная гра-
нi ца». Фiльм пя ты «Год 
41-ы».
13.15, 23.50 «Свят ло да лё-
кай зор кi».
13.45 «Май стры i ча ляд нi кi». 
Вы шы валь шчы цы.
14.10 «Аль ман скiя ба ло ты».
14.45 «Приведем ко Твор цу 
сот во рен ный Им Кос мос». 
Дак. фiльм.
15.15 «Га ран тую жыц цё». 
Маст. фiльм.
16.45 «На пе рад у мi ну лае».
17.15 « Без эпi та фii». Пра 
тра гiч ны лёс пiсь мен нi ка i гра-
мад ска га дзея ча Змi це ра Жы-
лу но вi ча (Цiш кi Гарт на га).
18.15 «Дзяр жаў ная гра нi-
ца». Фiльм шос ты «За па-
ро гам Пе ра мо гi».
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 «Па ца лу нак Сак ра та». 
Дэ тэк тыў. 1-я i 2-я част кi.

8.05 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Прэм' ер-лi га. «Кар дыф» 
— «Су он сi».
9.55 Бас кет бол. Лi га ВТБ. 
«Цмо кi-Мiнск» — ЦСКА.
11.30 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Прэм' ер-лi га. «Эвер тан» 
— «То тэн хем».

13.25 Фут бол. Лi га чэм пi ё наў 
УЕ ФА. Вi дэа ча со пiс.
14.00 Дзю до. Ку бак све ту. 
Муж чы ны.
15.30 Бас кет бол. Лi га ВТБ. 
«Неп ту нас» — «Трыумф».
17.15 Фут бол. Чэм пi я нат Еў-
ро пы. Прэм' ер-лi га. «Ар се-
нал» — «Лi вер пуль».
19.00 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Агляд ту ра.
20.00 Авер тайм.
20.25 Бас кет бол. Лi га ВТБ. 
УНIКС — «Нiж нi Ноў га рад».
22.10 Фут бол. Бе ла рус-
банк — Чэм пi я нат Бе ла ру сi. 
БА ТЭ — «Шах цёр».

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб цiт ра мi), 
20.30 На шы на вi ны.
6.05 «На ша ра нi ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На вi ны спор ту.
11.10 «У наш час».
12.05 «Са мы леп шы муж».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усi мi».
16.15 Ле ген дар нае кi но ў 
ко ле ры. Маст. фiльм «Афi-
цэ ры».
18.20 «Ад ва рот ны ад лiк». 
«Та дэ вуш Рэй тан. Бе ла рус-
кi Дон Кi хот».
19.00 Юрый Ан то наў, гру па 
«Лю бэ», Ле а нiд Агу цiн, Ан-
жа лi ка Ва рум, То та Ку тунья 
ў свя точ ным кан цэр це.
21.05 Ток-шоу «Па зi цыя».
22.05 Маст. фiльм «Пры-
хiль нi ца».
0.05 «Усё ў iмя ка хан ня».
1.00 Нач ныя на вi ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».

7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.40 «Вя лі кае сне дан не».
10.20 «Га ра ды, якія спя ва-
юць». Дзён нік. Брэст.
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Та кі лёс».
12.30 «Джэй мі: у по шу ках 
сма ку».
13.00 «Га ра ды, якія спя ва-
юць». Дзён нік. Брэсц кая 
воб ласць.
13.50 «Зор ны рынг. Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн даў». 
Гру па «DUX» су праць гру-
пы «Ё-гурт» і Ган ны Ша лю-
ці най.
15.10 «Ін шая кра і на». «Япо-
нія: па той бок су шы».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Вя лі кія тай ны».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Га ра ды, якія спя ва-
юць». Дзён нік. Жо дзі на.
20.30 Маст. фільм «Яма ка-
сі: са му раі на шых дзён».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.50 «Элік сір ма ла до сці».

5.00 Маст. фільм «Ча роў ны 
го лас Джэль са мі на».
7.10 М/ф.
9.00, 15.00, 18.00 На ві ны Са-
друж нас ці (бя гу чы ра док).
9.10, 3.00 Маст. фільм «Вол-
га-Вол га».
11.10, 23.10 Се ры ял «Ім пе-
рыя пад уда рам».
15.10, 18.25 Се ры ял «Жу-
раў».
20.15 Се ры ял «Аза зель».

7.00 Ка ме дыя «Iван Броў-
кiн на ца лi не».
8.35 Маст. фiльм «Баць кi i 
дзя ды».
10.00 «Кар цi на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00 «Ранiшняя@пошта».

11.30 «Iз май лаў скi парк».
13.05, 14.20, 17.00, 20.30 
Маст. фiльм «Толь кi пра 
ка хан не».
13.50, 16.50, 19.50, 22.00 На-
вi ны — Бе ла русь.
14.00, 20.00 Вест кi.
22.10 Маст. фiльм «Ле ген да 
№ 17».

