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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, 
0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Зо на 
Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.05 Ка ме дыя «Астэ рыкс і 
Абел ікс у Бры та ніі».
13.10 Ба я вік «Пры від ны гон-
шчык».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ме лад ра ма «Апош няя 
ро ля Ры ты».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
16.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Ад мі рал». 
1-я і 2-я се рыі.
23.40 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.30 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.40 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Дэ тэк тыў «Нож у 
аб ло ках».
10.05 На ві ны на двор'я.
10.40, 23.50 Дэ тэк тыў «Пры-
го ды на та ры у са Не глін ца-
ва».
11.55 «Пад гры фам «Вя до-
мыя».
12.35 Тра гі ка ме дыя «Пра 
бед на га гу са ра за моў це 
сло ва».
15.30 Ка ме дыя «Кам пань-
ё ны».
17.30 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
18.55 Ім пе рыя пес ні.
19.55 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Муж чы ны. Хар ва тыя — 
Бе ла русь.
21.35 КЕ НО.
21.45 Се ры ял «Ін тэр ны».
22.50 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 13.10, 18.05, 23.25, 1.20 
«Ка лей да скоп».
8.05, 13.15, 1.25 «Год у гіс то-
рыі».
8.20 «Ка ра ні».
8.50 «Май стры і ча ляд ні кі». 
Вы шы валь шчы цы.
9.20 «Рос чырк ча су».
9.35 «За да ча з тры ма не вя-
до мы мі». Маст. фільм.
10.40, 21.45 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
11.05 «Праз Су свет». Маст.
фільм.
13.30 «Свят ло да лё кай зор-
кі».
13.55 «Фаб ры ка цу даў». Дак. 
фільм.
14.25 «Ад люст ра ван ні». 
Фран ціш ка Урсу ла Ра дзі віл.
14.50 «Там, дзе пра кла дзе ны 
шлях».
15.15 «Ле таш няя кад ры ля». 
Маст. фільм.
16.25 «На пе рад у мі ну лае».
16.50 М/ф.
17.20 «Па лес кі па час ту нак». 
Льня ны кі.
17.35 «Скарб ні ца Га ра дзен-
шчы ны». Гро дзен скі кляш тар 
бры гі так.
18.15 «Як на Ста ры Но вы 
год...». На ва год няе му зыч-
нае тэ ле шоу.
19.10 «Ма роз ка». Фільм-
каз ка.
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 Се ры ял. «Мег рэ». 1-я 
се рыя.
22.10 «Сто пе сень для Бе ла-
ру сі. На пе рад у мі ну лае». На-
ва год ні кан цэрт.

8.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Прэм' ер-лі га. «Сток Сі ці» — 
«Лі вер пуль».
9.55 Бас кет бол. Лі га ВТБ. 
«Неп ту нас» — «Цмо кі-
Мінск».
11.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-

ліі. Прэм' ер-лі га. «Нью касл» 
— «Ман чэс тэр Сі ці».
13.25 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Іс лан дыя — Нар ве гія.
14.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Эвер тан» 
— «Нор віч».
16.40 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Іс па нія — Венг рыя.
18.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «То тэн хэм» 
— «Крыс тал Пэ лас».
19.55 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Ру поль дынг. Гон ка пра сле-
да ван ня. Муж чы ны.
20.50 Авер тайм.
21.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
22.10 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Фран цыя — Ра сія.
23.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Астан Ві ла» 
— «Ар се нал».

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 «У наш час».
12.10 «Яны і мы».
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».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Шлюб па 
за вя шчан ні. Тан цы на вуг-
лях».
23.05 «На ва год ні агень чык».
1.25 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, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Та кі лёс».
12.30 Спе цы яль ны пра ект: 
«Но вы год па-рус ку». «Ад ва-
рот ны бок Но ва га го да».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.25 «Зор ны рынг. Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн даў». 
«Fly Mіx» су праць «Шэр лка 
Холмса».
15.40 «Ін шая кра і на». «Там, 
дзе Еў ро па су стра ка ец ца з 
AZяй».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Гля дзець усім!».
18.30 «Вя лі кія тай ны».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Мінск-2013».
20.30 Ка ме дыя «Цац ка».
23.00 «Хо ро Шоу» на Но вы 
год».
0.50 «На тым жа мес цы ў той 
жа час». На ва год ні вы пуск.

5.00 «МІР 24».
8.15 Маст. фільм «Егер».
10.15, 0.15 Маст. фільм «Ні-
хто не за ме ніць ця бе».
11.30 Маст. фільм «Пра гра-
ма «На ша мар ка».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 На-
ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
12.20, 3.10 Се ры ял «Клон».
14.00 Дак. фільм «Рэ аль ны 
свет».
15.20, 23.25 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Суд».
18.20 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай».
21.20 Се ры ял «Бух та стра-
ху».
23.00 «Бе ла русь сён ня».
1.30 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.40 «Пра мы эфір».

12.50 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 0.20 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Му за і ге не рал. Сак-
рэт ны ра ман Эй цін го на».
15.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
17.10 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.05 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
18.55 «Шу каль ні кі».
20.40 Се ры ял «Пят ля ча-
су».
21.45, 0.30 «Анш лаг. Ста ры 
Но вы год».
1.20 «Дзя жур ны па кра і не». 
Мі ха іл Жва нец кі.

