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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, 
23.30 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.10 Зо на 
Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.00 Ка ме дыя «Яды, або 
Су свет ная гіс то рыя атру-
чэн няў».
12.10, 14.55 Еurovіsіon. Без 
ка мен та ры яў.
12.15 Лёс гі ган таў.
13.20 Се ры ял «Сва ты-6. За 
кад рам». «Рэ кан струк цыя».
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 Ме лад ра ма «Шу кай це 
ма му».
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Сва ты-6».
22.55 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
23.45 Дзень спор ту.
0.00 Тры лер «Хел бой: Ге рой 
з пек ла».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Я — це-
ла а хоў нік».
10.10 На ві ны на двор'я.
10.45 Рэ пар цёр «Бе ла рус кай 
ча сін кі».
11.45 Ка ме дыя «Зі мо вы ве-
чар у Гаг рах».
13.30 Тэ ніс. Брыс бен. Жан-
чы ны.
15.55 Ба я вік «Раз бор кі ў 
сты лі кунг-фу».
18.55 Ка ме дыя «Вядзь мар-
ка».
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Ін тэр ны».
22.40 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

23.30 Ка ме дыя «Асаб лі вас ці 
на цы я наль на га па ля ван ня ў 
зі мо вы пе ры яд».

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 12.15, 19.05, 23.55 «Ка-
лей да скоп».
8.05, 12.20, 0.00 «Год у гіс-
то рыі».
8.20 «Пей за жы скрозь час». 
Пей за жы Джо на Фрэ дэ ры ка 
Кэн сэ та.
8.55 «Скарб ні ца Мін шчы ны». 
Ар хі тэк тур ныя пом ні кі Мя-
дзель шчы ны.
9.20 «Па лес кі па час ту нак». 
Ме да ву ха-віш няк.
9.35, 20.50 Се ры ял «Май-
стар і Мар га ры та».
10.25, 21.35 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.55 «Бе ле ет па рус 
одинокий...». Маст. фільм.
12.35, 23.25 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці Анд рэя Ма ка-
ён ка.
13.00, 23.00 «Аў то граф».
13.35 «Вост раў». Дак. 
фільм.
13.55 «Пяс няр На ра чан ска га 
краю». Жыц цё і твор часць на-
род на га паэ та Бе ла ру сі Мак-
сі ма Тан ка.
14.20 «Та ям ні ца ду шы». Гро-
дзен ская се мі на рыя.
14.50 «Ка ра ні».
15.15 «На ва год ні ты дзень». 
Ве чар з Мі ка ла ем Гна цю-
ком.
16.10 «На пе рад у мі ну лае».
16.35 «Анёл на мач це». Дак. 
фільм.
17.00 «Му зе ум».
17.20 «Май стры і ча ляд ні кі».
17.45 «Кра і на ля соў і азё раў». 
Дак. фільм.
18.00 «По ле та воль ное упор-
ство». Дак. фільм.
18.35 «А му зы ка гу чыць...». 
Кан цэрт са ліс таў Дзяр жаў-
на га ака дэ міч на га на род на га 
ар кест ра імя І. Жы но ві ча.
19.15 Дзі ця чы фільм. «Ка-
ра леў ства Кры вых Люс тэр-
каў».
20.30 Ка лы хан ка.

22.05 «На ва год ні ты дзень». 
Ве чар з ВІА «Синяя птица».

5.30 Тэ ніс. Тур нір ВТА.
14.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Чэл сі» — 
«Лі вер пуль».
16.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Эвер тан» 
— «Са ўтгемп тон».
18.00 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. ЦСКА — «Неп ту нас».
19.50 Авер тайм.
20.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «То тэн хэм» — «Сток Сі-
ці».
22.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд тура.
23.00 Ха кей для ўсіх.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Ка ме дыя «Пры ві тан-
не, я ва ша цёт ка!».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Ган даль па-са вец ку. «Да-
стаць», ка лі «вы кі нуць».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 Кан цэрт гру пы «Акі ян 
Эль зы».
23.30 Ка ме дыя «Д'я бал но-
сіць Prada».
1.30 Нач ныя на ві 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».
9.45 «Вя лі кае сне дан не».
10.40 Се ры ял «Жа да ная». 
За ключ ная се рыя.
11.35 «Та кі лёс».
12.20 «Гля дзець усім!».
12.50 «Вя лі кі го рад».
13.50 «Зор ны рынг. Но вы се-
зон. Біт ва ка вер-бэн даў».
15.10 «Ін шая кра і на». «Сін га-
пур. «З гра зі ў кня зі».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Гля дзець усім!».
17.30 «Пра ві лы ма ёй кух ні».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Фі нал Пер шай лі гі Між-
на род на га са ю за КВЗ.
23.00 «Ху лі ган. Спо ведзь». 
Сяр гей Бяз ру каў.
0.40 Се ры ял «Зна хар: Па ля-
ван не без пра віл». За ключ-
ныя се рыі.