6.30 «Та ям ні чая Ра сія».
7.20 «Чыс та сар дэч нае пры-
знан не».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сён ня.
8.15 «І зноў доб ры дзень!».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр-
тан не Мух та ра».
11.00 «Да су да».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.20 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.20 «Спра ва ўра чоў».
15.05 «Спра ва гус ту».
15.35, 19.20 Се ры ял 
«Шэф».
22.55 Се ры ял «З жыц ця ка-
пі та на Чар ня е ва».
0.35 «Авія та ры».

7.00, 12.20, 19.10, 21.05, 
23.50 «На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20, 13.55 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.10, 17.35 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.40 «Сi не ма тог раф». 
Маст. фiльм «Як вый сцi за-
муж за мiль я не ра».
12.25 Ка ме дыя «Не ча ка ны 
прынц».
16.10 Мульт па рад.
16.20 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
16.45 Се ры ял «Ка вар ныя 
па ка ёў кi».
19.15 Се ры ял «Фiр ма».
20.50 «Ве чар нi ца».
21.10 Дра ма «Пя рэ ва ра-
цень».
23.35 «Кi на блак нот».

6.00, 1.00 «РLАY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жон кi алi гар хаў».
10.00 «Шлюб без ах вяр».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 Се ры ял «Ад на клас-
нi кi».
13.00, 16.30 Скетч-шоу 
«Анек до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад-
на за ўсiх».
14.30, 23.30 «Улёт нае вi-
дэа».
15.00 Се ры ял «Крам лёў-
скiя кур сан ты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
19.00 Се ры ял «Вась мi дзя-
ся тыя».
20.00 Се ры ял «Кух ня-2».
21.10 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

5.00 Быў час». 2009 год.
6.00 «Шэсць пе сень на біс». 
1996 год.
7.05 «Су стрэ чы для вас. Ва-
сіль Ак сё наў». 1993 год.
8.00 «По ле цу даў». 1991 
год.
9.00 «Жоў тая суб ма ры на». 
Ані ма цый ны мю зікл з удзе-
лам гру пы «Бітлз». 1986 
год.
10.35 «Су стрэ ча з Рэ зо Габ-
ры а дзэ». Дак. фільм.
11.00, 13.00 «КВЗ-64». Пе ра-
да ча з удзе лам ка манд МА ДІ 
і МЭ ІС. 1964 год.
12.00, 23.00 Кол ба ча су».
14.00 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы. У гас цях у Мі ха і ла Жа ра-
ва». 1964 год.
15.15 «З днём на ра джэн ня». Кан-
цэрт ная пра гра ма. 1989 год.
16.40 «Лі мон ны торт». 
Маст. фільм.

17.00 «Ма ра фон-15». 1992 
год.
18.00 «Ма ма і ха кей». Дак. 
фільм.
18.25 «За ла тая рыб ка». Му-
зыч ны тэ ле спек такль. 1985 
год.
19.35 «Доб рай ра ні цы, Дар!». 
1973 год.
20.00, 2.00 «Час» .
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Ста рон кі рус кай паэ-
зіі». Чы тае Мі ха іл Ца роў. 
1976 год.
23.00 «Ва кол сме ху» «Які 
лік?». 1980 год.
0.00 «Мы жа да ем шчас ця 
вам». Дак. фільм.
0.35 «Гэ та бы ло ў Ка кан-
дзе». Маст. фільм.
1.40 «Лёд і фан та зія». Дак. 
фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма». Фраг-
мен ты вы пус каў 1981/88 гг.

10.30 Мо та спар тыў ны ўі к-
энд.
10.45 Ма ра фон. Нью-Ёрк.
12.30, 17.30 Фут бол. Чэм пі я-
нат све ту (U 17).
14.30 Аў та спорт. Чэм пі я нат 
све ту ў кла се Ту рынг.
15.50, 20.30, 1.30 Сну кер. 
Іnternatіonal Champіonshіp. 
Фі нал.
19.30, 0.30 Фут бол. Еў ра га-
лы.
22.45, 3.20 Вось гэ та дзі ва!!!
23.00 Пра рэ стлінг.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па мiж на мi».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 21.00, 
2.20 Се ры ял «Кам п'ю тар-
шчы кi».
6.15 Фэн тэ зi «За ча ра ва ная 
Эла».
9.00 Ка ме дыя «Лю боў ныя 
ра ны».
10.40, 13.50, 15.45, 21.50, 
23.50, 1.45 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».

