
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, 
0.00 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Зо-
на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Се ры ял «Ся мей ныя 
ме лад ра мы».
11.05 Се ры ял «Зем скі док-
тар». За ключ ная се рыя.
12.10 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
13.15 Ме лад ра ма «Па ву цін-
ка ба бі на га ле та».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Дра ма «Брэж неў». 1-я 
се рыя.
16.30 Ме лад ра ма «Іро нія лё-
су. Пра цяг».
19.20 Арэ на.
20.00 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Пра цяг». 1-я се рыя.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «След».
23.30 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.20 Дзень спор ту.
0.30 Ба я вік «Тры ікс 2: Но вы 
ўзро вень».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.00, 21.30 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 16.40 Се ры ял «Са шка». 
1-я се рыя.
10.35 Маст. фільм «Аслі ная 
шку ра».
12.00 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня».
12.35 Пры го ды «Цяг нік па-
за рас кла дам».
14.15 Дра ма «Двух сот га до-
вы ча ла век».

17.50 Дэ тэк тыў «Ляль кі 
ведзь ма ка».
18.50 Се ры ял «Уні вер». 1-я 
і 2-я се рыі.
19.50 Се ры ял «Ін тэр ны». 1-я 
і 2-я се рыі.
20.55 Маз га вы штурм.
21.25 КЕ НО.
21.35 Се ры ял «Атэль «Ва-
ві лон».
22.45 Дэ тэк тыў «Ку лі нар». 
1-я се рыя.
23.50 Ха чу ў тэ ле ві зар!
23.55 Ток-шоу «Пе ра за груз-
ка».

7.30, 13.20, 18.55, 21.00, 23.50 
«Ка лей да скоп».
7.40, 13.30, 19.05 «Сім ва лы 
эпо хі». Аў та ма біль «Вол га».
7.55 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.05 Дзі ця чы фільм. «Што ў 
Сень кі бы ло».
9.15, 11.15, 14.05, 19.20 «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку».
9.25, 21.15 «Учас так лей-
тэ нан та Ка чу ры». Маст. 
фільм.
10.20, 22.55 «Мас та кі Па рыж-
скай шко лы. Ура джэн цы Бе-
ла ру сі». «Ха ім Су цін. Сма га 
ко ле ру». Дак. фільм.
10.45, 23.25 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці паэ та Пет ру ся 
Ма ка ля.
11.20 Су свет нае кі но. «Ка-
ры я лан».
13.45 «Гіс то рыя ад ной фа та-
гра фіі». Дак. фільм.
14.10 Се ры ял. «Мег рэ».
19.25 Дзі ця чы фільм. «Бе-
ле ет па рус одинокий...».
20.45 Ка лы хан ка.
22.05 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».

8.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Хал Сі ці» — «Сток Сі ці».
10.00 Бас кет бол. ЧЕ-2015. 
Ква лі фі ка цыя. Муж чы ны. Бе-
ла русь — Бель гія.
11.40 Аў та спорт. Драг-рэй-
сінг. Этап чэм пі я на ту Бе ла ру-
сі і Куб ка Ра сіі «burn драг».

13.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «То тэн хэм» — «КПР».
15.10 Фак тар сі лы.
15.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Сан дэ рлэнд» — «Ман-
чэс тэр Юнай тэд».
17.30 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Ман-
рэ аль.
20.20 Час фут бо ла.
21.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Сі ці» — «Лі-
вер пуль».

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.
10.00 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Се ры ял «Яс мін».
13.10 Се ры ял «След».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Доб ры дзень».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік. «Пётр 
Шу маў. Чор на-бе лы лёс».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ню хач».
23.00 «Пер шая су свет ная».
0.00 Маст. фільм «3 жан чы-
ны».
2.10 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 «Чыс тая пра ца».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.25 Му зыч ны фес ты валь 
«Сяб роў ства».
15.40 «Ін шая кра і на». «Мал-
до ва: гіс то рыя смуг лян кі».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».

18.30 «Рэ аль ная кух ня».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «За га да-
на зні шчыць».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін на сне дан не».
8.15 Се ры ял «Спра ва бы ла 
ў Гаў ры лаў цы».
9.55, 0.45 Маст. фільм «Па-
лё ты ў сне і на яве».
11.30 «Агуль ны ін та рэс».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 На-
ві ны (бя гу чы ра док).
12.20 Се ры ял «Жа да ная».
14.10 Дак. фільм «Тай ныя 
зна кі».
15.20, 23.00 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Чэм пі ён».
18.20, 2.20 Се ры ял «Фар фо-
ра вае вя сел ле».
21.20 Маст. фільм «Дом сон-
ца».

