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ІВАНА ПАДРЭЗА

Тэле- і радыёвядучы аддае перавагу
ўнутранай прыгажосці, шчырасці
і ўменню «расці над сабой»

На пытанне пра сваю самую вялікую ўдачу
мой суразмоўца адказвае цытатай з песні:
«Я шчаслівы тым, як склалася ўсё, /Нават тым,
што было не так... /Калі б я мог выбіраць сябе,
/То зноў стаў бы сабой». Ён не імкнецца будаваць
кар'еру, але заўсёды аддаецца творчаму працэсу
цалкам — калі выходзіць у прамы эфір альбо піша
музыку. Лічыць, што не існуе ўніверсальнага рэцэпту
поспеху: дабіцца вынікаў здольны тыя, хто разбурае
стэрэатыпы, не перастае самаўдасканальвацца
і праяўляе інтарэс да сваёй аўдыторыі. Аднак ніколі
не варта адказвацца ад магчымасці рабіць тое,
што падабаецца перш за ўсё табе. Вядучы праграм
«ТБ-таксі» тэлеканала АНТ і «Татулі шоу» на радыё
АНТ Іван Падрэз расказаў пра свае падарожжы ў свет
музыкі, паездкі да каханай пад акампанемент шансона
і месцы, дзе яму ўсміхалася фартуна...
— Цяпер вы працуеце над
но вым пра ек там «Ле ген ды.
Lіvе». Што гэта будзе?
— Ідэя пра ек та на ле жыць
прадзюсару тэлеканала АНТ Міхаілу Бычанку. Мы раскажам пра
тое, з чаго пачыналася сучасная
музычная культура. Аўдыторыі
будзе прадстаўлена вытрымка з
самых важных і цікавых фактаў
з біяграфій вялікіх музыкантаў і
легендарных гуртоў. Гаварыць
будзем на беларускай мове. На
нашым тэлеканале і на радыё
да яе ставяцца з вялікай павагай. Заўсёды было неверагоднае
жаданне, каб праграмны кантэнт
быў на роднай мове. Напрыклад,
калі казаць пра радыё АНТ, то
вось ужо некалькі гадоў пры адборы кампазіцый для ратацыі аддаём перавагу менавіта беларускамоўным. Многія беларускамоўныя гурты (такія, як Hurmа, Nаvі і
шэраг іншых, якія «выстралілі»)
упершыню трапілі ў радыёэфір
менавіта ў нас. Мы палічылі: раз
імкнёмся падтрымліваць маладых выканаўцаў, якія спяваюць
па-беларуску, то лагічным працягам будзе праект «Легенды.
Lіvе».
— Неяк вы адзначылі, што
сёння назіраецца спажывецкае стаўленне да музыкі. Як,
на вашу думку, гэта ўплывае
на яе змест?
— Тое, што, пачынаючы з
1960-1970-х га доў, му зы ка з
творчага працэсу ператварылася ў індустрыю, мае свае наступствы. Музыка стала прадуктам,
які ствараецца па сваіх законах.
Пэўныя творчыя моманты ў гэтым кантэксце пачалі адыходзіць
на другі план. Так адбываецца
ўсюды — не толькі ў нас. Бо лічыцца, калі нейкая песня будзе
пабудавана паводле патрэбных
канонаў, то стане хітом і прынясе
грошы. Таму музычны матэрыял
цяпер проста падганяецца пад
патрэбныя рамкі. Так, ён прадаецца. Але, з іншага боку ёсць
нямала незалежных музыкантаў,
якія працягваюць эксперыментаваць, шукаць нешта новае. І яны
таксама знаходзяць сваю аўдыторыю. Менавіта тыя людзі, якія
бачаць у музыцы мастацтва, а не

проста ўспрымаюць яе як жыццёвы фон, і дазваляюць існаваць яе
стваральнікам.
Зразумела, калі аў тар піша
кампазіцыю, то менш за ўсё ў
ідэале думае пра тое, ці зможа
яе прадаць. Інакш творчасць перастане быць паўнавартаснай,
бо пераважае камерцыя. Папулярная музыка так даўно працуе. Але тады знікае тая самая
шчырасць. Перад любым творцам заўсёды паўстае дылема —
рабіць «скідку» на густы публікі
альбо не. Глядзіце, цікавы прыклад — гісторыя Боба Марлі. Ён
нарадзіўся на Ямайцы, якая ў
той час з'яўлялася былой калоніяй Англіі, ніхто не ставіўся да яе
сур'ёзна. А потым гэты чалавек
сваёй энергіяй змог, па сутнасці,
зрабіць музыку маленькай дзяржавы трэцяга свету папулярнай
на ўсёй планеце. Чаму так адбылося, можна толькі здагадвацца.
Аднак факт — гэта якраз той выпадак, калі шчырыя песні з душэўным пасылам змаглі знайсці
водгук ва ўсіх.