11.15 Дэ тэк тыў «К-9 — са ба-
чая пра ца».
14.10 Ка ме дыя «Мiс тар Пiт-
кiн: Ран няя пташ ка».
17.20 Ка ме дыя «Эйс Вян-
ту ра. Вы шук свой скiх жы-
вёл».
19.20 Ка ме дыя «Эйс Вян ту ра 
2: Ка лi клi ча пры ро да».
22.10 Ка ме дыя «Фан то цы».
0.10 Дэ тэк тыў «Су тэ нёр».
3.25 Ка ме дыя «Гэ тае ня пэў-
нае па чуц цё».

2.00, 8.00, 14.00 Маст. фiльм 
«Алё ша Пцi цын вы пра цоў вае 
ха рак тар».
3.10, 9.10, 15.10 М/с «Алi са 
ў кра i не цу даў». 1-я се рыя. 
Каз кi Пуш кi на. «Каз ка пра 
мёрт вую ца рэў ну i пра сем 
во ла таў».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Во iн 
Сан да кан. Ка роль тыг раў». 
Каз кi Ан дэр се на. «Вя лi кi 
пад зем ны баль». М/ф «Ляс-
ны кан цэрт».
5.00, 11.00, 17.00 Кi на апо-
весць «За сак рэ ча ны го рад». 
М/ф «Ад важ ны Ро бiн Гуд».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ня-
бес ныя тан цо ры».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кi цё-
тач кi Са вы». Збор нiк м/ф 
«Лiм па по», «Ша ка ля ня i 
вярб люд».

6.00 М/ф.
9.15, 18.30, 3.30 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
11.00, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
12.00, 16.00 «Ва раж бiт ка». 
Дак. се ры ял.
13.00, 18.00 «Па ляў нi чыя на 
пры вi даў». Дак. се ры ял.
13.30 «Рыа». М/ф.
15.00, 0.50, 5.15 «Мен та-
лiст». Се ры ял.
20.45 «Зо нэн тау». Се ры ял.
21.45 «Апост ал». Се ры ял.
22.50 «88 хвi лiн». Маст. 
фiльм.

1.40 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
2.30 «Са праўд ная кроў». Се-
ры ял.

5.00 Тра гі ка ме дыя «Моц ная 
жан чы на».
7.15 Тра гі ка ме дыя «Ма ча-
ха».
9.25 Дра ма «Аван сцэ на».
11.30 Дра ма «Пе рад за ха-
дам сон ца».
13.00 Фэн тэ зі «Бе а вульф».
15.00 Дра ма «Свет ляч кі ў 
са дзе».
17.00 Ка ме дыя «З 13 у 30».
19.00 Ка ме дыя «Ра зум ні кі».
21.00 Фэн тэ зі «Пры цем кі».
23.10 Тры лер «Тай нае 
акно».
1.00 Дра ма «За ла тое ста-
год дзе».
3.10 Ка ме дыя «Ужо хто б ка-
заў 3».

5.10 Ка ме дыя «Ува ход праз 
акно».
7.20 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Зна-
ём ства».
8.40 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Кры-
ва вы над піс».
10.00 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Ка-
роль шан та жу».
11.20 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Смя-
рот ная схват ка».
12.40 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Па-
ля ван не на тыг ра».
14.00 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: Скар бы Агры».
17.00 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: 20 ста год дзе па чы-
на ец ца».
20.00 Ба я вік «Бой з це нем».
22.25 Тры лер «Ада рван не».
0.05 Ка ме дыя «Імя ні ны».
2.00 Дра ма «Аў сян кі».

4.00 Ка ме дыя «Май скі 
дождж».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Лiх ту гi 
за мя жой.
6.00, 16.00 Се сар Мi лан: Ва-
жак зграi.
7.00 Ка ра ле ва тыг раў.
8.00, 13.00 Эк стрэ маль нае 
па да рож жа.
9.00, 14.00 Ка ра лi ры бал кi.
10.00 Мал па ча ла век.
11.00, 23.00 Ту рэм ныя цяж-
кас цi.
12.00 Збро е выя ба ро ны.
15.00 Апош нi тыгр Су мат ры.
17.00, 2.00 Апа ка лiп сiс: Дру-
гая су свет ная вай на.
18.00 Па да рож жы ку ха ра.
19.00, 0.00, 3.00 Мiж на род ны 
аэ ра порт Ду бай.

