
Пры му сі лі спя ваць
«пад фа не ру»?

Ле тась ад ра зу пас ля за вяр шэн ня «ба за-
ру» ў ін тэр нэ це з'я ві ла ся ін фар ма цыя: маў ляў, 
не ка то рыя «зор кі» скар дзі лі ся на тое, што ім 
за ба ра ні лі на кан цэр це за крыц ця вы сту паць 
«жыў цом».

— Без умоў на, ар тыс ты хо чуць вы сту паць 
без фа наг ра мы, бо гэ та па цвяр джае іх пра-
фе сі я на лізм. Та му нас пра сі лі, уга вор ва лі. Але 
ж, на жаль, рэ жым пра вя дзен ня фес ты ва лю 
та кі, што гэ та тэх ніч на, тэх на ла гіч на, ар га ні-
за цый на не маг чы ма. На прык лад, у кан цэр-
це за крыц ця, рэ жы сё рам яко га я бы ла, бра лі 
ўдзел ар тыс ты, якія на пя рэ дад ні пра ца ва лі на 
пра гра ме «Нач ны хіт». Іх вы ступ лен не на пля-
цоў цы скон чы ла ся ў 3–4 га дзі ны но чы. А з са-
май ра ні цы ўжо па ча ла ся рэ пе ты цыя кан цэр та 
за крыц ця фэс ту. Пра фе сі я на лы ве да юць, што 
го лас яшчэ, як пра ві ла, у та кі час «спіць». На 
рэ пе ты цыю бы ло ад ве дзе на ўся го 3 га дзі ны. 
За гэ ты час нель га зра біць усё маг чы мае: каб 
на стро іць гук, за пі сац ца і гэ так да лей. Та му ў 
та кой сі ту а цыі бы ла мі ні маль ная ры зы ка — 
пра ца пад фа наг ра му, — па ве да мі ла Ма ры-
на РА МА НОЎ СКАЯ, на мес нік ге не раль на га 
ды рэк та ра «Цэнт ра куль ту ры Ві цебск» па 
спе цы яль ных пра ек тах, рэ жы сёр ле таш ня-
га кан цэр та за крыц ця фес ты ва лю.

— Ка лі не бу дзе якас на га гу ку, зра зу ме ла, 
не бу дзе нар маль на га па ка зу па тэ ле ба чан-
ні. Без умоў на, ар тыс ты не хо чуць ры зы ка-
ваць!  — да да ла яна.

Дра ні кі з ік рой!
На «ба за ры» ня ма асаб лі вых праб лем з лі-

му зі на мі для пе ра воз кі «зо рак». Прэ стыж ныя 
аў то пры яз джа юць і з Мін ска. Ды і не каль кі 
га доў за пар шы коў ныя «ко лы» вы дзя ля юц ца 
з ад мі ніст ра цыі кі раў ні ка дзяр жа вы.

А вось ча го ня ма — гэ та гас ці ніц уз роў ню 
«пяць зо рак». Са мы «зор ны» ві цеб скі атэль — 
«Лу чо са» («ча ты ры зор кі». — Аўт.). Сё ле та 
там збі ра юц ца па ся ліць Кір ко ра ва, Мі хай ла ва 
і ін шых «са мых зор ных».

Фі ліп Кір ко раў вель мі лю біць, каб яго ў аэ-
ра пор це су стра ка лі жур на ліс ты і пры хіль ні кі 
яго та лен ту. У атэ лі ўжо ве да юць, што бы лы 
муж Пу га чо вай лю біць спы няц ца ў трох па-
ка ё вых апарт амен тах. Фі ліп Бяд ро са віч, як і 
мно гія ін шыя зна ка мі тас ці, не ад маў ля ец ца 
ад бе ла рус кіх дра ні каў. Але час цей за ўсё, 

зра зу ме ла, з «зор най» на чын кай — ік рой і 
сём гай.

А вось Стас Мі хай лаў лю біць ад вар ныя 
стра вы.

Аляк санд ру Ры ба ку ўсё роў на, дзе жыць і 
што ес ці. Сам у гэ тым пры знаў ся 
пад час фес ты ва лю жур на ліс там: 
не ве дае, што ў спі се па тра ба ван-
няў яго рай да ра: маў ляў, за мя не 
вы ра ша юць тыя, хто ад каз вае за 
мае гаст ро лі.

Дзя ку ю чы «зор кам» ку ха ры 
на ву чы лі ся мно га му. На прык лад, 
«звы чай ныя па ста яль цы» не за-
маў ля лі на вя чэ ру вуст ры цы і мі-
дыі. Ця пер дзя ку ю чы ар тыс там, 
ка лі лас ка, зро бяць! Як і ін шыя 
стра вы, якіх ня ма ў ме ню. Алад кі 
буль бя ныя, за пе ча ныя з мя сам 
крэ ве так «Жам чуж ныя ка ра лі» — 
ва гой 350 гра маў — ад на з са-
мых па пу ляр ных «зор ных» страў 
у «Лу чо се».