23.50 «Бе ла русь сён ня».
0.20 «Агуль ны ін та рэс».

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.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Вя лі кія над зеі».
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
15.40 «Да га вор з кры вёй». 
Фільм 1-ы.
16.40 «Кас ма на ўты ка».
17.40 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.40 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
20.50 Се ры ял «Плюс Лю-
боў».

22.50 Се ры ял «Кру тыя бе-
ра гі».
23.40 «Вя лі кі аф ры кан скі раз-
лом».
0.30 Се ры ял «За піс кі экс-
пе ды та ра тай най кан цы ля-
рыі».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.10 «Да су да».
9.05, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.30, 14.20, 17.30 Агляд. 
Над звы чай нае зда рэн не.
11.55, 13.20 «Суд пры сяж-
ных».
14.40 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
15.35 «Ядзім до ма!».
16.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
17.55 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
20.00 Се ры ял «Брат за бра-
та».
20.55 Маст. фільм «Двое».
22.40, 0.00 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны».
23.35 Сён ня. Вы ні кі.
0.50 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 12.45, 19.00, 20.55, 23.30 
«На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 Ба я вік «Помс та па ў-
шых».
9.55 Се ры ял «Рэ ванш».
10.45 «Кі на блак нот».
11.00 Ка ме дыя «Зна ём ства 
з Фа ке ра мі».
12.50 Тры лер «Па ну рыя ня-
бё сы».
14.30 Се ры ял «Ад ры ну-
тыя».
16.30 «VR-дай джэст».
17.00 Се ры ял «Аген ты».
17.55 Се ры ял «Знік лы без 
вес так».
18.45 «Тэ ле ма га зін».
19.05 Се ры ял «Лі ле ха мер».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Тры лер «На ад лег лас-
ці ўда ру».
22.50 Се ры ял «Да смер ці 
пры го жая».

6.00, 1.00 «PLAY”.
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.10, 0.00 Скетч-шоу
«6 кад раў».
9.00 «Спы тай це ку ха ра».
10.00 Се ры ял «Загс».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00 «Кі но ў дэ та лях».
13.00, 23.15 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «Дзет ка».
16.00 Тры лер «Фі ло са фы: 
Урок вы жы ван ня».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
19.00 Се ры ял «Дзён нік док-
та ра Зай ца вай».
20.00 Се ры ял «Два баць кі і 
два сы ны».
21.10 Ме лад ра ма «Доб ры 
хло пец».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.00 На ві-
ны куль ту ры.
9.20 70 га доў Сяр гею Са лаў-
ё ву. Маст. фільм «Чу жая бе-
лая і ра бы».
10.50 Дак. фільм «Ва ві лон-
ская ве жа. Скарб Ме кон га».
11.45 «Лі нія жыц ця». Юрый 
Са ло мін.
12.35, 22.20 Маст. фільм 
«Ад' ютант яго пра вас ха дзі-
цель ства». 1-я се рыя.
13.50 Дак. фільм «Віль гельм 
Рэнт ген».
14.10 Тэ ат раль ны фес ты валь 
тэ ле ка на ла «Куль ту ра». Тэ-
атр «Са ты ры кон». Спек такль 
«Ка роль Лір».
16.45 Пры ма дон ны су свет най 
опе ры. Ве се лі на Ка за ра ва.
17.45 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
18.15 Ус па мі на ю чы Лі лію Тал-
ма чо ву. «Эпі зо ды».
19.00 Дак. фільм «У нас тут 
як сад, ні я ка га смут ку...».
19.55 «Доб рай но чы, ма лыя!».
20.05 Зор кі рус ка га Аван гар-
да. «Леў Ку ля шоў. Ба чыць 
шчас лі вых лю дзей».
20.35 Дак. се ры ял «Аў стра-
лія — па да рож жа ў ча се». 1-я 
се рыя.

21.30 70 га доў Сяр гею Са лаў-
ё ву. «Ма на лог у 4-х част ках». 
Част ка 1-я.
23.35 Дак. фільм «Не раз га да-
ная тай на».
0.15 Дак. фільм «Тры тай ны 
ад ва ка та Пля ва кі».
0.40 Люд віг ван Бет хо вен. 
Ура чыс тая ім ша рэ ма жор.

