
6.00, 5.20 «PLAY».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.30, 15.00, 3.30 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх».
8.00, 17.30, 0.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.00, 18.00, 23.30 Се ры ял 
«Вась мі дзя ся тыя».
10.00, 19.00 Се ры ял «Апош ні 
з Ма гі кян».
11.00, 21.10 Се ры ял «Гей ме-
ры».
13.05, 23.10, 4.30 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
13.30 Се ры ял «Доч кі-ма ці».
14.30, 3.00 «Лет ні фрэш».
15.30 Се ры ял «Ера лаш».
16.00, 20.00 Се ры ял «Свац-
ці 2».
17.00, 5.00 «Ла ві мо мант».
0.00, 4.00 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «90210: Но вае па-
ка лен не».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 На ві-
ны куль ту ры.
10.15 «На гля даль нік».
11.15, 0.20 «Пра да ец ца мядз-
ве джая шку ра». Маст. фільм.
12.25 «Лу кас Кра нах Ста рэй-
шы». Дак. фільм.
12.30 «Пра ві лы жыц ця».
13.00 «Пра він цый ныя му зеі Ра-
сіі». Го рад Ка лом на.
13.25 «Пе цяр бург скія ін тэ лі-
ген ты. Сяр гей Сло нім скі». Дак. 
фільм.
13.55, 21.50 «Крах ін жы не ра 
Га ры на». Маст. фільм.
15.10 «Гіс та рыч ныя па да рож-
жы Іва на Талс то га». Дак. се-
ры ял.
15.35, 1.55 «Па лі глот». Вы ву-
чым анг лій скую за 16 га дзін!
16.20 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».
16.35 «Аст ра вы». Ба рыс Но ві-
каў.
17.15 «Вар' яц тва Па ту ма». Дак. 
фільм.
17.45 VІ вя лі кі фес ты валь РНА. 
Н. Па га ні ні. Кан цэрт № 2 для 
скрып кі з ар кест рам.
18.30, 1.25 «Ат лан ты. У по шу-

ках іс ці ны». «Ад куль ча каць бя-
ды на сель ні кам на шай пла не ты 
— звон ку або знут ры?».
19.15 Жыц цё цу доў ных ідэй. 
«АВС — ал фа віт зда роўя».
19.45 «Доб рай но чы, ма лыя!».
19.55 «Больш, чым ка хан не». 
Марк Бер нес.
20.40 Штуч ны ад бор.
21.20 «Ма на лог у 4-х част ках».
23.15 Маст са вет.
23.20 Лаў рэ а ты прэ міі ТЭ ФІ-
2015. «На гля даль нік». Леп шае.
2.00 Пра фі лак ты ка.

6.00 «Аку лы пя ра». Ілья Кар-
міль цаў. 1997 год.
6.40, 8.30, 9.15, 11.20, 15.40, 
17.00, 17.35, 18.25, 20.25, 21.40, 
23.00, 23.35, 5.30 Му зыч ная на-
сталь гія.
7.30 «Алі са». Фільм-кан цэрт 
гру пы «Алі са». 1988 год.
9.00 М/с «Бо лек і Лё лек на ка-
ні ку лах».
10.00 Маст. фільм «За твой 
лёс».
12.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Рус кі рок». 
2004 год.
13.10 Маст. фільм «Два Фё да-
ры».
14.45, 20.45, 2.40 М/ф «Пры го-
ды Рэ кса».
15.00, 21.00 «Мі ну лы час».
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
17.30, 23.30 «Прэс-экс прэс». 
1995 год.
18.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но... Тэ ле ві зій ныя 
ме му а ры». Алег Ба сі лаш ві лі. 
«На вош та вам гэ та су мніў ная 
пра фе сія?».
19.00 Маст. фільм «Вы па дак са 
след чай прак ты кі».
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год 1968. 2-я 
част ка. Паў тор ад 2008 го да.
1.20 Дак. фільм «Яў ген Габ ры-
ло віч».
3.00 «Быў час». 2009 год.
4.00 Маст. фільм «Схват ка».

4.00, 8.00, 12.30 Фут бол. Чэм-
пі я нат Еў ро пы (U-19).
5.30, 18.15 WATTS.

5.45, 18.45 Лёг кая ат ле ты ка. 
Грын лайт.
6.00, 9.30, 14.00, 18.00, 23.00, 
2.30 Ве ла спорт.
7.00, 11.30 Фут бол. Уні вер сі я-
да. Фі нал.
10.30 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі-
я нат Еў ро пы (U-23).
15.15 Ве ла спорт. На цы я наль ны 
тур дэ Франс.
19.00, 2.05 Фех та ван не. Чэм пі-
я нат све ту.
20.30 Лёг кая ат ле ты ка. Спа-
бор ніц тва EAA.
0.00 Чэм пі я нат све ту ў кла се 
Ту рынг.
0.30 Аў та гон кі. Су свет ная се-
рыя Рэ но.
1.00 Мо та крос. Чэм пі я нат све-
ту.
1.30 Аў та гон кі.