Дабіцца вынікаў
здольны тыя,
хто разбурае
стэрэатыпы,
не перастае самаўдасканальвацца
і праяўляе інтарэс
да сваёй аўдыторыі.
— Да прыходу на радыё АНТ
у вашай біяграфіі быў перыяд
працы на радыё «Рокс». Чым
ён для вас адметны?
— Там я прайшоў выдатную
радыйную школу, якую маю на
сёння. Тады на «Роксе» працава лі са праўд ныя пра фе сі я налы — Таццяна Сулімава, Сяргей Прохараў, Цімафей Аўдзееў. Гэтыя людзі былі з той эпохі,
калі радыё канцэнтравалася на
асобах. Яны ўсе выдатна разбіраліся ў музыцы і былі ўсебакова эрудзіраваныя. Прывілі
гэта і мне. Таму часам зусім не
разумею сучасны падыход да

ра дыё пра гра ма ван ня. Сён ня
ды джэі за ра джа юць слу хачоў
добрымі жартамі, настроем, — і
гэта спрацоўвае. Аднак з вопыту ранейшай працы я разумею,
што жартаў і энергетыкі недастаткова, каб быць добрым дыджэем. За ўсім гэтым павінен
быць пласт ведаў, які ты можаш
несці ў эфір. Калі, напрыклад,
твой слухач захоча пагаварыць
пра Сартра, то ў цябе не павінна
ўзнікаць пытання, хто гэта. Таму
што яно зводзіць тваю вартасць
і само радыё ў вачах гэтага чалавека ніжэй за плінтус. Слухачу
ўсё роўна, чытаў ты такога аўтара альбо не, — яму проста патрэбны суразмоўца яго ўзроўню.
Таму я заўсёды за тое, каб людзі,
якія працуюць у СМІ і асабліва
на радыё (там пастаянна амаль
што прамы эфір) — займаліся
самаадукацыяй, арыентаваліся
ў мастацтве, культуры і былі ў
курсе таго, чым жыве свет. А
не проста пераказвалі «барадатыя» жарты з інтэрнэту.
— А вашы першыя эфіры
якімі былі?
— Калі я прыйшоў працаваць
на радыё «Рокс», то меў вопыт
працы на тэлебачанні ў праекце «5х5». Але ж там зусім іншая
спецыфіка. Ты працуеш у прамым эфіры і бачыш рэакцыю
аўдыторыі. А на радыё сядзіш у
пакойчыку, дзе толькі ты, пульт і
мікрафон. Тады ў мяне было адчуванне, быццам я падаю ў бездань. Я не зусім разумеў, што
і як рабіць. Безумоўна, вельмі
дапамагалі калегі, сярод якіх Іна
Васільева і Сяргей Прохараў.
Ён, адпрацаваўшы сваю змену,
заставаўся яшчэ і на маю, каб
даць нейкія падказкі, скарэкта-

ваць мае дзеянні. Сяргея я лічу
сваім радыёгуру.
— Самі ў якасці гледача і
слухача што выбіраеце?
— Імкнуся адсочваць, якія
праекты выпускае родны тэлеканал. А так наогул захапляюся
праглядам навукова-папулярных
праграм пра будову свету, квантавую фізіку. Гляджу таксама
музычныя праграмы, каб быць у
курсе навінак. Таму, можна сказаць, найбольшы інтарэс сёння
выклікаюць музыка і фізіка. У
адной праграме нядаўна бачыў,
як даказвалі практычную магчымасць існавання жыцця на Еўропе (гэта спадарожнік Юпіцера).
— У вас жон ка ро дам з
Украіны, таму вашы адносіны
будаваліся на адлегласці. Што
было самым складаным?
— Будаваць стасункі на адлегласці складана, але чалавек здатны да ўсяго звыкнуць.
Мы пазнаёміліся ў Как тэбелі,
а потым тры гады ездзілі адно
да аднаго. У асноўным я ехаў
19 гадзін да Харкава пад акампанемент Стаса Міхайлава, песні
якога ўвесь час круцілі ў цягніку.
Цяпер як толькі чую яго голас,
адразу хочацца выйсці з пакоя,
бо перанасычаны яго песнямі...
Самым складаным у адносінах
на адлегласці з'яўляецца давер
да свайго каханага чалавека. Бо
калі ён не побач, то ты не маеш
поўнага ўяўлення, чым і як ён жыве. А яшчэ — разуменне таго,
што нехта з дваіх павінен будзе
пераехаць. Пераехала яна, таму
што вырашылі: ёй будзе прасцей
нешта тут шукаць (яна якраз універсітэт тады заканчвала), чым
мне там будаваць усё спачатку.