5.00, 11.00 «Вя сё лая мо-
ладзь». 1990 год.
6.10 «Бла кіт ны агень чык». 
1966 год.
7.20 «Аў то граф па су бо тах». 
1993 год.
8.00, 14.30 Аў тар скі кан цэрт 
н.а. РСФСР кам па зі та ра Мар-
ка Фрад кі на. 1984 год.
9.00 Маст. фільм «Я бу ду 
ча каць...».
10.20 «За ла ты шля гер». 1995 
год.
12.15 Маст. фільм «Па куль 
не вы паў снег...».
13.35 «Гу ка вая да рож ка» ў 
Крам лі». 1994 год.
15.30 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1981 год.
16.30 «Ма ры ля Ра до віч у 
Маск ве». 1983 год.
17.00 «... Да 16 і ста рэй шым». 
1988 год.
17.50 Дак. фільм «Сля ды за-
ста юц ца».
18.10 «Му за боз». 1993 год.
18.50 Маст. фільм «Ча ра-
дзей ны го лас Джэль са мі-
на». 1-я се рыя.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў СССР».
22.00 Твор чы ве чар кам па зі-
та ра М. Блан тэ ра. 1978 год.
23.00 «Парт рэт на фо не дзе-
ся ці год дзяў. Дзве су стрэ чы з 
пісь мен ні кам Юры ем На гі бі-
ным». 1988 год.
0.00 Фільм-кан цэрт «Гэ та бы-
ло, бы ло...».
0.30 Тэлефільм «След ства 
вя дуць Зна Та Кі».

1.25 Фут боль ны агляд «Ра-
ніш няй пош ты». 1988 год.
3.00 «Кол ба ча су».
4.00 «Кі на па на ра ма». 1992 
год.

9.30, 16.00 Ве ла спорт. На цы-
я наль ны тур Іс па ніі.
10.30 Аў та- і мо та спорт.
10.45 Фут бол. Ку бак све ту 
(U-20). Жан чы ны. Фі нал.
12.15 Пла ван не. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
13.45 WATTS.
15.00 Ве ла спорт. Pro Cyclіng 
Challenge.
18.45, 22.05, 2.05 Тэ ніс. Тур-
нір Вя лі ка га Шле ма. Ад кры ты 
тур нір ЗША.
22.00, 2.00 Тэ ніс. Гейм, сэт і 
Матс.

5.00, 9.20, 13.45, 16.30, 21.00, 
2.10 Се ры ял «Ня ўдач нік».
6.00 Ка ме дыя «Мая да ра гая 
сак ра тар ка».
7.35 Ка ме дыя «Баць ка ня-
вес ты».
10.20 Ка ме дыя «За мёрз лая 
з Ма я мі».
11.55 Ка ме дыя «Баць ка ня-
вес ты-2».
14.45 Ка ме дыя «У на гу!».
17.30 Ка ме дыя «Шэф».
19.00, 20.45, 23.50, 4.45 Скетч-
ком «Па між на мі».
19.20 Ка ме дыя «Муж чы на з 
га ран ты яй».
22.10 Ка ме дыя «Брат і сяст-
ра».
0.15 Ка ме дыя «Свя то ша».
3.10 Ка ме дыя «Усе вы рас лі».

6.00 М/ф.
8.10 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
8.50, 18.30, 2.25 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
10.30 «Па нен ка і ку лі нар».
11.00, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
12.45 Дак. се ры ял «Спра ва 
Аста ха ва».

13.40, 17.00, 4.00 Дак. се ры ял 
«Прос тыя скла да нас ці».
14.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня». На тал ля Рас тар гу е ва.
15.25 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Юлія Ка валь чук.
16.10, 22.00 «Зор ныя гіс то-
рыі».
20.15 Се ры ял «Адэ са-ма ма». 
За ключ ная се рыя.
21.10, 1.45 Се ры ял «Чыр во-
ная ка пэ ла».
22.50 Се ры ял «Па ляў ні чыя на 
чу жых».
23.45 «Асця рож на, мах ля-
ры!».
0.10 «Ча со ва да ступ ны». Лю-
боў Ус пен ская.
1.05 «Без пад ма ну».

5.00 Ка ме дыя «Бер ні».
7.00, 13.00 Дра ма «Праз су-
свет».
9.20 Тры лер «Пе ра лом».
11.20 Дра ма «Рас пус ныя су-
вя зі».
15.20 Ка ме дыя «Я не ве даю, 
як яна ро біць гэ та».
17.00 Тры лер «Крум кач».
19.00 Тры лер «Ілю зія пад ма-
ну».
21.00 Дра ма «Не бяс печ ны 
ме тад».
22.50 Фан тас ты ка «Па ра-
лель ныя мі ры».
0.50 Жа хі «Ідэн ты фі ка цыя».
2.40 Дра ма «Знай сці Фо рас-
та ра».