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.45 «Ты не па ве рыш!».
9.40, 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».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.25 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.10 «І зноў пры ві тан не».
15.40, 18.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.35 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.30 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны».
23.05 Сён ня. Вы ні кі.
23.30 Се ры ял «Ша ман».

7.00, 12.00, 19.00, 20.55, 23.45 
«На двор'е».
7.05 М/ф «На ва год няя ноч».
7.10, 14.00 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.00, 17.30 Се ры ял «Касл».
10.35 Ка ме дыя «Кар на валь-
ная ноч».
12.55 Ка ме дыя «Лу зер».
15.45 Мульт па рад.
16.05 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
16.35 Се ры ял «Гім наст кі».

19.05 Се ры ял «Тан цы на 
краі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Сем га доў у 
Ты бе це».

23.30 «Кі на блак нот».

6.00, 0.30 «РLАY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 12.00, 18.00, 23.00 
Скетч-шоу «6 кад раў».
9.00 Ка ме дыя «Ка хан не з 
пер ша га ўзды ху».
11.00 Скетч-шоу «Асця рож на, 
дзе ці!».
13.00, 23.30 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
14.00, 20.00, 0.00 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00 Ка ме дыя «Но вая су-
кен ка Ка ра лё вай».
19.00 Се ры ял «Аман да О».
21.00 Се ры ял «Гей ме ры».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.15 На ві-
ны куль ту ры.
9.15 «На гля даль нік».
10.15 «Ра манс пра за ка ха-
ных». Маст. фільм.
12.30 Дак. фільм «Па між мі-
ну лым і бу ду чы няй».
13.10 Се ры ял «Ба я зет». 1-я 
се рыя.
14.10 «Біб лі я тэ кі све ту».
14.40 «Бе лы мядз ведзь». 
Дак. фільм.
15.40 «Ула дзі мір Мі нін. Ма-
на лог у 4-х част ках». Фільм 
1-ы.
16.05 Тво ры С. Рах ма ні на ва і 
Г. Сві ры да ва.
17.05 «Ан ту ан Ла ран Ла ву-
азье». Дак. фільм.
17.10 Academіa.

18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».
19.15 «Пра ві лы жыц ця». Ток-
шоу.
19.40 На ва год ні кан цэрт Вен-
ска га фі лар ма ніч на га ар кест-
ра-2014.
22.35 «Грэйс Ке лі». Маст. 
фільм.
0.10 М. Та ры вер дзі еў. Кан-
цэрт для скрып кі з ар кест-
рам.
0.40 «На гля даль нік».
1.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

5.00 «Се вА ло гія».
6.30 «На ва год няе прад стаў-
лен не». 1986 год.
7.30 «50/50». Тэ ле ві зій нае му-
зыч нае шоу.
9.00 «Нач ныя за ба вы». 
Маст. фільм.
11.00, 13.00 «Хіт-па рад 
«Астан кі на». На ва год няя пра-
гра ма. 1992 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
14.00 «Ва кол сме ху». На ва-
год ні вы пуск пра гра мы. 1987 
год.
15.40 «Што? Дзе? Ка лі?». 
Пер шы паў фі нал 1982 го да.
17.00 «Кліч джунг ляў». Тэ ле-
вік та ры на для дзя цей. 1993 
год.
17.40 «Эк стран ны пед са вет». 
Гу ма рыс тыч ная пе ра да ча. 
1990 год.
18.30 «Ка пі тан Фра кас». 1-я 
се рыя. Маст. фільм.
19.45 «Спа кой най но чы, ма-
лыя». «Ча ра дзей ная птуш-
ка». Част ка пер шая.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Ста ры Но вы год. Су-
стрэ ча сяб роў». Тэ ат раль-
ныя су стрэ чы. 1993 год. 1-я 
част ка.
23.00 «Яло вая суб ма ры на».
23.50 «Ме ло дыі і рыт мы за-
меж най эст ра ды». Фільм-кан-
цэрт з удзе лам Джо Да се на. 
1982 год.
0.40 «Не сыш лі ся ха рак та-
ра мі». Маст. фільм.

4.00 «Кі на па на ра ма». 1991 
год.

5.00, 12.40, 16.30, 1.30, 3.00 
Тэ ніс. Australіan Open.
12.30, 20.15, 2.30 Тэ ніс. Гейм, 
сэт і Матс.
20.40, 21.55, 1.00 Ра лі. Да-
кар.
20.45 Фут бол. Еў ра га лы.
21.00 Фут бол. Цы ры мо нія 
ўру чэн ня За ла то га мя ча.
22.00 Сну кер. Мас тэрс.
0.55 Спорт і Ко.

5.00, 1.55 Ка ме дыя «Ня вес та 
з та го све ту».
6.35, 23.40 Ка ме дыя «На мо-
ра!».
8.20 Ка ме дыя «Шан цуе, як 
та пель цу».
10.10 Ка ме дыя «За кі ну тыя ў 
ле се».
11.35 Ка ме дыя «Ні сло ва ма-
ме пра смерць нянь кі».
13.15, 16.10, 21.00 Се ры ял 
«Гэ та ўсё пра Джа ан».
14.10 Ка ме дыя «У джа зе 
толь кі дзяў ча ты».
17.00, 19.00, 1.35 Скетч ком 
«Па між на мі».
17.20 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
Дэль та Фарс».
19.20 Ка ме дыя «Слу хач».
21.50, 1.20 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».
22.10 Ка ме дыя «Ёл кі».
3.30 Ка ме дыя «Да ро га ў Ма-
ро ка».

