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6.00, 4.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.10, 0.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Та рыф на 
мі ну лае».
10.00 «На ва год ні ты дзень 
ежы».
11.00 «Наш Но вы год».
14.30, 23.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
15.00, 1.00 Се ры ял «90210: 
Но вае па ка лен не».
16.00 Фэн тэ зі «За ча ра ва ная 
Эла».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
20.00 Скетч ком «Сям'я 3D».
21.10 Ка ме дыя «Вост раў 
Нім».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 На ві ны куль ту ры.
10.20 Ка ні ку лы! «Пры го ды То-
ма Со е ра і Гекль бе ры Фі на». 
Маст. фільм . 3-я се рыя.
11.30 «Стар цы». Дак. се ры ял. 
«Ар хі епіс кап Іа ан Шан хай-
скі».
11.55 Мі рэй Мацье. Кан цэрт у 
«Алім піі».
13.45 «Стар цы». Дак. се ры ял. 
«Ай цец Мі ка лай Гур' я наў».
14.15 «Дэль фі ны скры тай ка-
ме рай». Дак. фільм.
15.05 «Стар цы». Дак. се ры ял. 
«Ар хі манд рыт Гаў ры іл Урге-
ба дзэ».
15.35 Пра ект го да-2014. Вя лі-
кая опе ра.
17.20 «Стар цы». Дак. се ры-
ял.
17.45 Спек так лі-ле ген ды. Фа і-
на Ра неў ская і Рас ці слаў Плят 
у спек так лі тэ ат ра ім. Мас са-
ве та «Да лей — ці шы ня...»
20.15 «Ма ры на Ня ёла ва. Гэ та 
бы ло. Гэ та ёсць... Фа і на Ра-
неў ская». Част ка 1-я.
20.45 «Пес ні ка хан ня». Кан-
цэрт Але га Па гу дзі на ў Дзяр-
жаў ным Крам лёў скім па ла-
цы.
21.40 «Зям ныя сля ды Ісу са». 
Дак. фільм.

22.45 «Ма на лог». Маст. 
фільм.
0.20 Ка ця ры на Мак сі ма ва і 
Ула дзі мір Ва сіль еў у ба ле це 
«Шчаў кун ок».
1.55 «Мядз ведзь». Маст. 
фільм
2.40 «Ста рая плас цін ка». М/ф 
для да рос лых.

6.00 «По ле цу даў». 1994 год.
7.05 «Бла кіт ны агень чык». 
Фраг мен ты з на ва год ніх пра-
грам з 1980 па 1990 го д.
8.30 «Дзідзье Ма ру а ні і гру па 
«Спейс» у Маск ве». 1983 год.
10.00, 4.00 Маст. фільм «Ля ту-
чая мыш».
11.10, 5.10 Хіт-па рад «Астан-
кі на». На ва год ні вы пуск. 1992 
год.
12.00, 18.05 Маст. фільм «Ка-
рот кія гіс то рыі».
12.50, 18.50 «Ба монд». 1992 
год.
13.15 М/ф «Піф-паф ой-ой-
ой».
13.35, 19.10 Кан цэрт за меж-
най эст ра ды.
13.55, 19.40 Маст. фільм «Пра 
Чыр во ную Ша пач ку».
15.00, 21.00 «Пес ня-86».
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР». Леп шае.
17.05 «На ва год ні ла бі рынт». 
Фільм-кан цэрт. 1986 год.
23.00 «Ка ляд ныя су стрэ чы». 
1993 год. 1-я част ка.
0.15 «Зор ны шлях». Фільм-
кан цэрт з удзе лам Мі рэй 
Мацье. 1987 год.
1.35 «Ра ніш няя пош та». На ва-
год няя пра гра ма. 1990 год.
2.20 «Кі на па на ра ма». На ва-
год ні вы пуск. 1-я част ка. 1984 
год.
3.25 «На ва год нія мі ра жы». 
1991 год.

3.00, 21.25, 1.00 Ра лі. Ра лі-
рэйд. Да кар.
10.30, 2.30 Ра лі. Ра лі-рэйд.
10.45, 13.15, 18.00, 0.00 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту. Тур нэ 4-х трамп лі наў.

11.15, 14.00 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
11.45, 14.30 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
12.15, 2.15, 2.45 WATTS.
15.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту.
17.00, 20.45 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
21.30 Дартс. Чэм пі я нат све ту.
1.30 Аў та- і мо та спорт.
1.45 Ра лі. ERC.