5.00, 4.15 М/ф.
7.30 Маст. фільм «Ма ма».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 На ві-
ны Са друж нас ці.
9.10 Маст. фільм «Тры жа-
ні хі».
9.25 Маст. фільм «За па сное 
ко ла».
9.30 Маст. фільм «Су бот ні 
ве чар».
9.50 Маст. фільм «Тры руб-
лі».
10.05 Маст. фільм «Лі мон-
ны торт».
10.25 Маст. фільм «В. Да вы-
даў і Га лі яф».
11.15 «Ра зам».
12.25 Се ры ял «Клон».
14.10 Дак. фільм «У све це 
цу даў».
15.20 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
16.20 Се ры ял «Спад чы на».
18.25 Маст. фільм «32-га 
снеж ня».
20.05 Вя лі кая На ва год няя 
дыс ка тэ ка.
21.55 Маст. фільм «Эміг-
рант».
0.00 Маст. фільм «Ві ват, 
Гар дэ ма ры ны!».
2.25 Маст. фільм «Гар дэ ма-
ры ны 3».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.30 «Ранішняя@пошта».
12.00 «Шы нок кра і ны Са ве-
таў».
12.55, 14.25 Маст. фільм 
«Бес тал ко вая ня вест ка».
13.50, 16.50, 19.50, 22.30 На-
ві ны — Бе ла русь.
17.00 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
18.05 Ка ме дыя «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе».
20.40 Ка ме дыя «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе-2».
22.40 Маст. фільм «Адзі но-
кія сэр цы».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
9.35, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.00 «Да су да».
11.55, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.10 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.40 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Га ру ноў».
23.10 Сён ня. Вы ні кі.
23.35 Маст. фільм «Шо ка вая 
тэ ра пія».

7.00, 12.50, 18.55, 21.00, 23.20 
«На двор'е».
7.05, 14.10 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
8.45, 17.25 Се ры ял «Касл».
10.15 Ка ме дыя «Ча ра дзеі».
12.55, 15.45 Мульт па рад.
16.00 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
16.30 Се ры ял «Гім наст кі».
19.00 Ка ме дыя «За муж на 

два дні».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ме лад ра ма «Ста ры 
Но вы год».

6.00, 0.00 «РLАY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 Се ры ял «Два баць кі і 
два сы ны».
10.00 Се ры ял «Мар го ша».
12.00, 21.10 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка».
13.00, 16.30, 20.00 Скетч-шоу 
«Анек до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
14.30, 23.30 «Улёт нае ві-
дэа».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00, 18.30, 0.00 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
19.00, 0.30 Се ры ял «Ад на-
клас ні кі».
19.30 «Вя сё лыя гіс то рыі з 
жыц ця».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.40, 18.30, 22.45 На ві-
ны куль ту ры.
9.15 «На гля даль нік».
10.15 «Зво няць, ад чы ні це 
дзве ры». Маст. фільм.
11.30 «Больш, чым ка хан не». 
Ра лан Бы каў і Але на Са на ева.
12.15 «Ва ла год скія ма ты вы». 
Дак. фільм.
12.25 «Сня гур ка». Маст. 
фільм.
13.55 «Лю боў мая — эст ра-
да». Дак. фільм.
14.50 «Зіг заг уда чы». Маст. 
фільм.
16.20 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
16.35 «Kremlіn gala». Кан цэрт 
зо рак су свет на га ба ле та ХХІ 
ста год дзя.
18.45 Га лоў ная ро ля.
19.15 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...». На ва год ні вы пуск.
20.35 «Ле а нід Гай дай... і тро хі 
пра «брыль ян ты». Дак. фільм.
21.20 Га ла-кан цэрт у Ба дэн-
Ба дэ не.

23.05 «Яшчэ раз пра ка хан-
не». Маст. фільм.
0.40 «Ча му сме я це ся? або 
Кла сі кі жан ру».
1.45 П'е сы для гі та ры.