6.00, 10.00, 17.40, 22.00 Се ры-
ял «Па кет ная здзел ка».
6.45 Ка ме дыя «Пра ва дыр раз-
на ску рых».
8.25 Ка ме дыя «Кра ма цу даў».
10.45 Ка ме дыя «Дзі кая штуч-
ка».
12.35 Ка ме дыя «Свя та пад 
зам ком».
14.00, 14.45, 15.25 «Ка ме ды ян-
ты (Шоу)».
14.25, 15.10, 19.55, 22.50, 0.55 
Скетч ком «Па між на мі».
16.00 Ка ме дыя «І не чыр ва-
нее».
18.25 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе».
20.20 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе 2».
23.10 Ме лад ра ма «Уда чы, 
Чак».
1.15 Се ры ял «Кёрс ці».
2.00 Пра фі лак ты ка на тэ ле-
ка на ле.

6.00 М/ф.
7.55, 3.30 «Дач ныя гіс то рыі».
8.20, 19.00, 1.40 Се ры ял «За-
ба ро не нае ка хан не».
9.45, 3.55 Дак. се ры ял «Су до-
выя страс ці».
10.35, 4.40 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.30, 17.00 Дак. се ры ял «Спра-
ва Аста ха ва».

12.20, 16.05 Дак. се ры ял «Сак-
рэ ты эк стра сэн саў».
13.15, 18.00 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
14.15, 3.05 «Прос тыя скла да-
нас ці».
14.45, 22.30 «Зор ныя гіс то-
рыі».
15.35, 5.30 «Не рас кры тыя тай-
ны».
20.45, 0.10 Се ры ял «Ся мей ны 
дэ тэк тыў».
23.20 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

6.00 Дра ма «7 дзён і на чэй з 
Мэ ры лін».
7.45 Ка ме дыя «Па пры кме тах 
су мя шчаль нас ці».
9.20 Тра гі ка ме дыя «Два дні ў 
Па ры жы».
11.05 Ка ме дыя «Амаль зна ка-
мі ты».
13.15 Ка ме дыя «Жы вё ла».
14.45 Дра ма «Усё са мае леп-
шае».

16.25 Ка ме дыя «1+1».
18.20 Ка ме дыя «Два дні ў Нью-
Ёр ку».
20.00 Ка ме дыя «Дом Хэ мін гу-
эй».
21.35 Тры лер «Прэ стыж».
23.50 Дра ма «Пры га вор».
1.55 Фан тас ты ка «Мі сія «Се-
рэ ні ці».
4.10 Ка ме дыя «Атэль ра ман-
тыч ных спат кан няў».

6.20 Дра ма «Ба ла да пра бом-
бер».
9.50 Тра гі ка ме дыя «Зу сім не 
прос тая гіс то рыя».
12.00 Фан тас ты ка «Цяж ка быць 
бо гам».
14.20 Дра ма «Чэм пі ё ны».
16.05 Дра ма «Ге ог раф гло бус 
пра піў».
18.10 Тры лер «Уцё кі».
20.20 Дра ма «Weekend».

22.00 Ка ме дыя «З 8 са ка ві ка, 
муж чы ны!».
23.45 Ба я вік «Ан ты кі лер».
1.45 Ка ме дыя «Лёг кі на ўспа-
мін».
3.10 Ба я вік «Сін дром шах ма-
тыс та».

6.00, 9.20, 12.40, 14.20, 16.50, 
19.20 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.
6.50, 13.30, 17.40 Гуль ні ро зу му.
7.15 Па пу ляр ная на ву ка.
7.40 На плы тах па Юка не.
8.30 Зо ла та Юка на.
10.10, 15.10, 20.10 Ра ка вая 
сты хія.
11.00 Ме га за во ды.
11.50 Скар ба шу каль ні кі.
13.55, 23.05 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
16.00 Пры ру чыць дра ко на.
18.30, 21.50, 2.00, 5.20 Шы ро кі 
по гляд.
21.00, 1.10, 4.30 Мі сія. Плу тон.
22.40 Код не бяс пе кі.
23.30, 3.40 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф.
0.20 Па ра нар маль нае.
2.50 Эва ку а цыя Зям лі.