6.00, 10.10, 14.35, 17.35, 22.00 
Се ры ял «Сва ты 3».
6.50 Ка ме дыя «Ёл кі 2».
8.30 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
11.05 Ка ме дыя «У джа зе толь-
кі дзяў ча ты».
13.05 Ка ме дыя «Два ка ляд ныя 
са ба кі».
15.30 Ме лад ра ма «Ня вес та, 
якая ўцяк ла».
18.30 Ме лад ра ма «За мерз лая 
з Ма я мі».
20.05, 22.50, 0.50, 2.50 Скетч-
ком «Па між на мі».
20.20 Ка ме дыя «Міль ён на 
Рас тво».
23.10 Ка ме дыя «Джэнтль ме-
ны, уда чы!».
1.05 Ка ме дыя «План гуль ні».
3.10 Се ры ял «Сва ты 2».
4.15 Ка ме дыя «Джунг лі клі-
чуць! У по шу ках Мар су пі ла-
мі».

6.00 М/ф.
7.55, 14.15 «Док тар І.».
8.25, 18.55, 3.20 Се ры ял «Ка-
хан не і па ка ран не».
9.50, 5.10 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.35, 18.00 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
12.30, 16.35 «Шчы рая раз мо-
ва».
13.25 Се ры ял «Аў ро ра».
14.45, 1.40 Се ры ял «Ка мен-
ская».
15.40, 22.40 «Зор ныя гіс то-
рыі».
17.30, 4.45 «Прос тыя скла да-
нас ці».

20.40 Се ры ял «Шу лер».
21.40, 2.25 Се ры ял «Бры га-
да».
23.20 Мю зікл «Усе ка жуць, 
што я люб лю ця бе!».
0.55 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

6.00 Каз ка «За ла ты Ком пас».
8.00 Ка ме дыя «Атэль ра ман-
тыч ных спат кан няў».
9.30 Ка ме дыя «Сцю арт Літл 
2».
10.55 Ка ме дыя «Спа чат ку ка-
хан не, по тым вя сел ле».
12».25 Дра ма «Ад чы не нае 
акно».
14.05 Ка ме дыя «За муж на 2 
дні».
15.50 Дра ма «За ка ха ныя».
17.35 Дра ма «Кры ва вы ал-
маз».
20.00 Ба я вік «Па да рож жа да 
цэнт ра Зям лі».
21.45 Тры лер «Ілю зія пад ма-
ну».
0.00 Дра ма «Са мая п'я ная 
акру га ў све це».
2.00 Фільм жа хаў «Жан чы на 
ў чор ным».
4.00 Ка ме дыя «Ня знос ны Ген-
ры».

6.20 Дра ма «Кня зёў на Мэ-
ры».
8.20 Пры го ды «Кра і на доб рых 
дзе та чак».
9.50 М/ф «Кар лік Нос».
11.20 Ка ме дыя «Лёг кі на ўспа-
мін».
12.50 Ка ме дыя «Іван Броў кін 
на ца лі не».
14.30 Ка ме дыя «Гор ка!».
16.20 Дра ма «Ле ген да 
№ 17».
18.40 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
20.20 Ка ме дыя «Нянь кі».
22.00 Дра ма «Дуб роў скі».
0.20 Ба я вік «Спі раль».
2.20 Ме лад ра ма «Гас па ды ня 
«Бе лых на чэй».
4.40 Каз ка «Пас ля дож джы ку 
ў чац вер».

6.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.40 Гуль ні ро зу му.
7.10 Зай маль ная на ву ка.
7.30, 10.30 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
7.50, 12.40 Зра бі або па мры.
8.10 Дзень «Д». Ах вя ра.
9.40, 14.10, 19.30 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.
10.30, 15.00, 20.15 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф.
11.10 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
12.00 Ста ра це лі.
15.40 Са мыя не бяс печ ныя жы-
вё лы.
16.30 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа.
17.10 Фа шысц кі ла гер смер-
ці.
18.00, 3.00 Апа ка ліп сіс. Дру гая 
су свет ная вай на.
18.45 Скар ба шу каль ні кі.
21.00, 0.50, 3.50 Кар тач ны фо-
кус нік.
21.45, 1.30, 4.30 Кі ра ван не на-
тоў пам.
23.15 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла.
0.00, 2.20 Па ра нар маль нае.