5.00 «Быў час». 2008 год.
6.00 «Пад зна кам за дыя ка. 
Ка зя рог». 1994 год.
7.15 «Па даў ле таш ні снег». 
М/ф.
7.40 «Му зы ка ў эфі ры». 1991 
год.
8.40 «Са ты рыч ны пра гноз». 
М. За до рнаў. 1992 год.
9.00 «Сня гур ку вы клі ка лі?». 
Маст. фільм.
10.10 «Ме ло дыі сяб роў». Кан-
цэрт.
11.00 «50/50». 1992 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.05 «Кот ка на ра ды я та ры». 
Тэ ле спек такль. 1977 год.
14.00 «Кі но на ша га дзя цін-
ства». 1986 год.
15.00 «Ра ніш няя пош та» ў 
гас цях у «Лес ві цы Яка ба». 
1988 год.
17.00 «Гры му чы ту зін». 
Фільм-кан цэрт.
17.40 «Ула дзі мір Вы соц кі. 
Пес ні, ма на ло гі». Фільм-кан-
цэрт.
18.00 «На ва год няя ту соў ка». 
1991 год. 1 част ка.
18.40 «Сме ха ніч ныя пры го-
ды Та ра пунь кі і Штэп се ля». 
1-я се рыя. Маст. фільм.
19.45 «Ка лі ідзе снег...». 1963 
год.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «На ва год ні ат рак цы ён». 
Фільм-кан цэрт. 1 част ка.
23.00 «Дзе там». 1993 год.
23.45 «Бе не фіс Са ве лія Кра-
ма ра ва». 1974 год.
0.30 «Хто ёсць хто?». Тэ ле-
спек такль. 1977 год.
1.40 «Доб рай но чы, ма лыя».
4.00 «Кі на па на ра ма». На ва год-
ні вы пуск. 1984 год. 1 част ка.

10.30, 13.45, 20.15 Скач кі 
на лы жах. Тур нэ 4-х трамп-
лі наў.

11.45 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту.
12.45, 19.15 Лыж ныя гон кі. 
Тур дэ Скі.
14.45 Бія тлон. Ка ляд ная гон-
ка.
15.45, 1.30 Фі гур нае ка тан не. 
Па ка заль ныя вы ступ лен ні.
16.45, 22.00, 0.30, 3.00 Ха кей. 
Ку бак Шпенг ле ра.
20.00 Sport Excellence.
21.55 Тэ ніс. Вяр тан не Ра фы.
0.25 Ад кры ты чэм пі я нат Аў-
стра ліі па тэ ні се.
1.10, 1.25 Спар тыў ны паш-
парт.
1.15 GTA. На ступ ны ўзро-
вень.
3.30  Тэх ніч ны пе ра пы нак.

5.00, 11.00, 16.40, 4.40 Скетч-
ком «Па між на мі».
5.20, 1.55 Се ры ял «Гэ та ўсё 
пра Джа ан».
6.10, 0.15 Ка ме дыя «Ідэа льны 
муж чы на».
7.50, 3.00 Ка ме дыя «Ня ма ча-
го дэк ла ра ваць».
9.30 Ка ме дыя «Са ба чая спра-
ва».
11.20 Ка ме дыя «Не бла га б 
па ху дзець».
13.00, 21.55, 2.40 «Ка ме ды ян-
ты. Леп шае».
13.15 Ка ме дыя «Не злоў ле ны 
— не зло дзей».
14.45 Ка ме дыя «Фі ла дэль-
фій ская гіс то рыя».
17.00 Ка ме дыя «Па лі цэй скі і 
ма лы».
18.45 Ка ме дыя «Бру сель—
ЗША».
20.20 Ка ме дыя «Уда чы, 
Чак».
22.10 Фэн тэ зі «Ча го хо чуць 
жан чы ны?».

6.00 М/ф.
8.30, 18.30, 2.55 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
10.15 «Па нен ка і ку лі нар».
10.45, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».
11.45, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».
12.45, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў ні чыя на пры ві даў».

13.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Іры на Лінт.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Яў ген Грыш ка вец.
15.15, 0.05 Се ры ял «Звыш на-
ту раль нае».
20.30 Се ры ял «М.У.Р». За-
ключ ныя се рыі.
22.20, 4.30 Се ры ял «Апе ра-
цыя «Гар го на». За ключ ныя 
се рыі.
0.55 Се ры ял «Быць ча ла ве-
кам».
2.00 «Ча со ва да ступ ны». Па-
вел Са на еў.

5.00, 13.10 Ба я вік «Ча ла век-
Па вук 3».
7.25 Фэн тэ зі «Дом ля во зе-
ра».
9.15 Ка ме дыя «З 13 у 30».
11.00 Ка ме дыя «Са лод кі ліс-
та пад».
15.35 М/ф «Труп ня вес ты».
17.15 Ка ме дыя «Джэк і Джыл: 
Ка хан не на ча ма да нах».
19.00 Тры лер «Тай нае 
акно».
20.50 Тра гі ка ме дыя «Моц ная 
жан чы на».
23.10 Ка ме дыя «Без іс тэ ры-
кі!».
1.00 Ка ме дыя «Сла ва».
3.00 Ме лад ра ма «Спя шай ся 
ка хаць».

6.00 Тра гі ка ме дыя «Душ ка».
8.05 М/ф «Ілья Му ра мец і Са-
ла вей Раз бой нік».
9.35 Ка ме дыя «На ва год ні 
шлюб».
11.30 Фэн тэ зі «Не звы чай ныя 
пры го ды Ка ры ка і Ва лі».
14.10 Ка ме дыя «Спар та кі я да. 
Ла каль нае па цяп лен не».
15.55 М/ф «Пра Фя до та-
страль ца, уда ла га ма лай-
ца».
17.15 Дра ма «Ме ло дыя для 
кат рын кі».
20.00 Ка ме дыя «Та рыф На-
ва год ні».
22.00 Ка ме дыя «Дзед Ма роз 
заў сё ды зво ніць... трой чы!».
0.00 Ка ме дыя «Ёл кі».
2.00 Дра ма «Снеж ная ка ра-
ле ва».