Там улі чы лі і тое, што мно гія 
«зор кі» пры вык лі спаць на шы-
ро кіх лож ках. Та му апош нія на ват 
у ад на мес ных ну ма рах — двух-
спаль ныя. Сны вя до мыя ар тыс ты бу дуць гля-
дзець, ле жа чы на бя ліз не бе ла га ко ле ру ды 
на са ці на вай па душ цы. Да па слуг Ля вонць е-
ва — ну мар, у якім «га лоў ны» ко лер сі ні, які 
ства рае «нач ную ат мас фе ру».

«Зор кі»
так са ма хва рэ юць 

«Зор кі», вя до ма, хва рэ юць і на «ба за ры». 
Са май «скан даль най» за ўсе га ды пра вя дзен-
ня фэс ту ста ла хва ро ба Алы Пу га чо вай. Кан-
цэрт яе не ад быў ся, і пай шлі чут кі, што гэ та 
звя за на з ал ка го лем. А на са мрэч — з-за та го, 
што ў «зор кі» бы лі не ў па рад ку га ла са выя 
звяз кі.

Упа чат ку яшчэ з Мін ска па тэ ле фа на ва лі ў 
ды рэк цыю фес ты ва лю і тры вож на па ве да мі лі, 
што Ала Ба ры саў на дрэн на ся бе ад чу вае. У 
пры ват нас ці, яна па скар дзі ла ся на праб ле му 
з сэр цам. Та ды кі раў ніц тву «хут кай да па мо гі» 
па тэ ле фа на ваў аса біс та спа дар Бас, на той 
час кі раў нік ды рэк цыі фес ты ва лю… Кар дыя-
ла гіч ная бры га да пад' еха ла да атэ ля «Эры-
дан» ка ля ча ты рох га дзін дня. Ад нак да па мо га 
не спат рэ бі ла ся. Ме ды кі, якія пад час фес ты-
ва лю су пра ва джа юць ар тыс таў, зра бі лі ўсё 
маг чы мае, каб «зор цы» ста ла лепш. У пры-
ват нас ці, док тар з Ві цеб ска га ме ды цын ска га 

ўні вер сі тэ та, агле дзеў шы хво рую з Маск вы, 
прый шоў да вы сно вы, што да па мо га кар ды ё-
ла гаў не па трэб на. А во пыт ны за гад чык ЛОР-
ад дзя лен ня ад ной з ві цеб скіх баль ніц Аляк-
сандр За та ло ка да па мог «вяр нуць» го лас.

Та і сія Па ва лій, па мя та ец ца, пе ра жы ла не-
пры ем ныя хві лі ны з-за ціс ку, які па вы сіў ся 
лі та раль на пад час кан цэр та «Дзве сяст ры — 
Бе ла русь і Ра сія».

Дзі ма Бі лан ад ной чы на «ба за ры» пры му сіў 
па хва ля вац ца «фа наў». Пе рад яго вы ступ лен-
нем у «жоў тых» СМІ з'я ві ла ся ін фар ма цыя 

пра тое, што ён у баль ні цы. Ака за ла ся, чут кі. 
Уве ча ры вы сту піў на пло шчы Пе ра мо гі. По-
тым — у Ана пу.

«Агень чык»
для Та ма ры Гверд цы тэ лі 

Ад ра зу не каль кі «зо рак» пры зна ва лі ся на 
«ба за ры» ў тым, што яны вя дуць зда ро вы лад 
жыц ця.

Юрый Ан то наў рас каз ваў, што не ўжы вае 
ал ка голь і не ку рыць. Але, па вод ле яго слоў, 
на спорт ча су не ха пае. Сві ні ну ні ко лі не за-
каз вае. Але ж цал кам ад мяс ных страў не 
ад маў ля ец ца. Як і ад перс пек тыў у чар го вы 
раз па брац ца шлю бам. Па мя та ец ца, ме на ві та 
на «ба за ры», уба чыў шы мност ва пры го жых 
дзяў чат, вы ра шыў ажа ніц ца ў чац вёр ты раз!

А ка лісь ці на тым жа «ба за ры» наш зям ляк 
да зва ляў са бе доб ра рас сла біц ца. Рас ка заў 
жур на ліс там, як пад час за стол ля, пры све-
ча на га Дню Укра і ны, піў з за да валь нен нем 
на стой ку з пер цам і пад гэ тую вы піў ку з'еў 
ад ра зу шмат кат лет «па-кі еў ску».