6.20 Дра ма «Юн ке ры».
9.10 Ка ме дыя «Ма мач кі».
11.05 Ка ме дыя «Дзень ра-
дыё».
13.00 Фэн тэ зі «Прын цэ са на 
га ро шы не».
14.40 Пры го ды «Кра і на доб-
рых дзе та чак».
16.10 Дра ма «Вы соц кі. Дзя-
куй, што жы вы».
18.30 Ка ме дыя «Той яшчэ 
Кар ла сан!».
20.00 Ка ме дыя «Ёл кі 2».
21.50 Дра ма «Ён, яна і я».
23.30 Ка ме дыя «Джунг лі».
1.10 Дра ма «Маск ва».
4.00 Ка ме дыя «Шчас лі вы ка-
нец».

5.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.00, 19.00 Зра бі або па мры.
7.00, 12.00, 22.00 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці.
8.00, 13.00 Апа ка ліп сіс: Дру-
гая су свет ная вай на.
9.00, 14.00 Аба рон цы куль-
тур най спад чы ны.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Аў та рэ стаў ра та ры.
15.00 У глы бі нях Ле да ві та га 
акі я на.
16.00 Смя рот на не бяс печ ны 
ту зін.
17.00, 2.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.00 Аў та-SOS.
20.00, 0.00, 3.00 Фа таль ная 
сты хія.
21.00, 1.00, 4.00 «Кос та Кан-
кор дзія»: тра ге дыя ў кад ры.
23.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.

7.00 Да мы на дрэ вах.
7.50 Што ў вас у га ра жы?
8.40, 13.15, 20.35 Як гэ та 
ўстро е на?
9.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
9.35, 23.00 Рач ныя мон стры.
10.30, 5.10 За ла тая лі ха ман-
ка.
11.25, 16.25 Ка ра лі аў кцы ё-
наў.
12.20 Top Gear.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры вяр-
та юц ца.
16.00 Курс эк стрэ маль на га 
ва джэн ня.
17.20 Го рад на вы ва рат.
18.15 Скрозь кра то вую на ру.
19.10 Ула да ры ро зу му.
21.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
22.00 Чы гун ка Аляс кі.
0.00 Скі ві цы на но сяць удар у 
ад каз.
0.55 Мо лат-ры ба па мя нуш цы 
«Гіт лер».
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
3.05 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
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...Пры глу ша нае свят ло, вок ны 
за ве ша ны чор ны мі па лот на мі, га-
раць свеч кі... На ват за бы ва еш, 
што толь кі што тра піў сю ды з ву-
лі цы, дзе ня шчад на па ліць сон-
ца. На сцэ не рых ту юц ца да вы-
ступ лен ня ар тыс ты. Апе ра та ры 
на строй ва юць ка ме ры. Гле да чы 
ся дзяць у мяк кіх крэс лах і ча ка-
юць, якое но вае аб ліч ча пры ме 
чар го вы су свет на вя до мы хіт...

За ку лі са мі зу сім ін шая кар ці-
на: гры мё ры за ня ты сва ёй спра-
вай, спе ва кі паў та ра юць тэкс ты 
пе сень, а твор чая ка ман да пра-
ек та са бра ла ся ка ля ма ні то раў, 
дзе транс лі ру ец ца кар цін ка са 
сцэ ны. Па куль не пра гу ча ла ка-
ман да: «Усе па мес цах, па чы на-
ем зды маць!», на кі роў ва ем ся да 
ства раль ні каў пра ек та і рас пыт-
ва ем, у чым сут насць і на віз на 
ідэі.

— Па-пер шае, мы лі чым, што 
тэ ле ві зій ная ін дуст рыя даў но 
мае па трэ бу ў та кім пра ек це. 
Усё менш мож на па чуць, як бе-
ла рус кія ар тыс ты спя ва юць пад 
фа наг ра му. Ця пер трэнд жы-
во га гу ку. І ў на шай пра гра ме 
так са ма толь кі жы вое гу чан не 
— жы вая му зы ка, ва кал. Та му 
гле да чы змо гуць па чуць, хто і як 
спя вае рэ аль на. Па-дру гое, ця-
пер мож на на зі раць но вы ўздым 
куль ту ры 1960-1970-х га доў. У 
та кой сі ту а цыі слу хаць «Ро лінг 
Сто унз», «Бітлз», «Ле д Зе пе лін» 
і Бо ба Мар лі зноў мод на. А яшчэ 
мы па дзя ля ем па зі цыю, што тэ-
ле ка на лы па він ны вы кон ваць і 
вы ха ваў чую функ цыю. І ў на шай 
пра гра ме кож ны гля дач змо жа 
не толь кі па чуць му зы ку, але і 
да ве дац ца бія гра фіі вя до мых вы-
ка наў цаў. Зга дзі це ся, не ве даць 
бія гра фію «Бітлз» — гэ та як не 
чы таць Да ста еў ска га, — рас каз-
вае пра ідэю пра ек та «Ле ген ды.
Lіve» вы ка наў чы прад зю сар тэ-
ле ка на ла АНТ Мі ха іл Бы ча нок.