6.00 М/ф.
8.30, 18.30, 2.55 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
10.15 «Па нен ка і ку хар».
10.45, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.45, 16.00 «Ва раж біт ка». 
Дак. се ры ял.
12.45, 18.00 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў». Дак. се ры ял.
13.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Але на Са на ева.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Но на Гры ша е ва.

15.15, 0.15, 5.20 «Звыш на ту-
раль нае». Се ры ял.
20.20 «Усё па ча ло ся ў Хар бі-
не». Се ры ял.
21.15, 4.30 «Ін ка са та ры». Се-
ры ял.
22.20 «Ка хан не яшчэ маг чы-
мае». Маст. фільм.
0.10 «На ва год ні ка лей да-
скоп. Леп шае і лю бі мае...». 
Кан цэрт.
1.05 «Быць ча ла ве кам». Се-
ры ял.
2.00 «Ча со ва да ступ ны». Але-
на Ісін ба е ва.

5.00 Дра ма «Па са жы ры».
7.00 М/ф «Гна меа і Джуль е-
та».
9.00 Тра гі ка ме дыя «Ге ні яль-
ны та та».
11.00, 17.00 Маст. фільм «Ха-
ро шая дзяў чын ка».
13.00 Ме лад ра ма «Пры цем-
кі».
15.10 Ме лад ра ма «Бла кіт ная 
хва ля».
18.50 Фан тас ты ка «Го рад Эм-
бер: Уцё кі».
20.30 Ка ме дыя «Бра ты 
Грым».
22.35 Дра ма «На пад на 13-ы 
ўчас так».
0.30 Дра ма «Дзі вос ная пры-
хіль насць».
2.30 Дра ма «Прах Ан джэ-
лы».

6.00 Каз ка «Сня гур ка».
7.40 Дра ма «Дзяў чы на і 
смерць».
9.50 Ка ме дыя «Кур ка Ра ба».
12.00 Каз ка «Снеж ная ка ра-
ле ва».
14.00 Дра ма «Ня бес ны суд».
16.00 Ме лад ра ма «Ад на клас-
ні кі».
18.10 Ка ме дыя «На круч-
ку!».
20.00 Ба я вік «Друж ба 
асаблівага пры зна чэн ня».
22.00 Ка ме дыя «Ржэў скі су-
праць На па ле о на».
0.00 Тры лер «Кан сер вы».

2.00 Ме лад ра ма «На ва год ні 
шлюб».
3.55 Дра ма «Кру жэн не ў ме-
жах каль ца вой».

5.00, 22.00 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
6.00, 8.00, 12.00, 15.00 Эк-
стрэ маль нае па да рож жа.
7.00 Мядз ве дзі вост ра ва 
Стра ху.
9.00, 13.00 Зла віць со ма.
10.00, 17.00 Ме га за во ды.
11.00 Скар ба шу каль ні кі.
14.00 Тай ны гу ан сій скіх пя-
чор.
16.00, 2.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.00 Зо ла та го ра да-пры ві-
да.
19.00 Перш за ўсё — са ма-
лё ты.
20.00, 0.00, 3.00 Апа ка ліп сіс: 
Дру гая су свет ная вай на.
21.00, 1.00, 4.00 Су пер збу да-
ван ні.
23.00 Па ра нар маль нае.

7.00 Аў та ма біль ныя тар гі ў 
Тэх асе.
7.50, 13.15 Май стры вы жы-
ван ня.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Скар ба шу каль ні кі Аме-
ры кі.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 На ву ка ма гіі.
12.20, 1.50 Са праўд ныя афе-
рыс ты.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.25, 22.00 Бе ар Грылс: як 
за стац ца ў жы вых.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
18.15 Як улад ка ва на Зям ля.
19.10 Пя цёр ка леп шых.
21.00 Эд Ста фард: го лае вы-
жы ван не.
23.00 Хлоп цы з Юка на.
0.00, 5.10 Ня бач ныя све ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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— Вы ў ра дыё эфі ры 15 га-
доў. Як ацэнь ва е це прой дзе ны 
шлях?

— Ка лі за дум ва ю ся, коль кі 
ўжо пра цую на ра дыё, ра зу мею, 
што час пра ля цеў вель мі імк лі ва. 
Мне зда ец ца, сён ня не так шмат 
у Мін ску ды джэ яў, якія ма юць 
та кі ж во пыт. Ра дас на, што за 
гэ ты час я не ста міў ся ад пра-
фе сіі. Без умоў на, на шу пра цу 
нель га па раў ноў ваць, на прык-
лад, з раз груз кай ва го наў, ад-
нак тут ты ад да еш ся бе, сваю 
энер ге ты ку. Мож на па-роз на му 
вес ці эфір, але мне важ на быць 
са праўд ным, шчы рым са сва ёй 
аў ды то ры яй.