7.00, 16.25 За ла тая лi ха ман-
ка.
7.50, 12.20, 3.05 Муж чы на, 
жан чы на, пры ро да.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
9.35, 17.20 Па ляў нi чыя на 
рэ лiк вii.
10.30 Са мыя дзiў ныя.
11.25, 3.55 Раз бу раль нi кi ле-
генд.
13.15, 5.10 Хут кiя i гуч ныя.
14.10, 6.05 Вя лi кi ма хi на тар.
15.05 Пя тая пе ра да ча.
15.30 Хлоп цы з гар ма та мi.
18.15 Не спра буй це паў та-
рыць.
19.10 Ге нiй рас пра цо вак.
21.00 Вы жыць ра зам.
22.00 Бе ар Грылс: па сля дах 
тых, хто вы жыў.
23.00 Пра вi лы па за да рож на-
га ру ху.
0.00 Не вы тлу ма чаль нае: спе-
цы яль ныя ма тэ ры я лы.
0.55 Top Gear ЗША.
1.50 Iм пе рыя па-за за ко нам.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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Ме ды я пер со наМе ды я пер со на  ��

16 снежня ў Мінску прой-
дзе ўрачыстае ўшанаванне 
пераможцаў Нацыянальнай 
музычнай прэміі, вылучэнне 
на якую пачынаецца сёння.

На цы я наль ная му зыч ная прэ-
мія, за сна ва ная су мес на Мі ніс тэр-
ствам куль ту ры Бе ла ру сі і тэ ле ка-
на лам «Ста ліч нае тэ ле ба чан не», 
бу дзе ўру чац ца ўжо ў трэ ці раз. 
Па вод ле слоў пер ша га на мес ні-
ка мі ніст ра куль ту ры Бе ла ру сі 
Ула дзі мі ра Ка ра чэў ска га, ні я кіх 
іс тот ных но ва ўвя дзен няў і рэз кіх 
змен у фар ма це ўзна га ро ды не ад-
бу дзец ца: удзел у кон курс ным ад-
бо ры па-ра ней ша му мо гуць 
пры няць ар тыс ты, прад-
зю са ры і аў та ры пе сень 
— гра ма дзя не Бе ла ру сі, 
не за леж на ад мес ца пра-
жы ван ня. Коль касць асноў-
ных пры за вых на мі на цый 
за ста ла ся ле таш няй — 19. 
Не змя ніў ся і на мі наль ны 
па мер гра шо вых пры зоў: 
95 ба за вых ве лі чынь у 
да да так да пры за вой ста-
ту эт кі і дып ло ма атры мае 
аў тар леп шай пес ні го да. 
Пе ра мож цы ў ін шых на мі-
на цы ях атры ма юць у якас ці 
прэ міі і сты му лу для да лей-
шай твор час ці прэ міі ў па-
ме ры ад 62 да 77 ба за вых 
ве лі чынь, у ад па вед нас ці з 
кон курс ным па ла жэн нем. 
Праў да, за мі ну лы год ба-
за вая ве лі чы ня «пад рас ла» 
на 30%, та му пры за выя су-
мы ў рэш це рэшт бу дуць 
больш важ кі мі, чым ле-
тась.

«Ня гле дзя чы на тое, 
што фар маль на мы ўру ча ем прэ-
мію за 2013 год, але, у ад па вед-
нас ці з па ла жэн нем, на кон курс 
пры ма юц ца му зыч ныя тво ры, якія 
пра гу ча лі або бы лі апуб лі ка ва ны, 
у тым лі ку ў ін тэр нэ це, у пе ры яд з 
1 ліс та па да 2012 го да па 31 каст-
рыч ні ка 2013 го да», — ад зна чае 
на мес нік ген ды рэк та ра за кры та га 
ак цы я нер на га та ва рыст ва «Ста-
ліч нае тэ ле ба чан не» Па вел Ка ра-
неў скі.. Збор за явак пра цяг нец ца 
з 1 па 21 ліс та па да гэ та га го да. 
Пры чым да сы лаць іх мож на як 
пісь мо ва — на ад рас Ма ла дзёж-

на га тэ ат ра эст ра ды (Мінск, вул.
Мас коў ская, 18А, з па мет кай «На-
цы я наль ная му зыч ная прэ мія»), 
так і ў элект рон ным вы гля дзе на 
e-maіl: nmpremіa@ctv.by.

На ват за не пра цяг лы час свай го 
іс на ван ня На цы я наль ная му зыч ная 
прэ мія вы клі ка ла ў пуб лі кі і са міх 
ар тыс таў мност ва спрэ чак і про-
ці лег лых ацэ нак: ад за хап лен ня 
да скеп ты цыз му. Ар га ні за та ры не 
ўтой ва юць, што ўліч ва юць на ват 
рэз ка не га тыў ную кры ты ку, ка лі 
ў ёй пры сут ні чае ра цы я наль нае 
зер не. «Мне крыўд на чуць сло вы 
кштал ту: «Што ацэнь ваць, ка лі ні-
чо га не ад бы ва ец ца?» — га ра чыц-

ца Па вел Ка ра неў скі, пе ра ліч ва ю-
чы на ўскід ку, хто з бе ла рус кіх вы-
ка наў цаў вы пус ціў за гэ ты пе ры яд 
но выя аль бо мы: Аляк сей Шадзь ко, 
«Кры ві», «Apple Tea», The Stokes. 
S°unduk, Пётр Ял фі маў, «Ней ра 
Дзю бель»... — Мно гія на ват не 
ўяў ля юць і не па да зра юць, якая 
ці ка вая, раз на стай ная бе ла рус-
кая му зы ка іс нуе! Напры кла д, на 
на шых ра дыё стан цы ях ак тыў на 
ра ці ру юц ца ка ля 200 бе ла рус кіх 
пе сень гэ та га го да — так што жу-
ры бу дзе з ча го вы бі раць леп шую 
пес ню го да».