4.00 Фэн тэ зі «За ла тая рыб ка 
ў го ра дзе N».

5.00, 19.00 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
6.00 Се сар Мі лан: Ва жак 
зграі.
7.00 Тай нае ло га ва акул.
8.00, 13.00, 16.00 Эк стрэ-
маль нае па да рож жа.
9.00, 14.00 Зла віць со ма.
10.00, 12.00 Гуль ні ро зу му.
11.00 Ме га за во ды.
15.00 Га лі вуд скі мядз ведзь-
за бой ца.
17.00, 2.00 Апа ка ліп сіс: Дру-
гая су свет ная вай на.
18.00 Па кі ну тыя.
18.30 Ра бі стаў кі і ўзры вай.
20.00, 0.00, 3.00 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
21.00, 1.00, 4.00 Аме ры кан-
ская ма фія.
22.00 Тай ны гіс то рыі.
23.00 Мя жа.

7.00 Паў ноч ная Аме ры ка.
7.50, 12.20, 3.05 Па да рож жа 
ў эк стрым.
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 Ка ра лі аў кцы ё-
наў.
10.30, 0.00 Як устро е ны Су-
свет.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
13.15, 5.10 Аў та ма біль ныя 
тар гі ў Тэх асе.
14.10, 6.05 Ма хі на та ры.
15.05 Ма хі на та ры на тра се.
15.30 Ры бац кія ле ген ды.
16.25 Смя рот ны ўлоў.
18.15 Не спра буй це паў та-
рыць.
19.10 Ды на ма — не ве ра год-
ны ілю зі я ніст.
21.00 Эд Ста фард: го лае вы-
жы ван не.
22.00 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
23.00 Хлоп цы з Юка на.
0.55 Top Gear.
1.50 У тур ме і на чу жы не.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро фы.
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TБ1000TБ1000
РУСКАЕ КІНОРУСКАЕ КІНО

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ПАНЯДЗЕЛАК,  30 СНЕЖНЯ

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬТЫДЗЕНЬ

БЕЛАРУСЬ 5БЕЛАРУСЬ 5

Брэст     106.6 FM
Віцебск  101.8 FM
Мінск      107.1 FM
Грод на   104.2 FM
Ма гі лёў  107.8 FM

МедыяпрастораМедыяпрастора  ��

Баб руйск   103.6 FM

Ба ра на ві чы  98.4 FM

Са лі горск   104.3 FM

Пінск           103.2 FM

Шаноўныя
сябры!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы 6 месяцаў

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 47 500 142 500 285 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 42 750 128 250 256 500

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 95 300 285 900 571 800

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

85 800 257 400 514 800

Заканчваецца падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту 

мож на ў лю бым ад дзя лен-
ні паш то вай су вя зі; з да-
па мо гай аплат на-да ве дач-
на га тэр мі на ла РУП «Бел-

пош та»; праз сіс тэ му «ін-
тэр нэт-пад піс ка» на сай це 
www.belpost.by; у кі ёс ках 
«Бел са юз дру ка»; у паш-
таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа 
стаць доб рым ка ляд ным 
па да рун кам для ва шых 
род ных і бліз кіх, для ва шых 
сяб роў.

НА ВА ГОД НЯЯ НОЧ З РА ДЫЁ «МІР»
Апош нія хві лі ны пе рад Но вым го дам — гэ та заў сё ды мі тус ня. 
Трэ ба мно гае па спець: на крыць стол, пры га та ваць са ла ты і свя-
точ ны пі рог, пры брац ца, су стрэць гас цей. І га лоў нае — за га даць 
са мае па та ем нае жа дан не... Ра дыё «Мір» да па мо жа вам ус пом ніць 
тое пры ем нае, што ад бы ло ся з ва мі ў 2013 го дзе. А па коль кі ўся 
на ва год няя пад рых тоў ка ля жыць, у асноў ным, на жа но чых пля-
чах — па ча так на ва год ня га ве ча ра на ра дыё бу дзе пры све ча ны 
ме на ві та жан чы нам.

У апош нія га дзі ны ады хо дзя ча га го да Іры на Пят ро віч у свя точ ным вы-
пус ку пра гра мы «Ма дам» рас ка жа шмат ці ка ва га пра лю дзей і па дзе і, 
якія па кі ну лі сё ле та яр кі след. Пра не звы чай ныя і за баў ныя зда рэн ні, пра 
жан чын, якія нас здзі ві лі, пра тое, што нас ча кае ў на ступ ным го дзе і якія 
за га даць жа дан ні, каб Но вы год пра вес ці ў доб рым на строі.