8.00, 10.55, 15.55 Як гэ та зроб-
ле на?
8.25, 10.30, 15.30 Як гэ та 
ўстро е на?
8.50, 11.20 Як мы вы най шлі 
свет.
9.40, 13.50, 22.10 Хут кія і гуч-
ныя.
12.10 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
13.00, 7.05 Зо ла та джунг ляў.
14.40, 6.05 За бой ныя ды ле-
мы.
16.20, 4.25 У па го ні за кла сі-
кай.
17.10, 19.40, 21.20 Да мы на 
дрэ вах.
23.00 Мя цеж ны га раж.
23.50 Ле ген дар ны аў та ма-
біль.
0.40, 3.35 Скла ды.
1.30 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс ты.
5.15 Ма хі на та ры.

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, 
23.45 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40 Зо на Х.
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на свя та 
Бо га яў лен ня.
9.10 Се ры ял «След».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.00 Се ры ял «Шчас-
ліў чык Па шка».
12.10, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-3».
13.05 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.00 Се ры ял «На шля ху да 
сэр ца».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.15 Се ры ял «Сва ты 
5».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Свя точ нае На ба жэн ства 
на Рас тво Хрыс то ва з Мінскага 
Свя та-Ду ха ва ка фед раль на га 
са бо ра.
0.00 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.45 Се ры ял «Са-
шка».
10.10 «Fіtnews».
10.45, 21.40 Дэ тэк тыў «Пад-
ма ні мя не».
11.45, 22.35 Се ры ял «Вір ту-
о зы».
12.50 Ік ра.
13.25 Кі пень.
13.45, 18.50 Се ры ял «Уні-
вер».
15.50 «Comedy woman».
17.50, 23.45 Се ры ял «Так сі».
20.55 Це ла ча ла ве ка.
21.25 Спорт ла то 6 з 49.
21.30 КЕ НО.
23.40 Ха чу ў тэ ле ві зар!

0.35 Ка ме дыя «На ва год нія 
муж чы ны». 2-я се рыя.

7.15 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.40, 18.10 «Раз мо вы 
пра ду хоў нае».
8.15 «Квет кі лу га выя». Ме-
лад ра ма.
9.35 «Та ям ні ца ду шы».
10.00 «За вя шчан не пра фе са-
ра Доў э ля». Фан тас ты ка.
11.30 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма. Госць: Пётр Ял-
фі маў.
12.10, 22.40 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці на род на га ар-
тыс та Бе ла ру сі Ся мё на Штэй-
на.
12.35, 18.05 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку».
12.50 «Хло пец з на ша га го-
ра да». Дра ма.
14.15 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
14.50 «Рас тво ў Фі лар мо ніі». 
Кан цэрт Дзяр жаў на га ака дэ-
міч на га сім фа ніч на га ар кест ра 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
16.15 «Цу ды пры ро ды». Вя лі-
ка бры та нія. Ка зах стан. Кі тай. 
Чэ хія.
16.40 М/ф.
18.20 «На ва год нія ве ча ры ў 
Ма ла дзеч не». Ула дзі мір Алек-
санд ро віч і яго сяб ры.
19.30 «Баль ная су кен ка». 
Ме лад ра ма.
20.45 Ка лы хан ка.
21.05 «Пес ні на ва год ніх на-
чэй». Вы пуск пер шы. 30-я га-
ды.
21.30 «Кар на валь ная ноч». 
Ка ме дыя.

6.15, 0.40 PRO спорт. На ві ны.
7.00, 9.00, 12.00, 16.00 Тэ ніс. 
Тур нір ВТА. Брыс бен.
11.00 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Мас старт. Муж-
чы ны.
14.00, 20.35 Ха кей. Чэм пі я нат 
све ту. U-20. Фі нал.

17.55 Спорт-кадр.
18.25 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Шах цёр» (Са лі горск) — 
ХК «Го мель».
22.30 Ха кей. Ка ляд ны тур нір. 
Бе ла русь — Швей ца рыя.