Спа дзя ю ся, пра віль ны вы бар
зрабілі.
— Цяпер вы пажаніліся, расце сын. Як вам у ролі бацькі?
— На жаль, з-за занятасці на
працы мы не так часта бачымся.
Але новае жыццё — гэта цуд. Я
не фанатычны бацька і не трасуся над дзіцем. Проста імкнуся
даносіць да яго разуменне таго,
што ёсць «добра» і «дрэнна».
Мне ў любым выпадку больш цікава глядзець, як ён будзе сам
развівацца як асоба. Як бацька
буду карэктаваць яго паводзіны,
калі ўбачу, што не тым шляхам
ідзе, але ні ў якім разе не стану
навязваць сваіх каштоўнасцяў.
Бо любы чалавек расце і развіваецца ў сваім часе, у сваёй культуры і субкультуры, і дзякуючы
гэтаму фарміруецца яго асоба.
— Вы вядомы ў тым ліку і як
вядучы конкурсаў прыгажосці. Якое ваша ўяўленне пра
мужчынскую і жаночую прыгажосць?
— Пры га жосць — вель мі
суб'ектыўнае паняцце. Вачыма
мы бачым толькі частку. А калі
дадаць сюды энергію, якая зыходзіць ад чалавека, яго жэсты,
інтанацыі голасу — іх мы ўспрымаем падсвядома і яны таксама
фарміруюць цэласны вобраз.
Мне здаецца, што большае значэнне мае ўнутраны свет і тое,
як ён трансліруецца ў наваколле.
Гэта важна як для мужчынскай,
так і для жаночай прыгажосці.

Ёсць нямала
незалежных
музыкантаў,
якія працягваюць
эксперыментаваць,
шукаць нешта
новае. І яны таксама
знаходзяць сваю
аўдыторыю.
— У праграме «ТБ-таксі» вы
выпрабоўваеце ўдачу звычайных пасажыраў. А самі атрымлівалі грашовыя падарункі ад
фартуны?
— Калі казаць пра нейкія падарункі фартуны кшталту выйгрышу ў латарэі, то я не прыхільнік такіх гульняў. Але аднойчы
ў Францыі быў цікавы выпадак.
Сядзелі мы ў кавярні. Адзін чалавек з нашай кампаніі набыў
імгненную латарэю і выйграў
20 еўра. Потым паспытаў удачу мой таварыш — 100 еўра. Я
таксама не стрымаўся і здабыў
5 еўра. Пасля некалькі тыдняў
мы куплялі тыя латарэі, але мне
не асабліва шчасціла. А ў апошні
дзень вырашыў рызыкнуць яшчэ
раз і выйграў-такі 100 еўра. З таго часу больш не гуляю.
Алена ДРАПКО.

КАЛДУН СЫШОЎ.
КАЛДУН ЗАСТАЎСЯ
І ў новым тэлепраекце прапануе выйграць
да 100 мільёнаў беларускіх рублёў

Папулярная гульня «Адзін супраць усіх»,
якая выходзіла на тэлеканале АНТ з кастрычніка 2007 года, сёлета канчаткова пакідае
эфір. Але засмучацца прыхільнікам капіталшоу для эрудытаў не выпадае: ужо гэтай
восенню ў праграме з'явіцца новы праект
«100 мільёнаў». Прычым весці яго будзе зноў
жа Георгій Калдун.

«А давай паставім усё на адзін варыянт, — угаворваў
на здымках сваю партнёрку акцёр Максім Сокал. —
Калі прайграем, то эфектна. ...І два пачкі сабе, каб
хоць не дарэмна прыйшлі».

«100 мільёнаў» — фармат галандскай прадзюсарскай кампаніі Endemol. У арыгінале яно мела назву «The Mіllіon Pound Drop» («Мільёны, якія
падаюць») і з 2010 года паспяхова прайшло больш
чым у 40 краінах свету.