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэ та 
зроб ле на?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэ та 
ўстро е на?
8.50, 11.20 Звыш ча ла ве чая 
на ву ка.
9.40, 13.50 З лю бас ці да ма-
шын.
12.10, 18.00 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі — лам бард.
13.00, 6.25 Аша ле лая ры бал ка.
14.40, 5.35 А ты б вы жыў?
16.20, 4.00 Аку лы аў та тар гоў 
з Да ла са.
17.10, 4.50 Ма хі на та ры вяр та-
юц ца.
18.50 Аляс ка: сям'я з ле су.
20.30 Ры бац кія ле ген ды.
22.10 Поў ны фар саж.
23.00 У па го ні за кла сі кай.
23.50 Дом для аў то.
0.40, 3.10 Скар ба шу каль ні кі 
Аме ры кі.
1.30, 7.10 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс ты.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Зо на Х.
9.10 Ка ме дыя «Ноч за чы не-
ных дзвя рэй».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05 Се ры ял «Ка хан не — не 
буль ба». За ключ ная се рыя.
12.10, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-5».
13.05 Се ры ял «Дзя во чае па-
ля ван не».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.50 Дэ тэк тыў «Ло га ва 
Змея».
17.40 Се ры ял «Да вай па ца-
лу ем ся».
19.20, 0.00 Сфе ра ін та рэ саў.
20.00 Се ры ял «Ураў нен не ка-
хан ня». 1-я се рыя.
21.00 Па на ра ма.
21.40 Буй ным пла нам.
22.10 Се ры ял «След».
0.35 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.45 Се ры ял «Зні шчаль-
ні кі. Апош ні бой».
10.10 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
10.55, 21.40 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы».
11.55, 22.40 Се ры ял «Кос ці».
12.50 Рэ пар цёр.
13.55, 19.10 Се ры ял «Не на ра-
дзі ся пры го жай».
15.45 «Comedy woman».
17.55, 0.50 Се ры ял «Га тэль 
«Ва ві лон».
21.00 Маз га вы штурм.
21.35 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
23.35 Се ры ял «Як я су стрэў 
ва шу ма му».
0.00 Се ры ял «Бі вер Фолс».

7.20 «Даб ра ра нак».
7.45 «Ха чу ўсё ве даць!»

8.00, 14.05, 19.20, 0.20 Ка лей-
да скоп.
8.10 «Мі мі но». Ка ме дыя.
9.40, 18.25 «Ста рыя каз кі». 
Гіс то рыя ства рэн ня філь ма 
«Брон за вая птуш ка».
10.10, 17.20 «Брон за вая птуш-
ка». Пры год ніц кі фільм. 1-я 
се рыя.
11.15 «Кі на ін дуст рыя Кра і ны 
Са ве таў». Дак. фільм.
12.10, 23.55 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці на род на га ар тыс-
та Бе ла ру сі Вік та ра Ву я чы ча.
12.35 «На бя рэж ная ту ма наў». 
Дра ма.
14.15 «Апош ні ры цар ім пе рыі». 
Дак. фільм.
15.35 «Ка ха ная». Ме лад ра ма.
16.55 «Ён не дзе тут... Ус па мі-
ны пра Юрыя Ма ру хі на». Дак. 
фільм.
18.55 М/ф.
19.30 «Трыц цаць тры». Ка-
ме дыя.
20.45 Ка лы хан ка.
21.05, 23.30 «Ве чар цяж ка га 
дня» на «Сла вян скім ба за ры».
21.30 «Ра ка выя яй кі». Фан-
тас ты ка.

7.15, 7.50, 23.55 РRО спорт. 
На ві ны.
7.30 Спорт-мікс.
8.05 Час фут бо ла.
8.45 Тэ ніс. Уім блдон. Пар ны 
раз рад. Жан чы ны. Фі нал.
10.50 Тэ ніс. Уім блдон. Пар ны 
раз рад. Муж чы ны. Фі нал.
12.55 Пер шыя Еў ра пей скія 
гуль ні. Ба ку-2015.
15.00 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Ды на ма» (Мінск) — ФК 
«Го мель».
16.50 Бас кет бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Жан чы ны. Матч за 3-е 
мес ца. Бе ла русь — Іс па нія.
18.30 Спорт-кадр.
19.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
1-ы ква лі фі ка цый ны раўнд. Матч 
у ад каз. «Тар пе да Бе лАЗ» (Жо-
дзі на) — «Ку кес Ал ба нія».
20.55 Змя ша ныя адзі на бор-
ствы. ММА. М-1 Glоbаl.
23.00 Еў ра пей скі по кер ны тур.