— Ці змя ні лі ся за гэ ты час 
ва шы по гля ды?

— Змя ні лі ся і по гля ды, і са ма 
сі ту а цыя на FM-пра сто ры. Ка лі 
я толь кі прый шоў пра ца ваць на 
ра дыё, бы ло ўся го 4 ра дыё стан-
цыі, а за раз іх 17. І да са мо га 
ра дыё лю дзі па-ін ша му ста ві лі-
ся. Тых, хто пра ца ваў на ра дыё, 
лі чы лі «зор ка мі», ку мі ра мі. А 
за раз ды джэ яў у Мін ску шмат, 
але яны ўжо не з'яў ля юц ца ты-
мі зна ка вы мі фі гу ра мі, да якіх 
пры слу хоў ва юц ца. Іх сён ня слу-
ха юць як «фон». Ра дыё стан цыя 
мо жа гу чаць до ма, на пра цы. 
Мне час та ка жуць: «Глеб, вы ў 
нас як член сям'і, ваш го лас мы 
чу ем ве ча рам у до ме». Пры ем на 
ад чу ваць, што я вы рас пра фе-
сій на ў эфі ры за столь кі га доў. 
Для мя не на огул за ста ец ца за-
гад кай, як я апы нуў ся на ра дыё. 
Ма быць, ка лі б не вар' яц тва (у 
доб рым сэн се) ды рэк та ра «Ра-
дыё стыль», я мог бы і не стаць 
ды джэ ем.

— Так ты ка ву чыць пла ваць, 
«кі нуў шы ў ва ду», ня дрэн ная. 
Але ж важ на і тое, ці зна хо дзіц-
ца нех та по бач…

— Мне ў гэ тым сэн се па-
шчас ці ла. Мя не не прос та кі ну лі 
ў ва ду, каб па гля дзець, вы плы ву 
аль бо за та ну. Праў да, тая шко-
ла па ча ла ся не ад ра зу. Па-са-
праўд на му асвой ваць пра фе сію 
я па чаў на ра дыё «Бі-Эй». Там з 
усі мі ды джэ я мі стан цыі пра ца ва-
лі вы клад чы кі. Каб не Ула дзі мір 
Іль іч Кур ган і Ала Аляк санд раў-
на Шэ ля дзе віч — мо жа, з мя не 
ні чо га і не атры ма ла ся б. Ка лі я 
прый шоў да Алы Аляк санд раў-
ны на пер шыя за ня ткі, яна мя не 
па слу ха ла і ка жа: «Ні чо га з ця-
бе не бу дзе!» Та ды я ўзма ліў ся: 
«Дай це шанц». За ме сяц трэ ба 
бы ло да ка заць, што я вар ты за-
стац ца. Пас ля за ня ткаў з Алай 
Аляк санд раў най мне зда ва ла ся, 
што ляг чэй мя хі на сіць. Што дзён-

ная пра ца на пра ця гу не каль-
кіх ме ся цаў да ла свой вы нік: у 
мя не па ча лі «пра ца ваць» мыш-
цы тва ру, я па чаў пра віль на ўсё 
вы га вор ваць, бу да ваць ска зы… 
Прый шло ра зу мен не, што пра-
фе сія вель мі скла да ная. Прый-
сці на эфір і раз мі нац ца пе рад 
люс тэр кам 10–15 хві лін — бы ло 
як ма літ ва.

— Але ж толь кі жа дан нем 
пра ца ваць і тэх ні кай слу ха ча 
не за ва ю еш?

— Важ ную ро лю ады гры вае 
асо ба ды джэя. Ча ла век, які «вя-
дзе» эфір, па ві нен вы клі каць 
ін та рэс у аў ды то рыі. Ка лі асо ба 
ці ка вая, то яе бу дуць слу хаць. 
Той, хто пра цуе ў пра мым эфі ры, 
па ві нен ве даць усё і пра ўсё. Я, 
на прык лад, пер шае, што раб лю 
ра ні цай — чы таю на ві ны з роз-
ных кры ніц. На шы і за меж ныя, 
каб ра зу мець сі ту а цыю ў све це, 
усе ба ко ва раз ві вац ца. Тэ май для 
эфі ру мо жа стаць усё: вы пад ко-
вая сі ту а цыя, па дзея ці прос-
та ней кі яр кі мо мант з жыц ця. 
Вось апош нім ча сам для мя не, 
на прык лад, быў доб рым сты му-
лам пра ект «Го лас», які па каз ва-
лі ў Ра сіі. Пад час пра гля ду шоу я 
на столь кі за ра джаў ся энер гі яй, 
што ха це ла ся дзя ліц ца ёю з ін-
шы мі. Эмо цыі, ура жан ні до рыць 
жыц цё — су стрэ чы з сяб ра мі, 
ванд роў кі. І по тым гэ тым ты 
пад ма цоў ва еш ся ў эфі ры. Дзя-
ліц ца эмо цы я мі — зна чыць ад да-
ваць са мае да ра гое. Але шка да 
страч ваць іх упус тую. Цяпер та кі 
ўзрост, ка лі ўжо ні ко му ні чо га не 
хо чац ца да каз ваць.