У адрозненне ад гульні «Адзін супраць усіх», у
«100 мільёнаў» гуляе не адзін чалавек, а пара, і грошы на рукі выдаюцца адразу. Сэнс у тым, каб захаваць як мага большую суму да канца гульні, — у
ідэале да апошняга з васьмі пытанняў, на якія павінны адказаць удзельнікі. У кожным раўндзе можна
выбраць адну з дзвюх катэгорый. Далей гучыць пытанне і некалькі варыянтаў адказу на яго. За 60 секунд гульцам трэба не толькі дамовіцца паміж сабой, які адказ яны лічаць правільным, але і пакласці
грошы на люк(і) з адказамі. Можна ў любы момант
скарыстацца джокерам і памяняць рашэнне — але
толькі раз за ўсю гульню. Калі рашэнне прынята ці
час, адведзены на пытанне, скончыўся, люкі з няправільнымі адказамі адчыняюцца і грошы проста
на вачах удзельнікаў літаральна вылятаюць у трубу.
Калі наяўных не засталося зусім, гульцы прайграюць
і пакідаюць шоу з пустымі рукамі.
Некалькі першых выпускаў ужо запісаны. Сярод
удзельнікаў будуць і вядомыя персанажы: артысты
Тэа і Дарыя, Ларыса Грыбалёва і Саша Нэма, прадзюсар Уладзімір Кубышкін і спявачка Аня Шаркунова, гімнастка Любоў Чаркашына, «Місіс Беларусь»
Юлія Перагудава і іншыя. Дарэчы, як расказала
кіраўнік дырэкцыі спецпраектаў АНТ Анжэліна Мікульская, «зорныя» ўдзельнікі свае выйгрышы не
забіраюць, а пералічваюць на дабрачыннасць.
Каб трапіць у лік патэнцыйных гульцоў, варта
сачыць за навінамі праекта ў эфіры і на сайце
тэлеканала — там будуць размешчаны анкеты і
адборачныя тэсты для будучых прэтэндэнтаў на
100 мільёнаў.

ДВАЙНАЯ ПОРЦЫЯ
ДОБРАЙ РАНІЦЫ
«Дыбра — гэта такая жывёла, помесь бабра і выдры», — з «шасцісоткі», самай вялікай студыі Белтэле ра дыё кам па ніі, гу чыць
на два галасы скорагаворка
пра невядомую жывёліну.
Зазіраем туды і вырашаем,
што перагрэліся: перад камерай актыўна жэстыкулюе
хлопец, а за працэсам сочыць... ён жа.
— Гэта не ў вас у вачах дваіцца, — супакойваюць калегітэлевізійнікі. — Прос та новыя
вядучыя тэлевізійнай «Раніцы»
на канале «Беларусь 2» — сапраўды двайняты.
Дакладней, двойчы двайняты: блізняты-дзяўчаты і блізняты-хлопцы. А апошнім яшчэ і па
22 гады — вось такая забаўная
магія двоек атрымалася.
«Хацелася чымсьці здзівіць
гледача. А здзівіць у ранішнім эфіры даволі складана, бо жанр гэты
даўно сфарміраваны і ўсебакова
распрацаваны на многіх тэлеканалах, — зазначае кіраўнік дырэкцыі
«Беларусь 2» Наталля Марынава.
— Паколькі мы пазіцыянуем сябе
як маладзёжна-забаўляльны канал, вырашылі запрасіць новых
маладых вядучых — блізнятаў. Шукалі па сацыяльных сетках, праз
знаёмых, на кастынгах. У выніку
выбралі дзве пары: Равіль і Рустам
Насыравы, а таксама Аляксандра і
Валянціна Груздзевы».

Браты Насыравы як на духу
выкладваюць, што родам яны з
Ліды, малодшыя з чатырох дзяцей у вялікай сям'і; што гадоў да
шаснаццаці вельмі саромеліся
сваіх імёнаў, таму прадстаўляліся як Андрэй і Руслан; што хоць

Фотаздымкі Надзеі БУЖАН.
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тэлевізійнага вопыту яны не маюць, але ў сваім маладым узросце ўжо прайшлі неблагую загартоўку: вучыліся ў архітэктурным
каледжы, працавалі на будоўлі
і ў рэстаране, займаліся танцамі і нават уваходзілі ў сотню
лепшых танцораў СНД... Амаль
выпадкова трапілі на кастынг тэлепраекта «Хачу ў тэлевізар» і
нечакана нават для саміх сябе
атрымалі прапанову працаваць
у буйнейшым медыяхолдынгу.
«Мы яшчэ не да канца паверылі, што ўсё гэта адбываецца з
намі, — прызнаюцца хлопцы, —
а ўжо для родных які сюрпрыз
будзе!» Гаваркія, усмешлівыя,

вельмі рухавыя — энергіі ў блізнят, здаецца, хопіць не тое што
на дваіх, а на два ў дзясятай
ступені.
Спявачкі Валянціна і Аляксандра Груздзевы, наадварот,
пры зна юц ца, што да лё ка не
«жаваранкі» і ранішні эфір для
іх — пэўнае выпрабаванне. «Калі
б не дзеці (сыну і дачцэ артыстак
з невялікай розніцай неўзабаве
споўніцца 2 гады. — Аўт.), якія
прыходзяць і сцягваюць коўдру,
бо ім тэрмінова нешта трэба, ні ў
якім разе не ўставалі б. Мы рэдкія «совы»! — тэатральна вохкаюць артысткі. — Затое пасля
«сядзення» з дзецьмі ніводная
праца не страшная. Тым больш,
у нас ужо ёсць вопыт на тэлебачанні, за час творчага водпуску
назапасілася мноства ідэй —
справімся».
Вікторыя ЦЕЛЯШУК



ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
ТЫДЗЕНЬ
23.40 Воднае пола. Чэмпія- 22.10 «Глядзець усім!».
нат Еўропы. Мужчыны. Фі- 23.00 «Ваенная тайна».
нал. Сербія — Чарнагорыя.
22.35 Серыял «Атэль «Ва- 2.55 Футбол. Міжнародны КуМIР
вілон».
бак чэмпіёнаў. Фінал.
23.40 Хачу ў тэлевізар!
5.00 «180 хвілін на снеданне».
АНТ
БЕЛАРУСЬ 3
8.15 Серыял «Група шчас6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, ця».
7.30, 13.50, 19.15, 21.05, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 10.05, 23.25 Маст. фільм
23.55 «Калейдаскоп».
20.30 Нашы навіны.
«Прафесія — следчы».
7.40, 14.00, 19.25 «Сімвалы 6.05 «Наша раніца».
11.30 «Агульны інтарэс».
эпохі». Самвыдат.
9.05 Контуры.
12.00, 15.00, 18.00 Навіны
7.55 «Хачу ўсё ведаць!».
10.00 «Жыць здорава!».
(бягучы радок).
8.05, 11.40, 14.30, 19.45 «Раз11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 12.20 Се ры ял «Я сымаўляем па-беларуску».
21.00 Навіны спорту.
шчык».
8.10 Дзіцячы фільм. «Зусім
11.10 Серыял «Ясмін».
13.55 Дак. серыял «Забытая
прапашчы».
13.10 «След».
вайна».
9.45 «Маёр Ветраў». Маст.
13.55 «Модны прыгавор».
15.20, 22.10 Ток-шоу «Слова
фільм. Частка чацвёртая,
15.00 «Сам-насам з усімі».
за слова».
заключная.
16.15 «Добры дзень».
16.10 Серыял «Экстранны
10.40, 22.05 «Сімвал Перамо16.50 «Давай пажэнімся!».
выклік. Доктар Смерць».
гі». Расія. Радзіма-маці.
18.20 «Адваротны адлік. «Рэ- 18.20, 2.30 Серыял «Галоў11.10, 23.25 «Святло далёкай
зоркі». Памяці беларускага клама па-савецку. Усё пра- ны калібр».
20.40 Маст. фільм «На краі
мас така Мікалая Селешчу- даць, акрамя Радзімы».
18.50 «Няхай гавораць».
стаю».
ка.
23.00 «Агульны інтарэс».
11.45 Сусветнае кіно. «Пра- 20.00 Час.
21.05 Серыял «Анёл або 0.35 Серыял «Спальны радзюсары».
14.15 «Беларускі народны ка- дэман».
ён».
22.50 Серыял «Пад прыляндар». Сёмуха.
1.35 Дак. фільм «Дзённік накрыц
цём».
14.35 Серыял «Мегрэ».
зіранняў Сяргея Маёрава».
19.50 М/ф «Дзікія лебедзі». 23.50 Маст. фільм «Дрэва
Джошуа».
РТР—
20.45 Калыханка.
БЕЛАРУСЬ
21.15 «Пацалунак Сакрата». 1.35 Начныя навіны.
Маст. фільм. 1-я серыя.
7.00 “Раніца Расіі».
СТБ
22.35 Хіт-парад. «Сто песень
10.55 Надвор'е на тыдзень.
для Беларусі».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Весткі.
БЕЛАРУСЬ 5 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 11.30 «Прамы эфір».
6.10, 17.20 «Міншчына».
12.55 «Дзяўчаты».
7.10 Тэніс. Турнір ВТА. Стэн- 6.20, 7.45 «Раніца. Студыя 13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Надобрага настрою».
фард. Фінал.
віны — Беларусь.
9.10 Фут бол. Бе ла рус- 7.40, 20.10, 22.55 «СТБ14.30 Ток-шоу «Пра самае
банк — Чэмпіянат Беларусі. спорт».
галоўнае».
8.30
«Ты
дзень».
«Слуцк» — «Тар пе да-Бе15.40 «Ад'ютант яго правас9.45 «Чыстая праца».
лАЗ».
11.00 Більярд. Чэмпіянат Еў- 10.40, 17.30 «Званая вячэ- ха дзі цель ства. Аса біс тая
справа».
ра».
ропы.
16.40 «Касманаўтыка».
14.00 Футбол. Міжнародны 11.35 «Сямейныя драмы».
17.40 Серыял «Гаспадыня
Кубак чэмпіёнаў. «Манчэстэр 12.35 «Не хлусі мне!».
майго лёсу».
13.50 «Вялікі горад».
Юнайтэд» — «Інтэр».
18.40 Серыял «Пакуль ста15.55 Аў таспорт. Vеlсоm — 14.30 «Ежа багоў».
ніца спіць».
чэмпіянат Беларусі па дрыф- 15.25 «Мае цудоўныя...».
20.50 Серыял «Учора скон16.20 «Наша справа».
тынгу. 3-і этап.
чылася вайна».
17.05 Футбол. Міжнародны 16.50 «Следакі».
22.50 Серыял «Крутыя беКубак чэмпіёнаў. «Рэал» — 18.30 «Рэальная кухня».
20.00 «Сталічныя падрабяз- рагі».
«Рома».
23.40 «Апе ра цыя «Вя лі кі
19.00, 1.00, 4.55 Тэніс. Турнір насці».
20.15 Маст. фільм «Спецы- вальс».
ВТА. Манрэаль.
яліст».
0.30 Серыял «Дастаеўскі».
23.00 Час футбола.