У 22 га дзі ны Ка ця Іў лі е ва пра па нуе слу ха чам на ша га ра дыё ўспом ніць 
леп шыя хі ты — 2013. І, вя до ма, па тан ца ваць — аж да трох но чы. Вы змо жа-
це па чуць са мыя яр кія, вя до мыя, лю бі мыя і не за быў ныя хі ты з уся го све ту 
ў тан ца валь ным пра ек це «Мі ра вая пляцоўка». А пас ля, ка лі да га раць усе 
бен галь скія аг ні, ад гры мяць фе ер вер кі, бу дзе за пу шча ны ў не ба апош ні 
кі тай скі ліх та рык і за га да ны ўсе жа дан ні, — мож на ўхутацца ў цёп лы плед 
і, се дзя чы ка ля ка мі на, па слу хаць пры го жую му зы ку, каб аку нуц ца ў ча роў-
ную ат мас фе ру Но ва га го да і тро хі па ма рыць.

Су стрэ нем Но вы год ра зам з ра дыё «Мір»!

ЛА РЫ СА ГРЫ БА ЛЁ ВА 
ПА ПРА СІ ЛА 
ЯЕ НЕ КРЫЎ ДЗІЦЬ

Пры нам сі, так спя вач ка на зва ла свой но вы 
аль бом — «Не крыўдзь мяне». Уся го дру гі 
за час кар' е ры. «Та кое са мной зда ра ец ца 
рэд ка — раз на 10 га доў, — жар та ва ла са-
ма з ся бе ар тыст ка. — Ма быць, я на столь кі 
ўжы ва ла ся спа чат ку ў ро лю ма мы, а по тым 
у раз віц цё свай го біз нес-пра ек та, што мно гія 
па спе лі за быц ца, хто та кая Ла ры са Гры ба-
лё ва. Ка лі шчы ра, я за гэ ты час па ста ле ла, 
пе ра гле дзе ла мно гія пры яры тэ ты і ця пер 
вы пус кам аль бо ма пад во жу пэў ныя вы ні кі 
гэ та га пе ры я ду жыц ця».

Аль бом, на зва ны 
па леп шай пес ні мі-
ну ла га го да (па вод ле 
На цы я наль най му зыч-
най прэ міі-2012), змя-
шчае 13 кам па зі цый, 
ся род якіх як доб ра 
зна ё мыя слу ха чам 
«На ўзда гад», «Га дзі-
ніч кі», так і зу сім но-

вая «Да заўт ра» — пер шая і па куль што адзі ная пес-
ня, сло вы і му зы ку да якой на пі са ла са ма Ла ры са.

— 10 га доў та му, ка лі ўба чыў свет ваш пер шы 
дыск, для бе ла рус кіх вы ка наў цаў гэ та са праў ды 
бы ло важ на — па ка заць на пра цоў кі, рас кру ціц ца 
на ра дыё, пра даць як ма га больш аль бо маў у му-
зыч ных кра мах. Ця пер жа час та яшчэ да вы ха ду 
аль бо ма яго слу ха юць і спам поў ва юць з ін тэр нэ ту. 
Дык ці ёсць сэнс яго на огул вы да ваць?

— Я са ма шмат ду ма ла над гэ тым, — пры зна ла-
ся спя вач ка, — і вы ра шы ла ўсё ж вы даць. Больш 
за тое, асноў ную част ку ма тэ ры я лу за пі са ла ў сту-
дыі ў го ра дзе Цвер, дзе за піс ва юц ца па пу ляр ныя 
ра сій скія ар тыс ты, бо для мя не ўсё важ на ра біць 
якас на. А вось афарм лен не аль бо ма на ўмыс на 
аб ра ла мі ні ма ліс тыч нае. На ват ад мыс ло вую фо-
та се сію не ра бі ла, а наз ва і спіс пе сень зроб ле ны 
ад ру кі — з чар на ві ка пра гра мы, які я за піс ва ла 
прак тыч на на сур вэт цы, алоў кам для ва чэй. І ты-
раж у аль бо ма не вя лі кі, бо гэ та не плас цін ка «для 
га лач кі». Яна пры зна ча на для тых, ка му са праў ды 
па трэб на, — для ма іх сяб роў і ад да ных слу ха чоў.

На прэ зен та цыю аль бо ма, якая прай шла «жыў-
цом» у ад ным са ста ліч ных клу баў, за ві та лі не толь кі 
ка ле гі і сяб ры Гры ба лё вай па сцэ не, але так са ма 
сям'я спя вач кі — баць кі, муж і дзе ці, Алі са і Ар се ній, 

якім у па рад ку вы клю чэн ня да зво лі лі пры сут ні чаць 
на кан цэр це з па чат ку да кан ца і лег чы спаць поз на. 
Са ма ж спя вач ка мі ма ходзь пры зна ла ся, што мо жа 
на га даць аб са бе яшчэ і ў якас ці тэ ле вя ду чай: ця пер 
ідуць пе ра мо вы на конт вы пус ку ў но вым фар ма це 
пра гра мы «Усё нар маль на, ма ма!».