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 Ка ме дыя «За віт ры най 
уні вер ма га».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Се ры ял «Ба ла бон».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.05 «Сам-на сам з усі мі».
15.05 «Ка хан не і га лу бы». На-
ра джэн не ле ген ды.
16.15 Кан цэрт Але ны Ва ен гі.
18.20 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ад лі га».
23.05 «Цу да твор цы XX ста-
год дзя».
0.00 Ка ме дыя «Снеж ны 
анёл».
1.55 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, 16.10 «Гля дзець усім!».
6.35, 18.30 «Нам і не сні ла ся»: 
«Гран ды ёз ны муж чын скі пад-
ман».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
7.45, 16.55 «Да лё кія сва я кі».
8.00 «Зор ны рынг. На ва год няя 
біт ва хі тоў «На зад у 70-я!».
9.05 «Да ра гая пе ра да ча».
9.40 «Та кі лёс».
10.40, 13.50, 16.50 «Га ра ды, 
якія спя ва юць».
10.45, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.40 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.55 Маст. фільм «Бэт мен 
вяр та ец ца».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».

20.15 Фільм-каз ка «За ла ты 
ком пас».
23.00 «Аў та па на ра ма».
23.25 Маст. фільм «Фан фан-
цюль пан».

6.00 М/ф.
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15, 1.50 Маст. фільм «Пун-
со выя вет ра зі».
11.50 Маст. фільм «Цуд».
13.50 Маст. фільм «Бліз-
нюк».
16.15 Се ры ял «Лэ дзі-дэ тэк-
тыў міс Фрай ні Фі шэр».
18.05 Се ры ял «Ма лень кія 
тай ны вя лі кіх лю дзей».
19.15 Се ры ял «Ад люст ра-
ван не».
21.15 Маст. фільм «За ла тыя 
на жні цы».
23.00 Рас тво Хрыс то ва. Транс-
ля цыя з Маск вы.
1.00 Дак. фільм «З на го ды. З 
Бо гам!».
3.25 Маст. фільм «Вол га-
Вол га».

7.00 «ХА». Ма лень кія ка ме-
дыі.
7.30 Маст. фільм «Шлях да 
сэр ца муж чы ны».
9.15 Маст. фільм «Дзьму ха-
вец».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.15 «Ка ляд ная «Пе сень ка 
го да».
12.30, 14.15, 17.00 Се ры ял 
«Сэр ца ма ці».
13.50, 16.50, 19.50, 23.55 На ві-
ны — Бе ла русь.
20.35 Маст. фільм «Дом спя-
чых пры га жунь».

0.05 Вест кі. Спе цы яль ны вы-
пуск.

0.10 Рас тво Хрыс то ва. Транс-
ля цыя ўра чыс та га бо га слу-
жэн ня.

6.25, 8.20 Се ры ял «Гон чыя».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
9.10 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
10.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
12.05, 13.20 Се ры ял «Псеў да-
нім «Ал ба нец».
15.55 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
16.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.50 Ка ме дыя «Ал маз у ша-
ка ла дзе».
0.25 Се ры ял «Кляй мо».

7.00, 13.15, 19.40, 21.00, 23.50 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30 Ка ме дыя «Доб рая жан-
чы на».
9.10, 16.50 «Кі на блак нот».
9.20, 15.15 «Тэ ле ма га зін».
9.40 Се ры ял «Ай цец 
Браўн».
10.30 «Ку лі нар ная пра гра-
ма».
11.00 Ме лад ра ма «У люс тэр-
ка два тва ры».
13.20 Се ры ял «Чар ця ня».
16.30 «Зо ла та маў чан ня».
17.00 Се ры ял «Бос кае на ра-
джэн не».
17.35 Се ры ял «Эў ры ка».
18.30 Се ры ял «Ведзь мы 
ўсход ня га ўзбя рэж жа».
19.20 «Тваё зда роўе».
19.45 Се ры ял «Спас пад бя-
ро за мі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.15 Дра ма «Ган на і ка-
роль».
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Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  ��

Мы вам пя ём...
52 вы пус кі скла дзе на га гле-
да ча мі на род на га хіт-па ра да 
па пу ляр ных вы ка наў цаў, або 
22 га дзі ны, на поў не ныя му-
зы кай і па зі тыў ным на стро ем, 
350 ста ро нак сцэ на рыя, а так-
са ма без ліч агу ча ных у эфі ры 
раз на стай ных му зыч ных на він, 
ад ла каль ных да су свет ных — 
та кія вы ні кі пра цы ў 2014-м 
ін фар ма цый на-за баў ляль на-
га пра ек та тэ ле ка на ла «Бе ла-
русь 2» «Вы шэй за да х».