Гэ та пер шая за баў ляль ная 
цык ла вая пра гра ма на тэ ле ба-
чан ні. Яна бу дзе вы хо дзіць у эфір 
раз на ты дзень. Кож ны вы пуск 
на гад вае та кі са бе мікс з му зы кі 
і гіс то рый жыц ця яе ства раль-
ні каў. Важ на ад зна чыць, што 
пра гра ма бу дзе поў нас цю бе-
ла рус ка моў най.

— Бе ла рус кая мо ва 
сён ня, мож на ска заць, у 
трэн дзе, яна ста но віц ца 
па пу ляр най. І наш тэ ле-
ка нал гэ та му вель мі рады
і імк нец ца пад трым лі ваць 
та кую з'я ву, — тлу ма чаць 
свой ход ства раль ні кі пра-
гра мы.

Мі ну лі ча ты ры зды-
мач ныя дні і пяць на чэй. 
Здым кі му зыч ных ну ма роў 
па чы на лі ся а па ло ве дзя-
вя тай ра ні цы і за кан чва лі-
ся га дзін у дзе сяць ве ча-
ра. У пад бо ры вы ка наў цаў 
для ка вер-вер сій не абы-
шло ся без спрэ чак. Ка му і 
якую пес ню да ве рыць для 
вы ка нан ня — мер ка ван ні на конт 
гэ та га ча сам ра зы хо дзі лі ся.

— Кож ны гля дзеў на сі ту а цыю 
са сва ёй па зі цыі. Мі ша (Мі ха іл 
Бы ча нок — Аўт.), як прад зю-
сар, ду маў пра тое, як усё лепш 
ар га ні за ваць. На ім быў увесь 
ад мі ніст ра цый ны пра цэс. Мы з 
Аляк санд рам (Аляк сандр Та боль-
скі, му зыч ны кі раў нік пра ек та — 
Аўт.) гля дзе лі на за да чу з па зі-
цыі, ці бу дзе ад па вя даць ар тыст 
ма тэ ры я лу, на коль кі кам форт на 
вы кон ваць пэў ную кам па зі цыю 
тым ці ін шым лю дзям, — рас каз-
вае вя ду чы пра гра мы «Ле ген ды.
Lіve» Іван Пад рэз. — Не ха чу ні-
ко га па крыў дзіць, але не кож ны 
мо жа зра зу мець, як спя ваць Бо-
ба Мар лі аль бо пе ра спя ваць гру-
пу «Нір ва на», бо нех та рос зу сім 
на ін шай му зы цы, а не ка му прос-
та па да ба юц ца роз ныя сты лі му-
зы кі і іх вы ка наў цы. Та му спрэч кі 
твор ча га ха рак та ру бы лі, ад нак 
мы змаг лі прый сці да зго ды.

Уся го ўва зе гле да чоў бу дзе 
прад стаў ле на 60 кам па зі цый, 
дзе пес ні ты та наў су свет най 
му зы кі (та кіх, як «The Beatles», 
«The Rollіng Stones», «Pіnk Floyd», 
«Queen», «The Doors», Bob Marley, 
«Пес ня ры», «Ве ра сы», «Ма шы на 
ча су», «Бра ва», «Чайф» і мно гіх 
ін шых) бу дуць вы кон ваць на шы 
ар тыс ты, ся род якіх Аляк сандр
Ці ха но віч, Іс куі Аба лян, Ла ры са 
Гры ба лё ва, Аляк сей Хляс тоў, 
Дзя дзя Ва ня, Ва ле рыя Са доў ская, 
гур ты «Без Бі ле та», «Ста ры Оль-
са», «Hurma», «Navі», «Tomorrow 

Too Late», «Дай да ро гу».
— Я прос та ў за хап-

лен ні ад удзе лу ў пра ек-
це. Бу ду вы кон ваць дзве 
кам па зі цыі: ка вер на 
«Come Together» гру пы 
«Бітлз» і «Love me tender» 
Эл ві са Прэс лі, — дзе ліц-
ца ўра жан ня мі ўдзель ні ца 
пра гра мы, спя вач ка Ва-
ле рыя Са доў ская. — Ска-
жу шчы ра, пес ню «Бітлз» 
я да гэ туль не чу ла, та му 
атры ма ла ка ла саль ны во-
пыт пра цы з но вым ма тэ-
ры я лам. Бы ло дзе ра зы-
сці ся і па ка заць свае ад-
чу ван ні і ўра жан ні ад яе. 
Ты ні бы та пе ра но сіш ся ў 
той час, і хо чац ца ад па вя-
даць яго сты ліс ты цы.