Хоць да фі наль на га шоу яшчэ 
да лё ка, але не ка то рыя яго «ра-
зы нкі» ста лі вя до мыя ўжо ця пер. 
Па-пер шае, цы ры мо нія вяр та ец ца 
ў га лоў ную кан цэрт ную за лу кра-
і ны — Па лац Рэс пуб лі кі. Па-дру-
гое, па ста ноў шчы кі абя ца юць усі мі 
маг чы мы мі срод ка мі рэа лі за ваць 
на сцэ не кан цэп цыю ча раў ніц тва. 
Па-трэ цяе, на га ла-кан цэр це ча-
ка юц ца ад мыс ло выя гос ці, ся род 
якіх Дзміт рый Кал дун, Але на Лан-
ская са сва ім эфект ным ну ма рам 
«Solayoh», гурт «J:Mopc» з прэм'-
е рай пес ні. На рэш це, не абы дзец-
ца без да дат ко вых уз на га род — у 
пры ват нас ці, су мес на з Бе ла рус кім 

рэс пуб лі кан скім са юзам мо ла дзі 
СТБ уз на га ро дзіць спе цы яль ным 
пры зам леп ша га ды джэя Бе ла ру-
сі.

З пер шых вус наў
— Ці пла ну ец ца ў бу ду чы ні 

па шы рыць спіс пры за вых на-
мі на цый? — па ці ка ві лі ся мы 
ў пер ша га на мес ні ка мі ніст ра 
куль ту ры Бе ла ру сі Ула дзі мі ра 
Ка ра чэў ска га. — Бо ўсе «тэх-
ніч ныя» спе цы я ліс ты, ар га ні за-
та ры кан цэр таў, гу ка рэ жы сё ры 
з по ля зро ку не як вы па да юць, 
а, між тым, ад іх так са ма за ле-
жыць пос пех ар тыс та.

— На мой по гляд, трэ ба год-два 
«аб ка таць» прэ мію ў іс ну ю чым вы-
гля дзе, а по тым пра ана лі за ваць, ці 
ёсць сэнс уно сіць у яе зме ны і да-
паў нен ні. Аса біс та маё мер ка ван не 
— не ўза ба ве мы да гэ та га прый-
дзем, у тым лі ку вар та звяр нуць 
ува гу яшчэ і на кла січ нае мас тац-
тва, каб па шы рыць ме жы прэ міі. 
Але, паў та ру ся, па куль пра цу ем 
па дзейс ным па ла жэн ні і сё ле та 
зме ны ўно сіць не бу дзем.

— На якой мо ве бу дзе вес ці ся 
транс ля цыя і са ма цы ры мо нія? 
Па га дзі це ся, усё ж дзіў на, ка лі 
леп шы эт на-фольк-вы ка наў ца 
ці аў тар бе ла рус ка моў най пес ні 
аб вя шча ец ца па-рус ку...

— Гэ тае пы тан не мы бу дзем 
аб мяр коў ваць з рэ жы сёр ска-па-
ста но вач най гру пай. Спе цы я ліс-
ты, у тым лі ку і тэ ле вя ду чыя, якія 
доб ра ва ло да юць бе ла рус кай мо-
вай, у нас ёсць, та му цы ры мо нію 
мож на зра біць двух моў най.

— На цы я наль ная му зыч ная 
прэ мія — ад бі так на ша га жыц ця, 
ад бі так не толь кі му зыч най куль-
ту ры, але і по бы та вай сі ту а цыі, — 
да дае Па вел Ка ра неў скі. — І ка лі 
на ша мо ладзь, на жаль, больш ус-
пры мае рус кую мо ву, зра зу ме ла, 
якім бу дзе наш вы бар...

— Я з гэ тым не па га джу ся, — 
пя рэ чыць Ула дзі мір Ка ра чэў скі, — 

бо ёсць ці ка выя бе ла-
рус ка моў ныя дэ бю ты 
і ад крыц ці, аў тар слоў 
пе сень, улас на, на мі-
на цыя «Леп шая бе ла-
рус ка моў ная пес ня». 
Без умоў на, ім бу дзе 
пры ем на, ка лі іх аб-
вес цяць па-бе ла рус ку. 
Да рэ чы, ле тась ад ной 
з леп шых пе сень ста ла 
бе ла рус ка моў ная пес-
ня Ана то ля Яр мо лен кі 
«Пры яз джай це да нас 
у Бе ла русь». У рэ гі ё-
нах да гэ туль вель мі 
лю бяць і з за да валь-
нен нем вы кон ва юць 
на роз ных пля цоў ках 
пес ню Але ны Лан ской 
«Бе лая лас таў ка»...

