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Гэ та прэ стыж наГэ та прэ стыж на

Сяр гей ЛАП КОЎ СКІ:

— Гіс то рыя гур та па чы на ла ся ў сту-
дэнц кім ін тэр на це, ка лі су стрэ лі ся два 
за хоп ле ныя му зы кай хлоп цы. Ця пер 
ка лек ты ву ўжо сё мы год. Ад чу ва е це, 
як вы рас лі?

— Даў но вы рас лі: мы да рос лыя лю дзі, 
якія «ад бы лі ся» ў му зы цы і ста лі са праўд-
ны мі пра фе сі я на ла мі. Ця пер мне і му зы-
кан там не трэ ба збі рац ца кож ны дзень на 
рэ пе ты цыі. Мы схо дзім ся, ро бім пра фе сій-
ны пра дукт, а по тым су стра ка ем ся не па-
срэд на пе рад кан цэр та мі на рэ пе ты цыі. І 
вы хо дзім на сцэ ну...

— Сту дэнц кія га ды чым за пом ні лі-
ся?

— У тыя ча сы мне трэ ба бы ло за раб-
ляць гро шы. Бо ха це ла ся жыць не ў ін-
тэр на це, як мно гім сту дэн там, што пры яз-
джа лі з ін ша га го ра да. Я пра ца ваў на рын-
ку «Ды на ма», та ды вель мі па пу ляр ным 
у мін чан. Там, да рэ чы, не ка лі і хлоп цы з 
гур та «Тяни-Тол кай» пра ца ва лі, і мно гія 
ін шыя му зы кан ты. За раб ляў да стат ко ва, 
та му мог і апра на цца доб ра, і вы гля даць 
год на, аплач ваць ква тэ ру, рэ пе ты цыі, а 

з дру го га кур са па чаў і за ву чо бу са ма-
стой на пла ціць, каб баць кам бы ло ляг чэй. 
І, без умоў на, маё сту дэнц тва прай шло ў 
ат мас фе ры рэ пе ты цый, на якіх мы «пра-
па да лі» з хлоп ца мі ўвесь час.

— А ту соў кі і ін шыя «пры го ды»?
— Мы жы лі ма рай, мэ тай. Рэ пе ці ра ва-

лі, за піс ва лі ся і ма ры лі пра вя лі кую сцэ ну. 
А ў 2007 го дзе за пі са лі аль бом «Пя шчо-
та», атры ма лі прэ мію «Пес ня го да» на 
АНТ. Усё бы ло не прос та... Нас «ад крыў» 
Ге надзь Мар ке віч, які пры няў да ся бе ў 
сту дыю «Чыр во ныя зор кі», і мы па ча лі 
пад бі раць му зы кан таў, ра бі лі ўсё для та-
го, каб вый сці на но вы ўзро вень. Праз 
ней кі час атры ма лі мі ні маль ную па пу ляр-
насць і па сту по ва з'я ві ла ся маг чы масць 
за раб ляць му зы кай.

— Як вас су стрэ ла ста лі ца?
— Ма быць, як і ўсіх. Я ў Мін ску вось 

ужо 12 га доў і з са ма га па чат ку ад чу ваў, 
што го рад стап ра цэнт на мой. Мне бы ло 
ўсё ці ка ва, я ад ра зу ўліў ся ў но вы тэмп 
жыц ця і па чаў за раб ляць. Зда быў не за-
леж насць.

— Вы не як ад зна ча лі, што ў эст рад-
най ту соў цы ваш ка лек тыў іг на ру юць. 
За раз сі ту а цыя змя ні ла ся?

— Стаў лен не ва ўсіх роз нае: ад ны 
зайз дрос цяць, ін шыя на сця ро жа на рэ агу-
юць. Ад нак ёсць ня ма ла тых, хто доб ра 
нас пры мае.

— Ле тась вы вы да лі дру гі аль бом, і 
ў скла дзе гру пы ад бы лі ся пе ра ме ны. 
У чым бы ла іх пры чы на?