Не абы дзец ца, як рас-
ка за лі ка рэс пан дэн там 
«Звяз ды» па сак рэ це, і 
без сюр пры заў. Мож на 
бу дзе ўба чыць вы ка нан не 
пе сень гру пы «Metallіca» 
на «ся рэд ня веч ных» ін-
стру мен тах «Ста ро га 
Оль сы», па чуць не ча ка ны 
ду эт Аляк санд ра Ці ха но ві-

ча і Ле а ні да Шы ры на, да ве дац ца, 
што ска заў Джон Ле нан пра гурт 
«Пес ня ры» на іх кан цэр це, і шмат 
ін шых ці ка вых пад ра бяз нас цяў з 
бія гра фій зна ка мі тых твор цаў. Га-
лоў нае — гле да чоў ча кае стап ра-
цэнт ны жы вы гук, як у ва каль най, 
так і ў ін стру мен таль най пар тыі 
кож най кам па зі цыі.

— Та кія пра ек ты, як «Ле ген ды.
Lіve», па трэб ны, та му што пад-
рас ло ўжо не ад но па ка лен не, 
якое мо жа і не пом ніць той му-
зы кі і ка гось ці, маг чы ма, за ці ка-
вяць пес ні са вец ка га пе ры я ду як 
ай чын ных, так і за меж ных вы ка-
наў цаў. Ка рыс на паў дзель ні чаць 

у па доб ным экс пе ры мен це і са мім 
вы ка наў цам, каб яны не «ва ры лі-
ся» толь кі ва ўлас най твор час ці, а 
ска рыс та лі ся маг чы мас цю вый сці 
за яе рам кі, пры ме раць на ся бе 
не дзе но вую сты ліс ты ку, ін шую 
ма не ру вы ка нан ня, пра па ну ю чы 
сваё ба чан не му зыч на га ма тэ ры-
я лу, — дзе ліц ца пас ля за ку лі са-
мі лі дар гур та «Da Vіncі» Дзя ніс 
Ду дзін скі. — Пры пад рых тоў цы 
да вы ступ лен ня для нас дзей ні-
чаў га лоў ны прын цып — не са-
пса ваць! Вы кон ва лі пес ню гур та 
«Бра ва» «Вяс но вы дзень», у якой 
цу доў ны на строй. Яго мы і імк ну-
лі ся пе ра даць у сва ім ба чан ні.

Ні інт рыг, ні пе ра бо яў у пра-
цы тэх ні кі — на ват спё ка не збі-
ва ла гра дус твор ча га на тхнен-
ня ў ка ман ды. «Мне вель мі не 
ха па ла энер ге тыч ных на по яў», 
— ска заў по тым Іван Пад рэз, які 
пра вёў на зды мач най пля цоў цы 
ўсе пяць на чэй. Кам па нію яму 
скла даў яшчэ адзін важ ны для 
пра ек та ча ла век — Ва лян цін 
Бой ка, жур на ліст з Ма зы ра. Ме-
на ві та ён вы сту піў лі та ра тур ным 
рэ дак та рам пра гра мы, вы чыт ваў 
сцэ на рый і на пра ця гу ўся го зды-
мач на га пра цэ су быў па моч ні кам 
вя ду ча га па моў ных пы тан нях. 
Як пры знаў ся вя ду чы, Ва лян ці ну 
ўда ло ся «вы ціс нуць» з яго са ка-
ві тую бе ла рус кую мо ву.

...У вы ні ку атры маў ся ці ка вы 
тэ ле ві зій ны «как тэйль», які ця-
пер на ман та жы скла да ец ца ў 
ма за і ку пад наз вай «Ле ген ды.
Lіve». Пла ну ец ца, што ў эфі ры 
пра гра ма з'я віц ца з ве рас ня. Не 
вар та за гад ваць, але зда ец ца, 
гэ тай во сен ню нас ча кае ці ка вая 
му зыч ная ванд роў ка.

Але на ДРАП КО

�

Но вы пра ект, пад рых та ва ны ды рэк цы яй ін-
тэр нэт-на він АТН, мае наз вы «Атры май ля-
шча!» і вый дзе ў эфір з 25 жніў ня. Яго ства-
раль ні кі абя ца юць трой чы на ты дзень (па 
па ня дзел ках, се ра дах і пят ні цах) не толь кі 
рас каз ваць пра ры бал ку ў Бе ла ру сі, але і 
прай сці ся па пра ве ра ных «рыб ных мес цах» 
і даць ка рыс ныя па ра ды па чат коў цам.