— Я пры га даў, што ў 
мя не так са ма ёсць пер-
шая ў рэ пер ту а ры бе-
ла рус ка моў ная пес ня, 
якая гу чыць у пра ек це 
«Я люб лю Бе ла русь» 

на АНТ, — пры знаў ся нам ле таш-
ні «Леп шы поп-вы ка наў ца» і аў тар 
«Леп шай пес ні 2012 го да» Са ша 
Не ма. — То ча му б яе не вы лу-
чыць на кон курс? На огул, мяр кую, 
бу дзем удзель ні чаць у не каль кіх 
на мі на цы ях, бо аса біс та для мя-
не атры ман не На цы я наль най му-
зыч най прэ міі — са праў ды вя лі кі 
сты мул і вя лі кае пры знан не. Хоць 
і знач ная ад каз насць, на ту раль-
на: ты па ві нен кож ны дзень сва ёй 
пра цай па цвяр джаць, што вар ты 
па доб най уз на га ро ды.

— А гра шо вы склад нік хі ба не 
пры ем ны?

— Ле тась прыз за леп шую пес-
ню скла даў ка ля 9 міль ё наў руб лёў, 
за пе ра мо гу ў на мі на цыі «Леп шы 
поп-ар тыст» — ка ля 6—7. Не бу ду 
ка заць, вя лі кая гэ та су ма для мя не 
ці ма лень кая, каб не пра ва ка ваць 
лю дзей на суб' ек тыў ныя ацэн кі. 
Але тыя гро шы рас тва ры лі ся гэ-
так, як і ўсе ін шыя: вось бы лі — і 
ўжо ня ма. Я вель мі шмат укла даю 
ў тэх ніч нае аб ста ля ван не сва ёй 
не вя лі кай сту дыі, дый сям'я, у якой 
пад рас та юць дзве доч кі, так са ма 
па тра буе кло па ту і вы дат каў... У 
лю бым вы пад ку, тыя гро шы бы лі 
не ліш нія і пай шлі на ней кія па трэб-
ныя рэ чы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

■

Наш фар матНаш фар мат  ��

На тэ ле ка на ле «Бе ла русь 2» па-
чы на ец ца но вы се зон пра ек та 

«Ім пе рыя пес ні». Ня змен ным вя-
ду чым на род на га ка ра о ке-шоу 

з'яў ля ец ца Дзміт рый Ка рась. На 
яго ра хун ку — пра ек ты «Тан цу-
юць усе», «Ін сты тут куль ту ры», 

«Доб рай ра ні цы Бе ла русь!», пра-
ца ў эфі ры на він. Сён ня ён агуч-

вае свае дум кі за кад рам пра тое, 
што ад бы ва ец ца з гус та мі гле да-

чоў і як ус пры ма ец ца па пу ляр-
насць з уз рос там.

— Заўт ра стар туе дру гі се зон шоу 
«Ім пе рыя пес ні». З які мі ад чу ван ня мі 
ча ка е це эфі раў?

— Мы па чы на лі ду маць пра дру гі се зон 
з та го пунк ту гле джан ня, а ці па трэб ны гэ ты 
пра ект на да лей уво гу ле? І вы ра шы лі, што, 
пра цяг ва ю чы пра ца ваць над пра гра май, 
трэ ба яе не як змя ніць, пры ўнес ці но выя і ці-
ка выя мо ман ты, па леп шыць якасць. Ця пер 
амаль кож ны дзень аб мяр коў ваю штось ці 
са сва ёй твор чай гру пай, бо пры сут ні чае 
хва ля ван не: як бу дзе ўспры мац ца на ша но-
вае ба чан не пра ек та гле да чом? Та му што 
тыя, хто пры сут ні чаў на зды мач най пля-
цоў цы, бы лі ў лёг кім шо ку ад на шых «ха-
доў». Але не бу ду пры ад кры ваць за сло ну. 
Ня змен ным за ста ец ца толь кі тое, што мы 
да ём на шым удзель ні кам маг чы масць за-
явіць пра ся бе.

— Ці на зі ра е це за да лей шым лё сам 
удзель ні каў?