— А ў ма ла до сці бы ло жа-
дан не са ма сцвер дзіц ца?

— На ра дыё спа чат ку бы ло 
жа дан не спа да бац ца. Ха це ла ся 
стаць зна ка мі тым ды джэ ем, яко-
га бу дуць па зна ваць, за пра шаць 
на роз ныя ме ра пры ем ствы. Та-
ды ж не бы ло та ко га раз віц ця 
са цы яль ных се так, ін тэр нэ ту. 
Пры хо дзі лі ліс ты, па ве дам лен ні 
на пэй джар. І я, па мя таю, на-
ват за сму чаў ся, ка лі атрым лі ваў 
ней кія не га тыў ныя вод гу кі. Гэ та 
за раз ужо ра зу ме еш, што ёсць, 
ска жам, ко ла лю дзей, чыё мер-
ка ван не для ця бе мае зна чэн не, 
а та ды ні чо га не за ста ва ла ся без 
ува гі.

— Ця пер, ка лі вы пра цу е це 
не толь кі на ра дыё, але і на тэ-
ле ба чан ні, па зна юць больш?

— Да іш ні кі — ка лі спы ня-
юць — штра фы не па мян ша-
юць… Бы вае, у кра мах мне 
ўсмі ха юц ца. У ка вяр ні, ка лі па-
зна ва лі, то аба вяз ко ва імк ну лі ся 
па больш пор цыю даць. І не тое, 

каб та кія мо ман ты не па да ба лі-
ся... Але ча сам лепш бы за ста-
вац ца не за ўва жа ным.

— Да за ўваг сён ня пры слу-
хоў ва е це ся?

— Я да ра жу ацэн кай ма іх бліз-
кіх, ма ёй сям'і, сяб роў. Стаў лен не 
да кры ты кі з уз рос там так са ма 
мя ня ец ца. Ду ма еш, што ты ста-
ле еш, ста но віш ся больш сур' ёз-
ным і ро біш усё пра віль на… Але 
рап там вы яў ля ец ца, што не ўсё 
так вы дат на, як па да ец ца. Ра зу-
ме еш: не так зра біў, трэ ба вы-
праў ляць па мыл ку. І ўспры маць 
та кія мо ман ты за раз ця жэй.

— Во пыт пра цы на ра дыё 
да па мог без цяж кас цяў адап-
та вац ца на тэ ле ба чан ні?

— Спа чат ку там бы лі скла да-
нас ці. Мне вель мі не па да ба ла ся, 
як я вы гля даю ў кад ры. На ват 
не ве даю, што бы ло пры чы най. 
Але з ча сам пры вык. Цяпер дум кі 
та ко га кштал ту з'яўляюцца хі ба 
што пе рад вы ха дам у эфір. А по-
тым цал кам пе ра клю ча еш ся на 
пра цу ў кад ры, ду ма еш пра тэ му 
раз мо вы.

— Як вам пра цу ец ца ў кад-
ры з жан чы на мі?

— Ка лі ка заць пра Свят ла ну 
Ба роў скую, то я на ват не па мя-
таю, ці быў мо мант пры цір кі. Пад-
час пер ша га эфі ру ўсё так доб ра 
атры ма ла ся, што нам ска за лі: з 

на ступ на га се зо на вы пра цу е це 
ра зам. І вось мы ўжо тры га ды 
по бач у «Доб рай ра ні цы, Бе ла-
русь!». А ад нос на Але ны Лан ской 
сі ту а цыя ін шая. Але на — дзяў чы-
на вель мі пра ца ві тая і та ле на ві-
тая, але з-за ад сут нас ці во пы ту 
ёй ня прос та. Ста ра юся неш та 
па каз ваць, пад каз ваць. Вель мі 
ра дуе яе імк нен не ра біць доб ра 
ўсё, за што б ні бра ла ся. Ду маю, 
з ча сам у нас усё атры ма ец ца.

— Ка му з ка лег па цэ ху сім-
па ты зу е це?

— Узяць, да пры кла ду, маю 
ка ле гу Свят ла ну Ба роў скую. Для 
мя не яна прос та ге ра іч ная жан-
чы на, пра фе сі я нал найвы шэй-
ша га кла са — у эфі ры больш за 
20 га доў. Па пра цу еш са Свят ла-
най — і та бе ўжо ні чо га не страш-
на. У да чы нен ні да ра дыё ма гу 
ска заць, што спе цы яль на ні ко га 
не слу хаю. На па чат ку пра цы ў 
эфі ры нам на ват не да зва ля лі 
слу хаць ін шых ды джэ яў, бо хо-
чаш не хо чаш, а не ка то рыя мо-
ман ты ўсё ж пе рай ма еш. Гэ та пе-
ра шка джае ма ла дым раз ві вац ца 
ў пра фе сій ным пла не. За раз я 
ўжо ма гу спа кой на слу хаць і ін-
шых. Без умоў на, неш та ад зна ча-
еш і бя рэш на за мет ку. А вось у 
ма шы не заў сё ды гу чыць «Рус кае 
ра дыё».

Але на ДРАП КО.