За пра сіць зды мач ную гру пу ў гос ці мож на 
праз су пол кі пра ек та «Атры май ля шча!» у са цы-
яль ных сет ках «ВКон так те», «Facebook» і «Ад-
на клас ні кі». Што са мае пры ем нае, увесь улоў ад 
та кой гас ця вой ры бал кі бу дзе ра зы гра ны па між 
удзель ні ка мі су по лак — пе ра мож цы атры ма юць 
свой прыз, ужо ў су ша ным або вя ле ным ста не, 
па по шце. У тых жа са цы яль ных сет ках мяр ку-
ец ца пра во дзіць і рэ гу ляр ны ро зыг рыш пры зоў 
ад парт нё раў пра ек та, та му най больш ак тыў ныя 
пад піс чы кі змо гуць аб на віць свае ры ба лоў ныя 
снас ці.

Але, ба дай, га лоў ная «фіш ка» пра ек та — гэ та 
яго вя ду чая, Юлія Дзя вон чык. Ня гле дзя чы на ўсе 
стэ рэа ты пы і мі фы ва кол ста сун каў жан чын з ры-
бал кай, дзяў чы на пе ра ка на на са ма і пе ра кон вае 
ін шых: на ву чыц ца ла віць мо жа кож ны! Юля ўжо 

збі ра ец ца ў па да рож жы як па са мых па пу ляр ных, 
так і па са мых «цяж ка да ступ ных», плат ных і бяс-
плат ных, ва да схо ві шчах і па ста ра ец ца не ўсту піць 
во пыт ным ры ба кам у май стэр стве лоў лі.

Па гля дзець пра гра му «Атры май ля шча!» 
кож ны ах вот ны змо жа як у тэ ле ві зій най вер сіі 
(у ме жах «Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!»), так і ў 
ін тэр нэ це, на афі цый ным сай це Бел тэ ле ра дыё-
кам па ніі www.tvr.by.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Гурт за пра шае пры хіль ні каў узяць у ру кі 
лю быя пры ла ды і  пра па на ваць сваю ві зу а лі-
за цыю лю бі май пес ні з іх но ва га аль бо ма «Мо-
ра». Так са ма мож на на кон курс да слаць ві дэа 
на не ка то рыя кам па зі цыі з мі ну лых аль бо маў 
(«8 се кунд», «Кра і на пры лі ваў», «Мая дзяў-
чы на за ру лём», «Чыр во на му дыс ку Сон ца» 
і «Mayday»).

Для ўдзе лу ў конкурcе не аб ход на да 1 ве рас ня 
2014 го да па даць за яў ку па элект рон най по шце 
(bezbіleta.net@gmaіl.com), па зна чыў шы сціс ла ін-
фар ма цыю пра ся бе і пра пес ню, на якую пла ну-
е це зды маць фан-ві дэа. Пра цы на кон курс гурт 
пры мае да 1 каст рыч ні ка. Усе пад ра бяз нас ці — 
пры аса біс тай пе ра піс цы з удзель ні ка мі.

«У «Без бі ле та» асаб лі вае стаў лен не да клі паў, 
зроб ле ных не па ка но нах MTV, якія, ад нак, ма-

юць усе шан цы стаць куль та вы мі. Мы за су ма ва лі 
па прос тых і све жых ра шэн нях. Бу ду чыя «зор кі» 
аў тар скай рэ жы су ры і кліп мей ке ры, не за леж ныя 
ані ма та ры і ман та жо ры, да вай це су стра кац ца!» 
— ка мен туе ідэю лі дар гур та Ві таль Ар тыст.

Па ме ры па ступ лен ня ві дэа бу дуць пуб лі ка вац-
ца на сай це «Без бі ле та» і ў са цы яль ных сет ках. 
Вы ні кі кон кур су пад вя дуць у ся рэ дзі не каст рыч ні-
ка. Леп шае фан-ві дэа атры мае ста тус афі цый на га 
клі па, а яго аў тар бу дзе ўзна га ро джа ны гра шо вай 
прэ мі яй. Акра мя гэ та га, вы бе руць яшчэ два ві дэа, 
аў та ры якіх атры ма юць каш тоў ныя па да рун кі — 
ак се су а ры для ві дэа зды мак, а так са ма па ва гу і 
сла ву на ін тэр нэт-рэ сур сах гру пы. Уз на га ро джан не 
леп шых і дэ ман стра цыя ві дэа ро лі каў ад бу дзец ца 
на блі жэй шым вы ступ лен ні гур та ў Мін ску.