Вя до мая акт ры са і рэжысёр Ве ра Гла го-
ле ва так са ма пры зна ла ся, што абы яка вая 
да спірт но га і мя са. І вы гля дае, ад па вед на, 
вель мі доб ра.

Але не ўсе та кія «пра віль ныя». Як «па ра-
воз» ра ней ку рыў у Ві цеб ску Анд рэй Ма ка рэ-
віч. Аў тар жа гэ тых рад коў ад ной чы па ку рыў 
на «ба за ры» з Та ма рай Гверд цы тэ лі. Спа да-
ры ня па пра сі ла за паль ніч ку...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Пра дзе ды ру да бель цаў ка за лі пра зем ля коў-шчас ліў чы каў: 

«З Белу ном сяб руе». Не да лё ка ста іць кас ма ты Жы цень — той 
са мы ча раў нік, які пра вя рае, ці чыс та са бра ны ўра джай. Ка лі 
за ста лі ся на по лі ка лас кі, то Жы цень іх збя рэ, звя жа ў сноп і 
гас па да ру з да ко рам пры ня се.

А яшчэ сю ды час та пры яз джа юць за ка ха ныя, бо ка лісь ці, 
як рас каз вае пад ан не, уза ем ныя па чуц ці дзяў чы ны і юна ка 
да лі наз ву мяс цо вай рэ чцы. Лёс не да зво ліў за ка ха ным за-
стац ца ра зам, та му пас ля стра ты свай го на ра чо на га дзяў чы на 
пе ра ўтва ры ла ся ў са мот ную птуш ку. Шмат га доў у рос па чы 
ля та ла тая птуш ка над ці хай рэч кай, якую лю дзі по тым на-
зва лі Пціч.

Вось та кая ка зач ная ся дзі ба ру да бель ска га Дзе да Ма ро за 
зна хо дзіц ца ў ма ляў ні чых мяс ці нах по бач са свет лай і ці ха-
плын най рэч кай Пціч. Ка лі ве рыць у доб рае і не звы чай нае, то 
не толь кі дзят ве, але і да рос лым да ец ца маг чы масць па ба чыць 
здзяйс нен не сва іх мар. Я ка жу пра тое, як гэ тым ле там на ма-
лень кай па лян цы пад Ду бам жа дан няў (ёсць і та кі на гэ тым 
пад вор ку) рап там вы рас ла мност ва пры га жу ноў ба ра ві коў.

Не інакш, як ней кі грыб нік за га даў са бе на ўда чу!
А каб чы та чы ве да лі, хто тут са праў ды «кі руе» 

каз кай, — па тлу ма чу. Сня гур ка і Дзед Ма роз (іх 
вы ба чы це на здым ках) — гэ та Але на і Сяр гей 
Мар ты нен кі. Яна — на мес нік ды рэк та ра ра ён най 
біб лі я тэ кі, ён — ды рэк тар ма ла дзёж на га куль тур-
на-азда раў лен ча га цэнт ра. Ка зач ная ся дзі ба зна хо-
дзіц ца на тэ ры то рыі дзяр жаў най уста но вы куль ту ры 
«Буб наў ка».

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фо та аў та ра.
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АМАЛЬ ЛЮ БЫ КАП РЫЗ!

РУ ДА БЕЛЬ СКІ ДЗЕД МА РОЗРУ ДА БЕЛЬ СКІ ДЗЕД МА РОЗ
НЕ ЗМАР НУЕ СЕ НА КОС НЕ ЗМАР НУЕ СЕ НА КОС 

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Анжаліка Агурбаш і Барыс Маісееў
на «Славянскім базары» адчувалі сябе па-дамашняму.
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З АД ПА ЧЫН КУ —
БЕЗ БА ГА ЖУ

Дня мі ў СМІ і ін тэр нэ це шы ро ка аб мяр коў ваў ся вы па дак, 
што ад быў ся ў ноч з 7 на 8 лі пе ня ў сла вац кім го ра дзе Ко-
шы цы. Аў то бус, на якім гру па бе ла рус кіх дзя цей вяр та ла ся 
з ад па чын ку ў Бал га рыі, быў аб кра дзе ны не вя до мы мі. З ба-
гаж на га ад дзя лен ня знік лі аса біс тыя рэ чы 15 дзя цей і ад на го 
да рос ла га. Усе рэ чы па цяр пе лыя па кі ну лі ў аў то бу се, у той час 
як са мі на кі ра ва лі ся на нач лег у гас ці ні цу. У вы ні ку вяр тан не 
ту рыс тыч най гру пы ў Бе ла русь бы ло за тры ма на да 9 лі пе ня.