ПАНЯДЗЕЛАК, 4 ЖНІЎНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ракладам), 9.00, 12.00, 15.00,
19.00, 23.55 Навіны.
7.05, 8.05 Дзелавое жыццё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Зона Х.
9.10 Галоўны эфір.
10.05, 20.00 Серыял «Земскі
доктар».
11.00, 12.10 Ме лад ра ма
«Мой любімы геній». 1-я і
2-я серыі.
15.15, 18.40 Навіны рэгіёна.
15.25 Баявік «Начныя ластаўкі». 1-я серыя.
16.30 Нашы.
16.45 Драма «Маладая Вікторыя».
19.20 Арэна.
21.00 Панарама.
21.45 Серыял «След».
23.25 Актуальнае інтэрв'ю.
0.15 Дзень спорту.
0.25 Ме лад ра ма «Гу вернантка».

БЕЛАРУСЬ 2
7.00 Раніца.
9.00, 10.00, 21.30 Тэлебарометр.
9.05, 17.55 Серыял «План
«Б».
10.35, 1.00 Дэтэктыў «Справа Дойлаў».
11.35, 23.45 Серыял «Шэрлак Холмс і док тар Ватсан».
13.05 Фільм-казка «Галошы
шчасця».
14.35 «Два з паловай кухары.
Адкрытая кухня».
15.10 Камедыя «Паляўнічыя на прывідаў».
17.05 Ток-шоу «Перазагрузка».
18.55 Серыял «Каханне на
раёне».
19.55 Серыял «Смерць у
раі».
21.00 Рэальны свет.
21.25 КЕНО.
21.35 Сітком «СашаТаня».

НТБ—БЕЛАРУСЬ
6.00 «НТБ раніцай».
8.10 «Выратавальнікі».
8.35 «Да суда».
9.30, 10.20 Серыял «Вяртанне Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сёння.
11.50, 13.20 «Суд прысяжных».
14.20 «Пракурорская праверка».
15.15 «Ядзім дома!».
15.40, 18.25 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
16.35 Серыял «Масква. Тры
вакзалы».
20.00 Серыял «Дэльта».
21.40 Серыял «Тры зоркі».
23.25 Сёння. Вынікі.
23.50 Серыял «Глухар. Вяртанне».

8 КАНАЛ
7.00, 12.20, 18.55, 20.55,
23.50 «Надвор'е».
7.05, 16.05 Мультпарад.
7.30 Ме лад ра ма «Аў густ
Раш».
9.20 «Неверагодная магія».
9.30, 17.50 Се ры ял «Рэванш».
10.15 Драма «Вялікі майстар».
12.25 Серыял «Пуаро Агаты
Крысці».
13.25 «Тэлемагазін».
14.25 Серыял «У чым віна
Фатмагуль».
16.30 «VR-дайджэст».
17.00 Серыял «Паліцыя Гаваяў».
18.40 «Тэлемагазін».
19.00 Серыял «Матрошкі».
20.45 «Вечарніца».
21.00 Драма «Асноўны інстынкт».
23.10 Серыял «Да смерці
прыгожая».

ВТБ
6.00, 1.00 “PLAY”.
8.00 М/ф «Смяшарыкі».
8.30, 18.10, 0.00 Скетч-шоу
«6 кадраў».
9.00 «Спытайце кухара».