«Ужо ні ко му ні чо га 
не хо чац ца да каз ваць» 

Глеб ДА ВЫ ДАЎ:

Па аду ка цыі ён фі зік-ін фар ма тык, а па пры зван ні — твор чая 
на ту ра. Ма быць, та му Глеб Да вы даў, тра піў шы не ка лі на ра-
дыё, пры свя ціў ся бе пра фе сіі ды джэя. Яго слу ха юць міль ё ны 
ў эфі ры «Рус ка га ра дыё», ама та ры пра чы нац ца з ка на лам 
«Бе ла русь 1» ве да юць яго па пра гра ме «Доб рай ра ні цы, Бе-
ла русь!», а з ня даў ня га ча су і як вя ду ча га но ва га глян ца ва га 
пра ек та для жан чын «XXL WOMAN TV». Сам жа Глеб пры зна-
ец ца, што яму на ват у ад па чын ку не ха пае пра мых эфі раў.

Брэст     106.6 FM

Віцебск  101.8 FM

Мінск      107.1 FM

Грод на   104.2 FM

Ма гі лёў  107.8 FM

Баб руйск   103.6 FM

Ба ра на ві чы  98.4 FM

Са лі горск   104.3 FM

Пінск           103.2 FM

МедыяпрастораМедыяпрастора  ��

У зі мо вы пе ры яд ар га нізм мае 
па трэ бу ва ўзмоц не най пад трым цы 
ві та мі на мі. Для та го, каб пра віль на 
рас ста віць пры яры тэ ты, трэ ба азна-
ё міц ца з хіт-па ра дам пра дук таў, якія 
ста нуць на аба ро ну ар га ніз ма ад 
ВРЗ, гры пу і… ханд ры.

Абы шоў шы лі мо ны і апель сі ны, 
пер шае мес ца ў ку лі нар ным хіт-па-
ра дзе за ня ла ква ша ная ка пус та. Па 
коль кас ці ві та мі ну С гэ ты пра дукт стаў 
бес кам пра міс ным лі да рам. Не ўзду-
май це за хоў ваць ка пус ту на ма ро зе: 
хо лад, як, да рэ чы, і цеп лы ня, раз бу рае 
гэ ты ві та мін. Зе ля ні на па «ка рыс нас-

ці» зай мае дру гое мес ца. У ёй змя-
шча ец ца шмат ві та мі наў груп В, С, Р 
а так са ма ка ра цін, фоліевая кіс ла та, 
жа ле за, каль цый, фос фар і не ма лая 
коль касць эфір ных але яў. Са мае мод-
нае ад крыц цё се зо на — ім бір. А гар ба-
та з ма ла ком і ім бі рам — над звы чай ны 
нек тар для зня сі ле на га хо ла дам ар га-
ніз ма. Жу ра ві ны — з'яў ля юц ца пры-
род ным эк ві ва лен там ан ты бі ё ты каў 
і зай маюць чац вёр тае мес ца ў хіт-па-
ра дзе зі мо вых пра дук таў.

Ка лі ж вы ўсё ж та кі за хва рэ лі — 
вам да па мо жа мёд. Бо ён — на ту-
раль ны ан ты бі ё тык, які вы дат на 

спраў ля ец ца з роз ны мі хва ро ба твор-
ны мі бак тэ ры я мі. Са пер ні чаць з ім па 
сі ле ан ты мік роб на га дзе ян ня мо жа 
толь кі час нок, але, у ад роз нен не ад 
за ліш не «дух мя на га» час на ку, мёд 
мае пры ем ны пах і доб ры смак.

І ўсё гэ та — толь кі ма лень кая 
част ка з вя лі кай коль кас ці ка рыс ных 
па рад па пра віль ным і зда ро вым хар-
ча ван ні, якія мож на па чуць у пра гра-
ме Ка ця ры ны Кар пе кі «Без рэ цэп та» 
з па ня дзел ка па пят ні цу ў 6:45, 10:15 і 
15:15 на хва лях ра дыё «Мір».

Сіл куй це ся пра віль на і будзь це 
зда ро вы мі! 

БЕЗ РЭ ЦЭП ТА

Шоу, га лоў ны мі ге ро я мі яко га ста нуць 
14 фі на ліс таў на цы я наль на га ад бо ру, 
пач нец ца 10 сту дзе ня а дзя ся тай ве-
ча ра.

Што ад мет на, у сё лет няе фі наль нае шоу 
тра пі лі ад ра зу тры «ве тэ ра ны» — На тал ля 
Та ме ла, Макс Са па цькоў і Жа нет, якія «за-
свя ці лі ся» яшчэ ў 2004 го дзе ў са мым пер-
шым на цы я наль ным ад бо ры. Пры чым дзяў-
ча ты сё ле та тра пі лі ў спіс фі на ліс таў ужо ў 
чац вёр ты раз! Не пер шую спро бу пра біц ца ад 
Бе ла ру сі на «Еў ра ба чан не» ро бяць так са ма 
Да рыя, гурт «Ну тэ кі» і Юрый Ва шчук. Алі на 
Мо шчан ка прай шла па пя рэд нюю за гар тоў-
ку на цы я наль ны мі ад бо ра мі на дзі ця чы кон-
курс, а Ар цём Мі ха лен ка, як мы па мя та ем, у 
2010-м у «Еў ра ба чан ні» ўжо ўдзель ні чаў… 
Тым ці ка вей шым абя цае быць кан цэрт, бо 
знач ная част ка ўдзель ні каў — «цём ныя ко-
ні кі», ад якіх вар та ча каць сюр пры заў, а кон-
курс ныя кам па зі цыі як ні ко лі раз на стай ныя, 
ад уз нёс ла-ра ман тыч ных ба лад да энер гіч-
на-іра ніч ных хі тоў дыс ка тэк.