— Не ска жу, што ад соч ваю гэ та, але 
ўдзель ні кі са мі па ве дам ля юць мне пра 
зме ны ў сва ім жыц ці. Пра свае пос пе хі і 
да сяг нен ні. Тэ ле фа ну юць, пі шуць у са цы-
яль ных сет ках. У сва іх га ра дах яны ста лі 
са праў ды зна ка мі ты мі, іх час цей за пра ша-
юць вы сту паць. Ча сам да хо дзі ла на ват да 
ка міч ных вы пад каў, ка лі мне агуч ва лі су мы 
іх га на ра раў і яны аказ ва лі ся боль шы мі, 
чым за роб кі пра фе сій ных ар тыс таў. Але 
нель га лі чыць, што вар та толь кі з'я віц ца на 
тэ ле эк ра не — і ты ўжо «зор ка». На жаль, 
не ўсе лю бяць пра ца ваць, а прос та ся дзяць 
і ча ка юць свай го прад зю са ра. А ён ка лі ў 
нас і ёсць, той прад зю сар, то да яго мо жа 
тра піць адзін з міль ё на. Ча ла век па ві нен 
сам імк нуц ца да пос пе ху. Ка лі бу дзе жа-
дан не «ства рыць ся бе», то з'я вяц ца і эфі ры 
на ра дыё і тэ ле ба чан ні, і кан цэр ты.

— Сён ня за баў ляль ныя пра гра мы 
вель мі па пу ляр ныя. Ці свед чыць гэ та 
пра гус ты аў ды то рыі?

— Не ска жу, што гэ та «хво ры ма золь», 
але сі ту а цыя дае пад ста вы для раз ва жан-
няў. Я ад соч ваю той пра дукт, які ства-
ра юць кан ку рэн ты (а сваё ка ра о ке-шоу 
ця пер ёсць на кож ным ка на ле) і лаў лю 
ся бе на дум цы: ня ўжо, акра мя пе сень, у 
нас больш ні чо га ня ма? А дру гі мо мант... 
Мне крыўд на за на шых пра фе сій ных ар-
тыс таў, бо яны не заў сё ды ма юць та кую 
коль касць эфі раў, як «зор кі» з на ро ду. 

Вя лі кая коль касць гле да чоў та кіх пра грам, 
на мой по гляд, свед чыць пра за па тра ба-
ва насць фар ма ту і, ра зам з тым, пра «па-
дзен не» гус ту аў ды то рыі. І та кі мо мант не 
мо жа на тхняць і ра да ваць. Ёсць жа дан не 
да ваць аў ды то рыі неш та больш вы тан ча-
нае. Мне, на прык лад, вель мі ім па нуе тое, 
што ро бяць лі тоў цы. Я быў ура жа ны, ка лі 
да ве даў ся пра іх пра ект «Трыў мфаль ная 
ар ка», які на пра ця гу трох се зо наў збі-
раў амаль усю кра і ну ка ля тэ ле ві за раў. 
Удзель ні кі гэ та га шоу вы кон ва лі арыі з 
опер, мю зік лаў, спек так ляў. А пас ля за-
кан чэн ня пра ек та вя лі кім по пы там ка рыс-
та лі ся дыс кі з ві дэа за пі са мі эфі раў. Тут мы 
на зі ра ем сі ту а цыю, ка лі якасць пра дук ту 
су па ла з пад рых та ва нас цю гля дац кай аў-
ды то рыі. У на шай пуб лі кі гус ты па куль 
што ін шыя. Па да ба ец ца шан сон. І я ні чо га 
су праць не маю, бо і мне ён па да ба ец ца. 
Ад нак ка лі ад но і тое ж на кож ным ка на ле, 
то хо чац ца ін ша га. Па куль што я не ма гу 
ры зык нуць і зра біць неш та, на прык лад, 
для тых жа опер ных вы ка наў цаў, бо мы 
ары ен ту ем ся і на ней кія рэй тын гі. Та му, 
маг чы ма, з ча сам, ка лі ў на шай пра гра мы 
па шы рыц ца аў ды то рыя і мы бу дзем ад чу-
ваць да яе моц ную лю боў, то мож на бу дзе 
па кры ху ўво дзіць ней кія больш сур' ёз ныя 
і скла да ныя тво ры.

— Праект «Ім пе рыя пес ні» да зва ляе 
яго ўдзель ні кам ад чуць па пу ляр насць. 
А як вы ста ві це ся да ўва гі ў свой ад-
рас?

— Ця пер я ўжо пры звы ча іў ся да та го, 
што мя не не па зна юць. Ка лі толь кі па чы-
наў пра ца ваць на тэ ле ба чан ні, то пас ля 
пер шых эфі раў зда ва ла ся: вый ду на ву лі цу 
— і ўсе ў мя не бу дуць, браць аў то гра фы... 
А за раз ня ма ча су звяр таць на гэ та ўва гу. 
Па пу ляр насць — не га лоў нае, і яна грэе ў 
юным уз рос це, бо зда ец ца, што ка лі ця бе 
па зна юць, то бу дзе і зда роў е, і пос пех, і 
гро шы... Я на ват у не чым спа чу ваю тым, 
хто зна хо дзіц ца ўвесь час пад «по зір ка-
мі», бо скла да на не дзе з'я віц ца і спа кой на 
ад па чыць.