ГЮ НЕШ АБА СА ВА ЎЗЯ ЛА 
«СЕ РАБ РО» НА «ТУ РЭЦ КІМ 
ЕЎ РА БА ЧАН НІ»

Не здар ма дзе ля вы ступ лен ня на пер шым між-
на род ным кон кур се «Turkvіsіon», што прай шоў 
дня мі ў ту рэц кім го ра дзе Эс кі шэ хір, спя вач ка 
ад кла ла на не каль кі ме ся цаў вы пуск аль бо ма і 
на ват улас нае вя сел ле. Прад стаў ні ца Бе ла ру сі, 
абы шоў шы са пер ні каў з больш як 20 еў ра зій-
скіх кра ін, за ня ла ў твор чым спа бор ніц тве дру-
гое пры за вое мес ца. Пры чым ад пе ра мож цы, 
прад стаў ні ка Азер бай джа на Фа ры да Га са на ва, 
яе ад дзя ля лі ў вы ні ку ўся го 5 ба лаў — 205 су-
праць 210! Трэ цяе мес ца з 200 ба ла мі за ня ла 
кан кур сант ка з Укра і ны Фа зі ля Іб ра гі ма ва.

Кон курс «Turkvіsіon», 
які мно гія па раў ноў ва-
юць з «рас кру ча ным» 
фар ма там «Еў ра ба чан-
ня», пры вон ка вым па-
да бен стве мае і пэў ныя 
ад мет нас ці. Так, удзель-
ні чаць у ім мо гуць толь кі 
пес ні на цюрк скіх мо вах 
(Гю неш вы кон ва ла ба-
ла ду ўлас на га са чы нен-
ня «Son hatіralar...» — 
«Апош нія ўспа мі ны»), 
а на ступ ны кон курс, 
не за леж на ад та го, прад стаў нік якой кра і ны зой ме 
пер шую пры ступ ку п'е дэс та ла, па ві нен ад быц ца ў 
ста лі цы цюрк ска га све ту — у 2014 го дзе гэ ту па чэс-
ную ро лю вы ка нае Ка зань. Акра мя та го, вы ка наў цы 
спа бор ні ча юць не толь кі за дып лом пе ра мож цы, але 
і за цал кам ма тэ ры яль ныя ўзна га ро ды: ула даль нік 
1-га мес ца атрым лі вае 20 ты сяч еў ра і 150-гра мо вую 
за ла тую ста ту эт ку — сім вал кон кур су, ула даль ні кі 2-га 
і 3-га мес цаў — па 10 ты сяч еў ра. У да да так, па вод ле 
слоў ге не раль на га ды рэк та ра «Turkvіsіon-2013» Іс ме-
та Заа та ва, для пры зё раў пла ну ец ца зняць ві дэа клі пы 
і за пі саць аль бо мы, а ў не ка то рых кра і нах, удзель ні цах 
кон кур су, пра вес ці збор ныя кан цэр ты.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

Слу хаць сва іхСлу хаць сва іх  ��

Бе ла рус кія тэ ле ка на лы, за стаў шы ся вер ны мі са-
бе, у свя точ ную ноч бу дуць «час та ваць» гле да чоў 
раз на стай най му зы кай і філь ма мі, пе ра важ на ў 
жан ры ка ме дыі. Хто якія ла сун кі пры га та ваў? Пра-
па ну ем ва шай ува зе «фір мен ныя стра вы» кож на га 
з ка на лаў.

Кі на ма нам на за кус ку

На тэ ле ка на ле «Бе ла русь 1» вы ра шы лі не рых та ваць 
ад мыс ло вых му зыч на-за баў ляль ных пра ек таў, а ска рыс-
таць «за ла ты за па с» тэ ма тыч на га кі но. З 25 снеж ня тут 
па ча лі ся кі на ка ні ку лы — па каз най больш рэй тын га вых 
ка ляд ных і на ва год ніх філь маў, пры чым у са мы зруч ны 
для гле да чоў час. А 1 сту дзе ня ад ра зу пас ля бою ку-
ран таў у рэ жы ме нон-стоп па ка жуць тры кі на стуж кі: «З 
Но вым го дам, ма мы!», «Іро нія лё су. Пра цяг» і «Кар на-
валь ная ноч-2», якія ўвай шлі ў топ-3 гля дац ка га га ла са-
ван ня ў ак цыі «На род ны хіт».