— Так скла ла ся, што нех та з нас вы рас, 
ін шыя «ад ка ло лі ся» па аса біс тых аб ста ві нах. 
На прык лад, наш бас-гі та рыст ства рыў свой 
ка вер бэнд і іг рае па клу бах, ба ра бан шчык 
з'е хаў на за роб кі ў Араб скія Эмі ра ты. А мы 
з Рус ла нам Іва но вым за ста лі ся, за пра сі лі ў 
ка ман ду ба ра бан шчы ка Сяр гея Ва сіль ко ва 
і пра цу ем апош нім ча сам ужо ўтра іх. У лю-
бым вы пад ку, мы рас цём і раз ві ва ем ся. Я 
на ват спра бую ра біць неш та соль на.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Да ка заць, што ра бо чая пра фе сія — гэ та прэ стыж на, вы ра шы лі ар га ні за та ры 
між на род на га кон кур су пра фе сій на га май стэр ства WorldSkіlls Іnternatіonal. 
Сё ле та да яго ўпер шы ню да лу чы ла ся Бе ла русь, і на ву чэн цы роз ных уста-
ноў пра фе сій най аду ка цыі ў са мых роз ных сфе рах — ад ка мен шчы каў да 
ро ба та тэх ні каў — на на цы я наль ных спа бор ніц твах па ка за лі ся бе больш 
чым год на. Ка рэс пан дэнт «Чыр вон кі» па раз маў ля ла са сту дэнт ка мі Мінс-

к ага дзяр жаў на га 
пра фе сій на-тэх ніч-
на га ка ле джа ку лі на-
рыі Ма ры яй КУП РЭЙ 
і Ка ця ры най ГЕ НУК. 
Дзяў ча ты за ня лі пер-
шыя мес цы ў сва іх 
кам пе тэн цы ях і ле-
там на ступ на га го да 
ма юць шанц па ехаць 
прад стаў ляць Бе ла-
русь на між на род-
ным кон кур се ў бра-
зіль скі Сан-Паў лу.

КА РА ЛЕ ВА 
СЕР ВІ РОЎ КІ

...Лю дзі, якія ў ста не за-
пом ніць усе ві ды та ле рак, 
ке лі хаў і ві дэль цаў, якія 
ве да юць, для ча го кож ны 
прад мет пры зна ча ец ца і з 
яко га бо ку яго трэ ба клас-
ці на ста ле, вы клі ка юць у 
мяне ад на знач ную па ва-
гу. Ва сям нац ца ці га до вая 
Ма рыя Куп рэй ве дае ўсё 
гэ та без да кор на, што і да-
ка за ла, атры маў шы пер-
шае мес ца на кон кур се ў 
кам пе тэн цыі «Рэ ста ран-
ны сэр віс».

(Заканчэнне 
на 3-й стар. «ЧЗ».)

«ЗА СТА ЛО СЯ НА РА ДЗІЦЬ ДЗЯ ЦЕЙ 
І ПА ШЫ РЫЦЬ КВА ТЭ РУ»

Я ча ла век на строю. Ма гу быць 
за ну дай, а бы ваю за да во ле ным 
і шчас лі вым. Ад нак вель мі 
асця рож на ўпус каю лю дзей 
у сваё жыц цё, бо не ад ной чы 
апёк ся на сва ёй да вер лі вас ці...

Сён ня гурт «Цвет Алоэ», лі да рам яко га з'яў ля ец ца Сяр гей 
ЛАП КОЎ СКІ, — моц ны «гу лец» на бе ла рус кай эст ра дзе.
І ў тым, бяс спрэч на, ёсць не ма лая за слу га са мо га фронт ме на, 
які, ня гле дзя чы ні на што, за стаў ся вер ным са бе і сва ёй ма ры — 
зай мац ца му зы кай. Але, ка лі ду ма е це, што сак рэт пос пе ху толь кі 
ў спры яль ным збе гу аб ста він, то па мы ля е це ся...