10.00 Серыял «Загс».
11.00 Серыял «Свацця».
12.00 «Кіно ў дэталях».
13.00, 23.10 Скетч-шоу «Даеш моладзь».
14.00 Скетч-шоу «Адна за
ўсіх».
15.00 Серыял «Дзетка».
16.00 Прыгоды «Санктум».
18.30, 0.30 «Лаві момант».
19.00 Серыял «Дзённік доктара Зайцавай».
20.00 Серыял «Два бацькі і
два сыны».
21.10 Камедыя «Новая сукенка Каралёвай».

КУЛЬТУРА
6.00 «Еўраньюс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.00 Навіны культуры.
9.20, 22.20 Маст. фільм
«Мая барацьба».
11.10 Невядомы Пецяргоф.
«Мастацтва спакушэння».
11.40 «Ча а да еў. Апа ло гія
вар'ята».
12.20 Дак. фільм «Шарль Кулон».
12.30 Маст. фільм «Восень».
14.10 Тэатральны фестываль
тэлеканала «Культура». Тэатр «Лен кам». Спек такль
«Каралеўскія гульні».
16.10 Дак. фільм «Марк Захараў. Настаўнік, які пабудаваў дом».
17.00 «Су свет ныя скар бы
культуры».
17.20 Дак. фільм «Юрыю Сіланць е ву пры свя ча ец ца...
Няскончаная п'еса для аркестра».
18.15 Жыццё выдатных ідэй.
«Аспірынавы скандал».
18.45 Дак. фільм «Барыс Савельевіч Ласкін — шоумэн са
стажам...».
19.30 «Доб рай ночы, малыя!».
19.45 Веніямін Смехаў. «Я
прыйшоў да Вас з вершамі...
Барыс Слуцкі і Аляксандр
Межыраў».
20.40 Дак. серыял «Скрозь
кратовую нару з Морганам
Фрыменам».
21.30 «Гістарычныя падарож-

жы Івана Талс тога». Фільм
1-ы.
0.10 Дак. фільм «Трамвай,
які заблудзіўся».
0.40 Маст. фільм «Клічце
павітуху. Раздзел 1». 1-я
серыя.
1.35 Й. Гайдн. Канцэрт для
4-х сольных інструментаў з
аркестрам.

ЕURОSРОRT

9.30 Аўта- і мотаспорт.
9.45, 15.30, 1.30 Веласпорт.
Тур Польшчы.
10.45, 18.00, 20.45 Чэмпіянат
свету ў класе Турынг.
12.30 Снукер. Мастэрс. Фінал.
19.00 Снукер. Чэмпіянат свеНАСТАЛЬГIЯ ту. Фінал.
21.45 WATTS.
5.00 «Вячэрняя музычная ка- 22.00 Пра рэслінг.
вярня запрашае». 1992 год. 23.30 Суперкомбат. Серыя
6.25, 12.20 «Што? Дзе? Ка- WGP.
лі?». 1-я міжнародная гульня.
КАМЕДЫЯ
1988 год.
7.30 «У коле сяброў. Уладзі5.00, 2.10 Серыял «Месяцомір Вінакур». 1986 год.
8.50 Маст. фільм «Неве- вы хлопчык».
рагодны заклад, або Са- 5.45 Мюзікл «Джэнтльмены
праўднае здарэнне, якое аддаюць перавагу бландзіншчасліва завяршылася сто кам».
гадоў таму».
7.25 Камедыя «Тры дні з пры10.10 «50/50». 1990 год.
дуркам».
11.00 Фільм-канцэрт «Бене- 8.45, 13.20, 16.20, 21.00 Сефіс прадстаўляе... Людміла рыял «Як не варта жыць».
Гурчанка».
9.45 Камедыя «Нявеста, якая
13.10 «Спецыяльна па ва- ўцякла».
шым заказе». І. Алейнікаў і 11.45 Камедыя «Згубленыя
Ю. Стаянаў.1990 год.
ў лесе».
13.35 Тэлеспектакль «Клоўн». 14.20 Ка ме дыя «Па ро да
1971 год.
бульдог».
15.00 «Тэатральныя сустрэ- 16.00, 19.00, 20.40, 4.40
чы». 1997 год.
Скетчком «Паміж намі».
16.10 Канцэрт «Славянскі ба- 17.20 Камедыя «Ужо ўчора».
зар». 1992 год.
19.20 Ка ме дыя «Не вы ні17.00»...Да 16 і старэйшым». шчальны шпіён».
1988 год.
22.10 Камедыя «Учора, сён17.55 «Якія прыгожыя жыццё ня, заўтра».
і зямля». Канцэрт.
0.15 Камедыя «Двое — гэта
18.25 М/ф «Кубік».
занадта».
18.40 Маст. фільм «Дарога 3.00 Камедыя «Вясельны пярэпалах».
ў пекла». 1-я серыя.
20.00, 2.00 «Мінулы час».
21.00 «На ро джа ныя ў
ТБ3
СССР».
22.00 «Да і пасля поўначы». 6.00 М/ф.
1-я частка. 1987 год.
8.15 «Сардэчна запрашаем
23.00 Творчы вечар Гелены дадому!».
Веліканавай ў Тэатры Эстра- 8.55, 18.30, 2.30 Серыял «Цуды. 1991 год.
доўнае стагоддзе».
0.30 Тэлефільм «Следства 10.30 «Паненка і кулінар».
11.00, 4.25 Дак. серыял «Па
вядуць Знатакі».
справах няпоўнагадовых».
3.00 «Колба часу».
4.00
« К і н а п а н а р а м а » . 12.45, 17.30 Дак. се ры ял
«Справа Астахава».
1963 год.
4.40 Канцэрт замежнай эст- 13.40, 17.00, 4.00 Дак. серыял «Простыя складанасці».
рады.