Так са ма кож ны дзень усі мі лю бі мы се ры ял «Сва ты» 
на блі жае нас да Но ва га го да. Дзве за ключ ныя се рыі 
свя точ най тэ ма ты кі вый дуць у эфір ве ча рам 31 снеж ня. 
Не абы дзец ца ў апош ні дзень 2013 го да і без па ка зу 
«фа ва ры та» не каль кіх па ка лен няў філь ма «Іро нія лё су, 
ці З лёг кай па рай!». Яго па ка жуць пе рад вы пус кам ін-
фар ма цый на га ка на ла «Па на ра ма».

Га ра чае пад ка ра о ке
Тэ ле ка нал «Бе ла-

русь 2», акра мя тра-
ды цый на га і вель мі на-
сы ча на га кі на па ка зу, 
31 снеж ня ча кае ка-
ля эк ра наў ама та раў 
ка ра о ке. У пра гра му 
«Ім пе рыя пес ні» за ві-
та юць «зор кі» бе ла-
рус кай эст ра ды, каб 
вы ка наць свае са мыя 
вя до мыя і лю бі мыя 
кам па зі цыі.

— Ве да е це, сён ня 
вель мі скла да на здзі-
віць не ка га ў на ва год-

нюю ноч. Та му мы не імк ну лі ся да не ча га не ве ра год на-
га, а вы ра шы лі за пра сіць у гос ці на шых ар тыс таў, якіх 
лю бяць на шы тэ ле гле да чы. Мы ада бра лі тыя пес ні, якія 
на слы ху ў аў ды то рыі, бо яны час та гу ча лі на роз ных 
сцэ ніч ных пля цоў ках — па дзя ліў ся вя ду чы на род на га 
ка ра о ке-шоу Дзміт рый Ка рась. — Мы вы ра шы лі не ады-
хо дзіць ад фар ма ту на шай пра гра мы, та му ў гле да чоў 
бу дзе маг чы масць спя ваць ра зам з лю бі мы мі ар тыс та мі, 
се дзя чы за на ва год нім ста лом.

Ся род «зор на га» скла ду ў гэ ты раз мож на бу дзе ўба-
чыць Аляк санд ра Іль е ві ча (пе ра мож ца пра ек та «Ім пе-
рыя пес ні-1»), гур ты «Па ла дзі ум», «Пес ня ры», «Не Бо Ян 

style». Па ра ду юць сва і мі хі та мі Да рыя, Іна Афа нась е ва, 
Анас та сія Ці ха но віч, Але на Лан ская, Ар цём Мі ха лен ка і 
мно гія ін шыя. Для зруч нас ці тэ ле гле да чоў тэкс ты пе сень, 
як за ве дзе на ў ка ра о ке, бу дуць іс ці «бя гу чым рад ком».

На ва год ні мі жар та мі бу дуць уз ды маць на строй ня-
змен ны вя ду чы «Ім пе рыі пес ні» Дзміт рый Ка рась ра зам 
з Дзе дам Ма ро зам і Сня гур кай (у абод вух амп луа вы сту-
піць Ві таль Кар па наў). На ва год нюю ноч яны пра вя дуць 
за рэ жы сёр скім пуль там.

Ба бу лі ны пры сма кі 
ды пры пеў кі

У свой пер шы Но вы год тэ ле ка нал «Бе ла русь 3» прэ-
зен туе ўні каль ны пра ект — «100 пе сень для Бе ла ру сі. 
На пе рад у мі ну лае». Кан цэрт — вы нік су пра цоў ніц тва 
аў та раў пра гра мы «На пе рад у мі ну лае» і Мо ла дзе ва га 
тэ ат ра эст ра ды. Гле да чоў па ра ду юць вы ка нан нем на-
род ных пе сень у су час най апра цоў цы ка лек ты вы з усіх 
кут коў на шай кра і ны. Юбі лей ны кан цэрт ста не со тым 
вы пус кам ары гі наль на га пра ек та Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 
«На пе рад у мі ну лае». На пра ця гу двух га доў зды мач-
ная гру па шу ка ла на род ныя пес ні па ўсёй Бе ла ру сі, а 
по тым вя ла ся пра ца над іх но вым гу чан нем. Коль касць 
са бра ных пе сень за час іс на ван ня пра гра мы да сяг ну ла 
за па вет най сот ні. У кан цэрт, зра зу ме ла, увай шло знач на 
менш: пра гу чаць толь кі най леп шыя му зыч ныя кам па зі-
цыі. А кан цэп цыю яго — «ка ля да ван не» — вы зна чы лі 
бе ла рус кія аб ра ды, звя за ныя са свят ка ван нем Рас тва 
і Но ва га го да.

— Мно гія лю дзі на ва год нія кан цэр ты ўспры ма юць 
як гу ка вы фон для гас па дынь. Але ў нас зу сім ін шы 
фар мат, мы па ды шлі да па да чы пра гра мы з но ва га 
ра кур су, зра бі лі ак цэнт на на род най му зы цы ў су-
час най апра цоў цы, — рас каз вае вя ду чая кан цэр та 
Ак са на Ве чар. — У ар тыс таў на строй быў пра цоў-
ны, бо на свя ты ўсе яны за па тра ба ва ны. Асаб лі вае 
за хап лен не вы клі ка лі тры фальк лор ныя ка лек ты вы, 
якія мы за пра сі лі паў дзель ні чаць у пра гра ме. Для іх 
тэ ле ві зій ныя здым кі — спра ва не са звык лых, але яны 
бы лі на ўзроў ні.