На га да ем, ары гі наль ная пра-
гра ма і яе ня змен ны вя ду чы Ві таль 
Кар па наў што тыд нё ва вы но сяць 
на суд пуб лі кі 11 клі паў бе ла рус-
кіх вы ка наў цаў. Ві дэа ро лік, які ця-
гам ме ся ца тры ма ец ца на пер шым 
рад ку, аў та ма тыч на пе ра хо дзіць у 
свое асаб лі вую «Га ле рэю сла вы», а 
з яе на пры кан цы го да скла да ец ца 
не ты по вая для му зыч ных хіт-па ра даў 
«Най вы шэй шая адзі нац цат ка».

На прык лад, па вы ні ках мі ну ла-
га го да га на ро вае мес ца ў «Га ле рэі 
сла вы» за ня лі Яў ген Літ він ко віч з 
кам па зі цы яй «Да ця бе», Аляк сандр 
Ка ва лёў з пес няй «Не гуль ня», Mіsha 
FM і яго «Не ска жу» і Свя та слаў Па-
зняк з кам па зі цы яй «Nіght Trafіc».

— У но вым го дзе мы зноў па ра-
ду ем гле да чоў га ра чай ба раць бой 
вы ка наў цаў і пад рых ту ем для аў ды-
то рыі «Вы шэй за дах» вы дат ныя клі-
пы, за баў ныя сюр пры зы, ве ся лосць 
і ўсе агуль ную эй фа рыю! — абя цае 
Ві таль Кар па наў. — Са свай го бо ку, 
за клі ка ем гле да чоў быць не прос-
та свед ка мі, а са ўдзель ні ка мі гэ та га 
свя та жыц ця — толь кі ад вас за ле-
жыць, хто за бя рэц ца на Алімп, а хто 
пой дзе на дру гі круг.
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10 ТЫ СЯЧ 
НАД ЗЯМ ЛЁЙ

Гурт «J:Mopc» па ра да ваў ста-
рых і но вых пры хіль ні каў ін тэр-
нэт-прэм’ е рай: у се ці ве з’я ві ла ся 
ві дэа вер сія ад на го з са мых не-
звы чай ных му зыч ных пра ек таў 
мі ну ла га го да — кан цэр та, які 
ад быў ся ў ліс та па дзе на вы шы ні 
10 ты сяч мет раў пад час авія рэй са 
«Бел авія» Мінск — Амстэр дам.

Гэ тай ак цы яй, як і паз ней шым 
«ста цы я нар ным» кан цэр там у ста-
лі цы, гурт ад зна чыў улас нае 15-год-
дзе. Га лоў ная скла да насць бы ла 
тэх ніч ная — на бор це па вет ра на га 
суд на да во лі аб ме жа ва ная пра сто ра 
і нель га пад клю чаць знеш нія пры ла-
ды, та му да вя ло ся па кла па ціц ца пра 
гу ка вое аб ста ля ван не з аў та ном ны мі 
эле мен та мі сіл ка ван ня... Ця пер жа на 
гэ ты рэйс змо гуць тра піць усе ах вот-
ныя — праў да, вы ключ на вір ту аль на 
(http://youtu.be/-іMfj-yfVCU).

Да рэ чы, ся род бе ла рус кіх ар-
тыс таў «J:Mopc» ста лі пер шы мі, хто 
здзейс ніў па доб нае па вет ра нае вы-
ступ лен не. А вось у су свет най му-
зы цы гэ та ўжо не на ві на: бры тан скі 
поп-гурт Jamіroquaі зла дзіў раз ві-
таль ны кан цэрт на бор це са ма лё та 
ў 2007 го дзе, з якім і тра піў у Кні гу 
рэ кор даў Гі нэ са, уста ля ваў шы ад-
ра зу не каль кі рэ кор даў. Зрэш ты, у 
2010 го дзе рэ корд вы шы ні і ма са-
вас ці па біў спя вак Джэймс Блант, які 
вы сту піў на вы шы ні ў 13 ты сяч мет-
раў, а сам кан цэрт дзя ку ю чы пра мой 
транс ля цыі ў ра дыё эфі ры пра слу ха лі 
дзя сят кі ты сяч ча ла век.
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