14.10 «Жонка. Гісторыя кахання». Вольга Кабо.
15.30 «Сто пытанняў даросламу». Дзмітрый Дзюжаў.
16.15, 22.05 «Зорныя гісторыі».
20.15 Серыял «Самара». Заключная серыя.
21.10, 1.45 Серыял «Чырвоная капэла».
22.55 Серыял «Паляўнічыя
на чужых».
23.45 «Асцярожна, махляры!».
0.15 «Ча со ва да ступ ны».
Аляксей Пушкоў.
1.05 «Без падману».

TБ1000

1.55 Меладрама «Гувернантка».
3.40 Драма «Маленькая Вера».

NАTIОNАL
GЕОGRАРHIС
5.00 Інжынерныя ідэі.
6.00, 12.00, 19.00 Зрабі або
памры.
7.00, 22.00 Навуковыя недарэчнасці.
8.00, 13.00 Фашысцкі лагер
смерці.
9.00, 14.00 Апакаліпсіс: Другая сусветная вайна.
10.00 Мегазаводы.
11.00 Дзікая будоўля.
15.00 Дзікія жывёлы Поўначы.
16.00 Смяротна небяспечны
тузін.
17.00 Вайна генералаў.
18.00 Машыны: разабраць і
прадаць.
20.00, 0.00, 3.00 Фатальная
стыхія.
21.00, 1.00, 4.00 Горшае надвор'е ўсіх часоў?
23.00 Турэмныя цяжкасці.
2.00 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха.

5.00, 11.15 Драма «Маленькія жанчыны».
7.10 Ка ме дыя «Бра ты
Грым».
9.15, 15.05 Драма «Сумны
Валянцін».
13.20 Драма «Глыбокае сіняе
мора».
17.05 Камедыя «Сэрцаед».
19.00 Драма «Звяры дзікага
Поўдня».
20.40 Трылер «Тормаз».
22.30 Трылер «Сховішча».
0.40 Баявік «Круты і цыпачDISСОVЕRУ
кі».
2.50 Фэнтэзі «Дом ля возе- 7.00 Майстры выжывання.
ра».
7.50 Што ў вас у гаражы?
8.40, 13.15 Як гэта ўстроеTБ1000
на?
РУСКАЕ КІНО
9.10, 13.40, 4.45 Як гэта зроб6.00 Ка ме дыя «Ля ту чая лена?
мыш».
9.35, 23.00 Рачныя монстры.
8.35 Ка ме дыя «Ка ні кулы 10.30, 5.10 Залатая ліхаманка.
строгага рэжыму».
11.25, 16.25 Каралі аўкцыё10.35 Фэн тэ зі «Каз ка. наў.
Ёсць».
12.20, 0.55 Top Gear.
12.10 Драма «Жанаты ха- 14.10, 3.55 Хуткія і гучныя.
ласцяк».
15.05, 6.05 Махінатары.
13.35 Камедыя «Свята Неп- 16.00 Пятая перадача.
17.20 Горад навыварат.
туна».
14.30 Дра ма «Дзяў чы на і 18.15 Цуды Сонечнай сістэмы.
смерць».
16.40 Камедыя «З новым го- 19.10 Рускі еці.
21.00 Голыя і напалоханыя.
дам, мамы!».
18.10 Драма «Апошняя рэ- 22.00 Чыгунка Аляскі.
0.00, 3.05 Паляўнічыя на рэпрадукцыя».
21.50 Драма «Злачынства і ліквіі.
1.50 Сапраўдныя аферысты.
пакаранне».
0.05 Баявік «Брыгада: Спад- 2.40 Маланкавыя катастрофы.
чыннік».