... Да пе сен ных ка лек ты ваў з глы бін кі за ві та юць «гос-
ці»: Гю неш, Аляк сей Хляс тоў, Воль га Плот ні ка ва, Іна 
Афа нась е ва, Са ша Нэ ма і мно гія ін шыя. Акра мя та го 
пра гу чаць ду эт ныя кам па зі цыі ў вы ка нан ні фальк лор ных 
ка лек ты ваў і пра фе сій ных спе ва коў.

Ха кей з шам пан скім
Ста ры доб ры «Бла кіт ны агень чык» на но вы лад пад-

рых та ваў для гле да чоў тэ ле ка нал АНТ. Па пу ляр ныя ар-
тыс ты — Ге ор гій Кал дун, Аляк сей Хляс тоў, Іна Афа-
нась е ва, Ган на Шар ку но ва, Іры на Да ра фе е ва, Але на 
Лан ская, гур ты «Топ лес» і «Cherry Lady», Дзядзь ка Ва ня, 
«Леп ры кон сы», а так са ма ўдзель ні кі пра ек таў «Ака дэ мія 
та лен таў» і «Я спя ваю» — аб' яд на лі ся ў ду э ты, каб вы ка-

наць доб ра зна ё мыя хі ты, як бе ла рус кія, так і су свет ныя, 
у су час най апра цоў цы. Зна ка мі тая пес ня «Ка сіў Ясь ка-
ню шы ну», на прык лад, пра гу чыць не толь кі ў су час най 
аран жы роў цы, але і на анг лій скай мо ве.

А каб жыц цё ар тыс там мё дам не па да ва ла ся, а гле-
да чы дак лад на не пе ра блы та лі пра гра му з кан цэр там 
на ка на лах-кан ку рэн тах, вы ка наў цы... на цяг ну лі кань-
кі і вый шлі на лёд, каб згу ляць у ха кей. Прай шлі, так 
бы мо віць, ба я вое хры шчэн не на пя рэ дад ні чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі-2014. А кам па нію бе ла рус кім ар тыс там 
скла лі спе цы яль ныя гос ці, ім ёны якіх на ка на ле тра-
ды цый на тры ма юць у сак рэ це. «Зра зу ме ла, сур' ёз ных 
спар тыў ных ба та лій не ад бы ва ла ся, — за ўва жа юць 
прад зю са ры АНТ. — У нас пе ра мо гуць сяб роў ства і 
доб ры на строй».

Смя шын ка на дэ серт
Зор кай пе рад свя точ на га эфі ру тэ ле ка на ла СТБ ста не 

вя ду чы Ан тон Мар ты нен ка, які за пра шае су стрэц ца «На 
тым жа мес цы, у той жа час» — а 22 га дзі не 31 снеж ня. 
Гас ця мі спец вы пус ку гэ та га пра ек та вы сту пяць... пра віль-
на, бе ла рус кія ар тыс ты Іна Афа нась е ва, Ган на Шар ку-
но ва, гурт «Тяни-Тол кай», а так са ма гурт «Са ма цве ты» 
і адзін з ра сій скіх «фаб ры кан таў» Про хар Ша ля пін. Абя-
ца юць шмат спя ваць і жар та ваць.

Але, без умоў на, знач на лепш з гэ тай за да чай спра-
вяц ца гуль цы КВЗ — ама та раў доб ра га і раз на стай на га 
гу ма ру ў пер шыя хві лі ны Но ва га го да па ра ду юць удзель-
ні кі Пер шай лі гі КВЗ — ка ман ды «Днепр», «Збор ная 
СНД па воль най ба раць бе», «Збор ная БДУ» і «Збор ная 
Кам ызяк ска га краю па КВЗ».

Пра цяг не на ва год нюю ноч на СТБ тра ды цый ная тэ ле-
дыс ка тэ ка «Хі ты 80-х—90-х». А тыя, у ка го яшчэ за ста-
нуц ца сі лы і жа дан не спя ваць на ват 1 сту дзе ня, змо гуць 
пад пя ваць 10 роз на ка лі бер ным ама тар скім хо рам з усёй 
кра і ны — удзель ні кам на ва год ня га вы пус ку «Ха ра шоу».

Але на ДРАП КО,
Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Гля дзі це!Гля дзі це!  ��

ПА СТА РОН КАХ 
НА ВА ГОД НЯ ГА «ТЭ ЛЕ МЕ НЮ»

Фо та прад стаў ле на прэс-служ ба мі тэ ле ка на лаў.