Як аба ра ніць ся бе ад не га тыў ных эмо цый пад час ад па чын-
ку ў ін шых кра і нах? Як рас па вя лі ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
ва ўпраў лен ні стра ха ван ня ма ё мас ных ін та рэ саў гра ма дзян 
кам па ніі «Бел дзярж страх», асоб нае стра ха ван не ба га жу на 
час па езд кі ар га ні за цы яй не пра во дзіц ца. Па сло вах на-
мес ні ка на чаль ні ка ўпраў лен ня Але ны КУН ЦЭ ВІЧ, та кое 
стра ха ван не ня се ў са бе вя лі кую ры зы ку для стра ха вых 
кам па ній, бо вы пад кі кра дзя жу ма ё мас ці пад час ад па чын ку 
зда ра юц ца да во лі час та.

За ста ец ца па ра іць пад час збо ру ў па езд ку за мя жу спы-
ніц ца на са мых не аб ход ных для ва ша га ад па чын ку прад ме-
тах, ста рац ца не пе ра во зіць з са бой каш тоў нас ці, да ра гія 
ўпры га жэн ні і тэх ні ку.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ

�

ІЛЬ ГОТ НАЕ КА ДЗІ РА ВАН НЕ
У Мін скім га рад скім клі ніч ным нар ка ла гіч ным дыс-

пан се ры 25 лі пе ня мож на атры маць іль гот нае ля чэн не 
(«ка дзі ра ван не» і «пад шыў ку»). Спе цы яль ная ак цыя для 
тых, хто па ку туе ад ал ка голь най за леж нас ці, прой дзе 
па ад ра се: вул. Ня кра са ва, 22, к. 1. За піс пра во дзіц ца з 
9.00 да 16.00 па ну ма ры 292 31 03.

Не аб ход ная ўмо ва для атры ман ня та ко га ля чэн ня — ус-
тры ман не ад ал ка го лю мі ні мум 10 дзён. Ка дзі ра ван не і пад-
шыў ка — не па на цэя, ад нак да зва ля юць пэў ны час пад-
трым лі ваць зда ро вы лад жыц ця, да юць хво ра му шанц на 
асэн са ван не сі ту а цыі. 

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Май на ўвазеМай на ўвазе  ��

Зда рэн ніЗда рэн ні  ��

Учо ра ў пар ку ад па чын ку 
ад бы ло ся лё са ван не ўдзель-
ні каў XІІ Між на род на га дзі-
ця ча га му зыч на га кон кур су 
«Ві цебск-2014». Пе рад гэ-
тай хва лю ю чай па дзе яй 
юныя «зо рач кі» ад пра ві лі ся 
ў за хап ляль ныя па да рож жы 
на трам ваі і цеп ла хо дзе. На 
апош нім іх і да ста ві лі да мес-
ца, дзе вы зна ча лі, хто за кім 
бу дзе вы сту паць.

А сён ня ў 17.00 — пер шы 
кон курс ны дзень.

На га даю, на шу кра і ну 
прад стаў ля юць дзве 11-га до-
выя мін чан кі: Мі ла на Рэ дчан-
ка і Зі на і да Куп ры я но віч.

Мі ла на вы сту піць пад ну-

ма ра мі 12 і 2, яе зям ляч ка — 
1 і 14.

Дзяў чын кі ў за хап лен ні 
ад Лет ня га ам фі тэ ат ра. На 
свае во чы ўба чы лі вя до мых 
ар тыс таў пад час рэ пе ты цыі. 
За вы ка нан не пес ні Брыт ні 
Спірс у па за мі ну лым го дзе 
Мі ла на атры ма ла «зо ла та» 
на па рыж скім кон кур се.

І на ша Зі на і да ў сва ёй твор-
чай бія гра фіі ўжо мае ня ма ла 
пе ра мог. Уда ла вы сту па ла ў 
Пра зе, Санкт-Пе цяр бур гу… 
Ле тась ста ла лаў рэ а там між-
на род на га кон кур су ма ла дых 
вы ка наў цаў па пу ляр най му-
зы кі «Дзі ця чая Но вая хва ля». 
Сё ле та — лаў рэ а там І прэ міі 

між на род на га фес ты ва лю-
кон кур су «Сла вян скія су стрэ-
чы», Між на род на га кон кур су 
дзі ця ча-юнац кай твор час ці 
«Star Show», лаў рэ а там 1-й 
сту пе ні ад кры та га кон кур су 
мас тац тваў «Хрус таль ная лі-
ра», ула даль ні кам Гран-пры 
між на род на га кон кур су «Ку-
бак Еў ро пы»…

Юныя «зо рач кі» пры зна-
лі ся, што «хва рэ юць» ад на 
за ад ну, бо ра ней да вя ло ся 
вы сту паць ра зам на кон кур-
сах.

Пе ра мож ца атры мае Гран-
пры — 5000 до ла раў. Па мер 
1, 2 і 3 прэ мій, ад па вед на, 
3000, 2000 і 1000 до ла раў.

А тым ча сам...