Цал кам па ра дак вы ступ лен няў фі на ліс таў 
раз мер ка ваў ся на ступ ным чы нам:

1. На тал ля Та ме ла — «Not what І've 
been lookіng for». Доў гі час спя вач ка бы ла 
вя до мая як са ліст ка ар кест ра пад кі раў ніц-
твам Мі ха і ла Фін бер га, але не каль кі га доў та-
му ад пра ві ла ся ў соль нае пла ван не, а пас ля 
ўдзе лу ў тэ ле пра ек це «Зор ныя тан цы» на ват 
ад кры ла ўлас ную шко лу тан цаў.

2. Гурт «Nutekі» — «Fly Away». За-
сна валь ні кі гур та Мі ха іл і Кі рыл — вы хад цы з 
Баб руй ска — апош нім ча сам жы вуць і пра цу-
юць у Маск ве. Ка лек тыў ак тыў на гаст ра люе 
па све це, але пра «ка ра ні» не за бы ва ец ца. 

3. Ар цём Мі ха лен ка — «Рап со дыя 
№ 1». Вы пуск нік тэ ле пра ек та «Но выя га ла-
сы Бе ла ру сі», які ў скла дзе гур та «3+2» у 
2010 го дзе ўжо ўдзель ні чаў у кон кур се і апы-
нуў ся на 24 мес цы ў фі на ле. З та го ча су змя-
ніў ся мей нае становішча (ця пер ён без 5 хві-
лін шмат дзет ны та та) і пе ра ква лі фі ка ваў ся 
з са ліс та ар кест ра ў вя ду чага за баў ляль ных 
ме ра пры ем стваў. Але і му зы ку не 
за кі нуў — кон курс ную «Рап со дыю», 
на прык лад, на пі саў сам.

4. Мац вей Ку пер і гурт 
«DUX» — «Strіppers». Мо жа, для 
шы ро кай пуб лі кі гэ тае імя і не вель-
мі вя до мае, але яшчэ з 2009 го да 
Мац вей вы кон ваў па зі тыў-фан кі-
рок у гур це «No comment band», 
мае на ра хун ку мі ні-аль бом і па-
спя хо вы ўдзел у між на род ных кон-
кур сах, а так са ма ня бла га за раб ляе 
му зы кай.

5. Тэа (Юрый Ва шчук) — 
«Cheesecake». Юрый — ча ла век-
ар кестр: кам па зі тар, аран жы роў-
шчык, спя вак. І яшчэ спрэч на, у якім 
амп луа ён вы сту пае больш уда ла. 

Дзе ля «Еў ра ба чан ня» ўзга даў, што ў свой 
час быў добрым ба я ніс там.

6. Да рыя — «Starlіght». З та го ча су, як 
Да р'я Урыз чан ка ўдзель ні ча ла ў ра сій скім тэ-
ле пра ек це «На род ны ар тыст-2», мі ну ла прак-
тыч на 10 га доў, за якія спя вач ка, вы сту па ю-
чы ў са мых роз ных амп луа, па цвер дзі ла, што 
на сцэ не яна ўсур' ёз і на доў га. На цы я наль ны 
ад бор яна, зда ец ца, штур муе больш па звыч-
цы, чым у спа дзя ван ні на пе ра мо гу.

7. Але на Сі ня ўская — «Vіa Lattea». 
Стыль кра со вер, якім дас ка на ла ва ло дае ар-
тыст ка опер на га тэ ат ра, апош нім ча сам па-
пу ляр ны: уз га даць хоць бы ле таш ня га прад-
стаў ні ка Ру мы ніі на «Еў ра ба чан ні». Праў да, 
спа лу чэн не па пу ляр най і кла січ най му зы кі 
ле тась вы бі ла ся толь кі на 13-е мес ца. Але хто 
ве дае, чым спра ва скон чыц ца сё ле та?

8. Алі на Мо шчан ка — «Angel cryіng». 
У 2008 го дзе вы сту пі ла ў фі на ле на цы я наль-
на га ад бо ру на дзі ця чае «Еў ра ба чан не», у 
2010-м — па спра ба ва ла свае сі лы на дзі ця-
чым кон кур се «Но вая хва ля». Да сяг нуў шы 
ніж няй уз рос та вай план кі да рос ла га «Еў ра-
ба чан ня», 16-га до вая Алі на ро біць яшчэ ад ну 
спро бу — з пес няй улас на га са чы нен ня.

9. Жа нет — «You wіll be here». У 2004–
2006 гг. спя вач ка пры хо дзі ла ў фі нал ад бо ру 
на «Еў ра ба чан не», як на пра цу. По тым узя ла 
паў зу, пад час якой пра вя ла на шу ме лы гаст-
роль ны тур у пад трым ку на ра джаль нас ці, 
вый шла за муж і на ра дзі ла дач ку. А сё ле та 
вяр ну ла ся — з пес няй швед скіх са аў та раў.