Акра мя гэ та га, на эк ра не ты з пры чос-
кай, у кас цю ме, а ў жыц ці бы ва еш роз-
ным. Я, на прык лад, ма гу не па га ліц ца, 
ма гу прос та кеп ку на га ла ву на су нуць. 
Быў у мя не вы па дак пад час пра цы на 
«Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!». Еду ра ні цай 
на эфір, не спя ша ю ся, слу хаю му зы ку. 

А даішнікі па ма ім знеш нім вы гля дзе і 
па воль най хут ка сці, па ду ма лі, быц цам 
хло пец вяр та ец ца з ве ча рын кі. Я ж з якой 
пры чос кай пра чнуў ся, з такой і за руль. 
Пас ля гэтага вы пад ку я ку піў са бе кеп ку 
і толь кі так ез дзіў на ра ніш ні эфір.

— Які во пыт вы на бы лі пад час пра-
цы на «Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!», 
у вы пус ках на він?

— Я па чы наў з вы пус каў на він на 
«8 ка на ле», а да гэ туль бы ла ня доў гая 
пра ца на Го мель скім тэ ле ба чан ні. На ві ны 
та ды іш лі яшчэ ў за пі се. Ду маў, ка лі трап-
лю ў пра мы эфір, то бу ду са праўд ным 
вя ду чым. У пер шых эфі рах я так хут ка 
га ва рыў ад хва ля ван ня, што мя не по тым 
на ват у прык лад пры во дзі лі, як, маў ляў, 
трэ ба чы таць на ві ны. Яны ж не ве да лі 
пры чы ны (смя ец ца). А по бач пра ца ва лі 
лю дзі з во пы там, у якіх за пля чы ма бы лі 
га ды эфі раў. Мне зда ец ца, лепш за іх не 
бы ло і ня ма. У не ка га я ву чу ся не толь кі 
пра фе сі я на ліз му, але яшчэ і стаў лен ню 
да жыц ця.

На «Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!» я 
знай шоў доб рую ка ман ду. На ву чыў ся 
мно гім тэх ніч ным мо ман там, бо ў нас на 
пра ек це пра цуе доб ры рэ жы сёр. На быў 
во пыт у пла не ар га ні за ва нас ці, па коль кі 
пра ца ваць тры га дзі ны ў пра мым эфі ры 
не так лёг ка. Бы ва лі і кур' ё зы, з якіх трэ ба 
бы ло зна хо дзіць вый сце.

— А сён ня ўзро вень вя ду чых ін шы?
— Ця пер та кое ад чу ван не, што лю-

дзі трап ля юць у эфір з ву лі цы. Ней кія 
дэ фек ты, не да хо пы лі чац ца «фіш ка мі», 
па каз чы ка мі ін ды ві ду аль нас ці. Але гле-
да чы здоль ны і са мі ўсё ацэнь ваць. І, зы-
хо дзя чы з гэ та га, вы бі раць, што гля дзець 
і слу хаць. Аса біс та мне мо жа неш та не 
па да бац ца, а нех та ін шы прос та не звер-
не на гэ та ўва гі. Я для пра гля ду вы бі раю 
тыя пра гра мы, якія мя не ці ка вяць і дзе я 
ма гу не ча му на ву чыц ца ў вя ду чых. Ін ды-
ві ду аль нас цяў за ста ло ся ма ла.

Але на ДРАП КО

■

 «ІН ДЫ ВІ ДУ АЛЬ НАС ЦЯЎ 
СЯ РОД ВЯ ДУ ЧЫХ 

ЗА СТА ЛО СЯ МА ЛА»

Дзміт рый КА РАСЬ:

Мне крыўд на за на шых 
пра фе сій ных ар тыс таў, бо яны не 
заў сё ды ма юць та кую коль касць 
эфі раў, як «зор кі» з на ро ду. 

У пер шых эфі рах я так хут ка 
га ва рыў ад хва ля ван ня, што 
мя не по тым на ват у прык лад 
пры во дзі лі, як, маў ляў, трэ ба 
чы таць на ві ны. Яны ж не ве да лі 
пры чы ны

Ім гнен ні «На цы я наль най му зыч най прэ міі 2012».Ім гнен ні «На цы я наль най му зыч най прэ міі 2012».

Фо таздымкі Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

БЕЛАРУСЬ 5БЕЛАРУСЬ 5

ШТО ПЕЦЬ БУДЗЕМ?
АЎТАР ЛЕПШАЙ ПЕСНІ 2013 ГОДА АТРЫМАЕ ПРЭМІЮ