Эх, каб яшчэ...Эх, каб яшчэ...

Чэм пі я нат све ту па ха кеі з шай бай, да 
яко га рых та ва ла ся ўся кра і на, ад гры меў. 
Для ка гось ці ён стаў на го дай для за баў, а 
ін шым, на ад ва рот, да вя ло ся доб ра па пра-
ца ваць. Пра ра бо ту ў Фан-вёс цы рас па-
вя ла ку ра тар ва лан цё раў, сту дэнт ка чац-
вёр та га кур са Вы шэй шай шко лы ту рыз му 
БДЭУ Ка ця ры на КУ ЛА КОЎ СКАЯ. Дзяў чы-
на прад стаў ля ла бе ла рус ка га дзяр жаў на-
га ту ра пе ра та ра «Цэнт рку рорт», які зай-
маў ся за ся лен нем гас цей чэм пі я на ту.

ПА ПЯ РЭД НЯЯ 
«РЭ ПЕ ТЫ ЦЫЯ»

Але най перш — коль кі слоў пра Фан-
вёс ку. Гэ та комп лекс з ча ты рох ін тэр на таў, 
зо ны гас цін нас ці з гі пер мар ке там і кры тым 
Ля до вым па ла цам. Ка ця ры на рас па вя дае: 
«Ва лан цё раў мы за піс ва лі яшчэ з во се ні, а 
пад рых тоў ку да чэм пі я на ту па ча лі на пры кан-
цы зі мы. Я ку ры ра ва ла 150 ча ла век. Амаль 

усе яны бы лі бе ла рус кі мі сту дэн та мі, ха ця 
не абы шло ся і без вы клю чэн няў. Так, да нас 
за пі са лі ся на стаў ні ца анг лій скай мо вы, якая 
за ха це ла па пра ца ваць з ва лан цё ра мі, і ма ла-
ды ку бі нец — ён на ра дзіў ся ў Бе ла ру сі, пас ля 
доў гі час жыў на Ку бе, а по тым вяр нуў ся».

Ва лан цё ры пра хо дзі лі тэс ці ра ван не і гу-
тар ку — усе аба вяз ко ва па він ны бы лі доб ра 
ва ло даць анг лій скай мо вай, быць пунк ту аль-
ны мі, ад каз ны мі і вет лі вы мі. Яны бы лі за ня ты 
на рэ цэп цыі, на вон ка вых ву ліч ных па стах і пар-
коў ках. Пра ца ва лі ў тры зме ны, па 7-8 га дзін. 
«Мы рых та ва лі ся да са праўд на га анш ла гу, бо 
па «бро ні» мож на бы ло пад лі чыць, коль кі гас-
цей пры е дзе сён ня, — уз гад вае дзяў чы на. — 
На прык лад, удзень маг ло за ві таць да 3 ты сяч 
ча ла век, ноч чу — да 2 ты сяч. Та му для нас пра-
во дзі лі рэ пе ты цыі пры ёму гас цей. Уя ві це: дзве 
сот ні сту дэн таў з ліст ка мі бра ні ра ван ня вы да ва-
лі ся бе за фа на таў, а ін шая груп ка ва лан цё раў 
па він на бы ла іх хут ка і якас на за ся ліць. 

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

У ФАН-ВЁС ЦЫ — 
ЯК ДО МА!

ПРЫ ГА ТА ВАЦЬ-ПА ДАЦЬ — 
ДА БРА ЗІ ЛІІ «ДА СТАЦЬ»

Ма рыя Куп рэй: «На ват чах лы Ма рыя Куп рэй: «На ват чах лы 
і аб ру сы для крэс лаў шы лі са мі».і аб ру сы для крэс лаў шы лі са мі».

 Удзяч ны госць з за да валь нен нем  Удзяч ны госць з за да валь нен нем 
пра ка ціў ва лан цёр ку на сва ім «бай ку».пра ка ціў ва лан цёр ку на сва ім «бай ку».
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