10. Анас та сія Ма ла шке віч — 
«Runaway». Яшчэ ад но ма ла вя до мае па куль 
што імя. Сту дэнт ка Ака дэ міі му зы кі, якая вы-
ву чае опер нае мас тац тва і са ма дае ўро кі 
ва ка лу, з пад трым кай Паў ла Клы шэў ска га 
(гурт «Тяни-Тол кай»), які вы сту пае аў та рам 
яе кон курс най пес ні, здо ле ла да во лі пе ра ка-
наў ча за явіць аб са бе пад час ад бо ру.

11. «Swіtter boys feat Kate&Volga 
Karol» — «Веч ная лю боў». Эпа таж ны хла-
пе чы ка лек тыў, які пры знаў ся ў ка хан ні 

Джэ ні фер Ло пес і зняў ле тась ху лі ган скія 
му зыч ныя ро лі кі ў пад трым ку ФК БА ТЭ і бе-
ла рус кай ар міі, ця пер аб' яд наў ся з сёст ра-
мі-бліз ня та мі — удзель ні ца мі шоу «Вя чэр ні 
Ургант».

12. Гурт «Napolі» — «Stay wіth me». 
Гурт быў утво ра ны ўся го толь кі 1,5 го да та му, 
але па спеў зняць 3 клі пы, амаль за вяр шыць 
пер шы аль бом і паў дзель ні чаць у ад бо ры на 
«Еў ра ба чан не» ад Бе ла ру сі і Укра і ны.

13. Макс Лорэнс&ДзіДзюЛя — 
«Now you're gone». Мак сім Са па цькоў пер-
шым з бе ла ру саў узяў Гран-пры «Сла вян ска-
га ба за ру», спра ба ваў свае сі лы на «Но вай 
хва лі», «кру ціў ся» ў ра сій скім шоу-біз не се, а 
ў «Еў ра ба чан ні» яшчэ не ўдзель ні чаў — не па-
ра дак. Што да Ва ле рыя Дзі дзю лі, то зна ка-
мі та му гі тар на му вір ту о зу, зда ец ца, больш 
ці ка вы сам твор чы пра цэс су пра цоў ніц тва з 
r'-n-b'-вы ка наў цам і ро ке рам (аў тар пес ні — 
му зы кант Джо Лін Цёр нэр, вя до мы па пра цы 
ў «Deep Purple»), чым ней кая там пе ра мо га 
на пе сен ным кон кур се.

14. Tasha Odі (На тал ля Адзін цо-
ва) — «Empty Unіverse». На сцэ не яна доб-
рыя 20 га доў, за якія паў дзель ні ча ла ў мност-
ве між на род ных кон кур саў, вы ка на ла га лоў-
ную ро лю ў мю зік ле «Пра рок» і пе ра еха ла ў 
Ра сію, каб ву чыц ца ў Санкт-Пе цяр бург скім 
уні вер сі тэ це куль ту ры і мас тац тваў.

Са чыць за ўсёй гэ тай му зыч най кам па ні яй 
мож на бу дзе як у пра мым эфі ры на «Бела-
русь1» і «Бе ла русь 24», так і праз ін тэр нэт у 
рэ жы ме ан лайн-транс ля цыі — на афі цый ным 
сай це кон кур су eurovіsіon.tv. Пе ра мож ца ж 
фі на лу, сё лет ні дэ ле гат ад Бе ла ру сі на «Еў-
ра ба чан не», бу дзе вы зна ча ны па звык лай 
ужо фор му ле 50/50. Гле да чы ця гам 10 хві лін 
пас ля вы ступ лен ня апош ня га кан кур сан та 
вы ка жуць свае сім па тыі праз тэ ле фон ныя 
зван кі і СМС-па ве дам лен ні, жу ры ж ад ра зу 
вы ста віць ба лы ад 1 да 12, і з агуль най су мы 
вы явіц ца лі дар га ла са ван ня.

Да рэ чы 
59-ы па лі ку між на род ны кон курс 

пес ні «Еў ра ба чан не-2014», на га да-
ем, прой дзе сё ле та з 6 па 10 мая ў 
ста лі цы Да ніі Ка пен га ге не. Удзел у 
«Еў ра ба чан ні» па куль што па цвер-
дзі лі 35 кра ін. Ра зам з тым, 12 кра ін 
(у тым лі ку Сер бія, Бал га рыя, Бос нія 
і Гер ца га ві на, Тур цыя і Кіпр), спа сы-
ла ю чы ся пе рад усім на фі нан са выя 
пры чы ны, ад удзе лу ад мо ві лі ся.

Укра і на ад пра віць на кон курс ма-
ла дую спя вач ку Ма рыю Ярам чук, 
дэ ле га там ад Ар ме ніі абра ны шоў-
мен, му зы кант і ко мік Арам Сар кі сян, 
больш вя до мы пад іме нем Арам mp3. 
У Ра сіі пры ём за явак па доў жа ны да 
кан ца лю та га.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Якая та кая пес ня?
Сён ня ўве ча ры бе ла ру сы вы ра шаць,

ка го ад пра віць на «Еў ра ба чан не-2014»