�

За кад рамЗа кад рам  ��

ЛЕ ГЕН ДЫ
ПАД НО ВЫМ «СО У САМ»

...Мы па дзя ля ем 
па зі цыю, што 
тэ ле ка на лы па він ны 
вы кон ваць
і вы ха ваў чую 
функ цыю. І ў на шай 
пра гра ме кож ны 
гля дач змо жа не толь кі 
па чуць му зы ку, але
і да ве дац ца бія гра фіі 
вя до мых вы ка наў цаў.

У но вым се зо не гле да чоў ча кае прэм' е ра пра-
ек та «Ле ген ды.Lіve». Вя ду чы Іван Пад рэз у 
кож ным вы пус ку бу дзе рас па вя даць пра са-
мыя ці ка выя пе ры я ды з твор чых бія гра фій 
му зы кан таў і пе сень, вя до мых на ўвесь свет. 
Ці ка выя фак ты, аб ноў ле ныя аран жы роў кі і 
толь кі жы вое гу чан не — вось што ча кае ў гэ-
тым па да рож жы. Мы за ві та лі на зды мач ную 
пля цоў ку пра гра мы, каб да ве дац ца больш.

Слу хай сваёСлу хай сваё  ��

Гурт «Da Vіncі» не ча ка на за спя ваў па-рус ку.

Тэ ле вя ду чы Іван ПАД РЭЗ пра вёў
на зды мач най пля цоў цы ўсе пяць на чэй.

Тэ ле ка нал АНТ рас па вя дае
пра «Бітлз» і «Ро лінг Стоўнз» па-бе ла рус ку
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Ка ме дый ны се ры ял пра скла-
да ныя ўза е ма ад но сі ны па цы ен-
таў, ура чоў і яшчэ не зу сім ура-
чоў — уча раш ніх вы пуск ні коў 
ме ды цын скіх уні вер сі тэ таў, якія 
трап ля юць на «ба я вое хры шчэн-
не» да ха рыз ма тыч на га і дэс па-
тыч на га тэ ра пеў та Бы ка ва, за 
тры га ды пе ра ўзы шоў па рэй тын-
гах ба дай усе ра сій скія сіт ко мы і 
за ва я ваў сэр цы мност ва гле да-
чоў: ад мо ла дзі да пен сі я не раў. І 
вось ця пер, без пом пы і фан фар, 
стар туе чац вёр ты се зон се ры я-
ла — з но вы мі і ста ры мі ге ро я-
мі і сю жэ та мі, узя ты мі, зда ец ца, 
прос та з гіс то рый хва роб.

У док та ра Бы ка ва (Іван Ахла-
быс цін), які вы пус ціў у свет ме-
ды цы ны не каль кі ура чоў — па-
пя рэд ні на бор ін тэр наў, з'я ві лі ся 

но выя «пад во пыт ныя» пад на-
ча ле ныя, на бра ныя па вы ні-
ках свое асаб лі ва га кас тын гу 
на профп ры дат насць: Аляк сей 
Маль цаў, які пры ехаў з Тарж-
ка ў Маск ву на бі рац ца во пы ту, 
каб вяр нуц ца і ўзняць на но вы 
ўзро вень ра ён ную баль ні цу; за-
лі ча ная па «бла це» пля мен ні-
ца най леп ша га сяб ра Бы ка ва, 
док та ра Ку піт ма на, пры га жу ня 
Са фія Ка лі ні на, якая ста ран на 
ўтой вае ўлас ную кем лі васць; і 
па том ны ўрач Мак сім Кар не еў, 
той яшчэ аван ту рыст і пры дум-
шчык. Кам па нію ім скла да юць 
доб ра зна ё мая гле да чам стар-
шая мед сяст ра Лю ба, а так са ма 
ма лень кі сын Бы ка ва і га лоў у ра ча 
баль ні цы На стас сі Кі ся гач, са ні та-
ры, аб слу го вы пер са нал і, без-

умоў на, па цы ен ты — кож ны са 
сва і мі праб ле ма мі і ба ляч ка мі.

Ці бу дзе гэ та на столь кі ж 
смеш на, як у мі ну лых се зо нах? 
Па чы на ю чы з 25 жніў ня, па гля-
дзім — што ты дзень з па ня дзел-
ка па чац вер у вя чэр нім эфі ры 
(19.50), з на ступ ным дзён ным 
паў то рам.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА

�

Смех як ле кі. Без рэ цэп та
На «Бе ла русь 2» прый дуць но выя «Ін тэр ны»

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  ��

«Без бі ле та» аб' яў ляе кон курс
на леп шае фан-ві дэа

А вось ка му ля шча?
З на ступ на га тыд ня гле да чоў «Бе ла русь 1»
на ры бал ку за пра шае... дзяў чы на