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 «Жыць здо ра ва!»
10.25 «Кант роль ная за куп ка».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.55 «Мод ны пры га вор».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10 Се ры ял «Знай сці му жа 
ў вя лі кім го ра дзе».
16.20 «Без све дак».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Прак ты ка».
23.00 Се ры ял «Ра ні».
0.55 Ка ме дыя «Швед ская за-
пал ка».
1.50 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, 17.25 «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 Ка ме дыя «Час пік 2».
10.10 «Да лё кія сва я кі».
10.40 «Сал да ты 7». Се ры ял.
11.40 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.50 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «На дне».
14.45, 23.20 «Ту рыс ты». Се-
ры ял. За ключ ныя се рыі.
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.35 «Зва ная вя чэ ра».
18.35 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Жы выя ка мя ні».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Тэ ры то рыя па мы лак».
21.55 «Гля дзець усім!».
23.00 «Аў та па на ра ма».
1.00 «Ра зум ней не пры ду ма-
еш».
1.55 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Біт ва ста ра жыт ных ка-
ра лёў».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Агуль ны ін та рэс».
9.30 Маст. фільм «Ка ран цін».
11.00 Маст. фільм «Муж чы на 
ў до ме».
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 На ві-
ны (бя гу чы ра док).
13.20, 3.00 Се ры ял «Пры га-
жосць без ах вяр».
14.15, 3.55 Се ры ял «Та кое 
звы чай нае жыц цё».
16.25 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
17.20 Се ры ял «Ты не адзін».
19.25 Маст. фільм «Па пя луш-
ка.ру».
21.10 Се ры ял «Вяс ко вая ка-
ме дыя».
23.15 Кух ня «Сла вян скі ба-
зар».
23.30 XXІV Між на род ны фес-
ты валь мас тац тваў «Сла вян скі 
ба зар у Ві цеб ску». Ура чыс тае 
за крыц цё.
1.30 Маст. фільм «Ка ран-
цін».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30, 17.10 «Мы ро дам з муль-
ці каў».
12.25 Маст. фільм «Цы ган».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.30 «Пра мы эфір».
18.00 Се ры ял «Апош ні яны-
чар».
20.55 «Асаб лі вы вы па дак».
21.55, 23.10 Се ры ял «Чу жое 
гняз до».
0.45 Ура чыс тая цы ры мо нія 
за крыц ця XXІV Між на род на га 
фес ты ва лю «Сла вян скі ба зар 
у Ві цеб ску».

6.00 «Со неч на. Без апад каў».
8.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сён ня.
10.20 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.15 «Суд пры сяж ных. Кан чат-
ко вы вер дыкт».
14.20 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.45 «Спра ва гус ту».
15.10, 16.25 Се ры ял «Маск ва. 
Тры вак за лы».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Но вае жыц цё 
сы шчы ка Гу ра ва. Пра цяг».
21.20 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны».
23.25 Се ры ял «Пят ніц кі. Гла-
ва дру гая».
0.10 Се ры ял «Го рад спа кус».

7.00, 14.10, 19.15, 21.05, 23.30 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.20, 19.20 Се ры ял «Скан-
дал».
8.45, 18.15 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі».
9.25 «Кі на блак нот».
9.35, 12.55, 13.55, 15.45, 16.30, 
18.10, 19.00, 21.00 «Хат няя кра-
ма».
9.45 Дак. се ры ял «Скрозь пра-
сто ру і час».
10.30, 23.35 «Хо бі TV».
11.00 Маст. фільм «Апош ні з 
ма гі ка наў».
13.00 Се ры ял «Стра ла».
14.15 Дак. се ры ял «Уво дзі ны ў 
са ба каз наў ства».
15.00 Се ры ял «Ра бы ня Іза ў-
ра».
16.15 «Зо ла та маў чан ня».
16.40 Се ры ял «Мёрт вая зо-
на».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.20 Тры лер «Гуль ня Эн дэ-
ра».
23.10 Се ры ял «Бай кі са скле-
па».
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З ЭКС КЛЮ ЗІЎ НЫ МІ 
ПАД РА БЯЗ НАС ЦЯ МІ

Асноў ныя ме ра пры ем ствы 
гран ды ёз най куль тур най па дзеі 
— між на род на га фес ты ва лю 
мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у 
Ві цеб ску — 2015» па тра ды цыі 
па ка жуць тэ ле ка на лы Бел тэ ле-
ра дыё кам па ніі.

10 лі пе ня ў 22.00 тэ ле ка на лы 
«Бе ла русь 1» і «Бе ла русь 24» па-
ка жуць кан цэрт ную пра гра му Са-
юз най дзяр жа вы «Аб' яд ноў ва ю чы 
пра сто ру і час». На сцэ ну Лет ня га 
ам фі тэ ат ра вый дуць Ле а нід Агу цін, 
Ці мур Рад ры гез, Аляк сандр Ва раб'-
ёў, Анд рэй Да ві дзян, Элі на Ча га, хор 
Мас коў ска га Срэ цен ска га ма нас ты-
ра, Ана то лій Яр мо лен ка і ан самбль 
«Сяб ры», Uzarі&Maіmuna, са ліс ты 
На цы я наль на га ака дэ міч на га Вя лі-
ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру-
сі, дзі ця чыя цыр ка выя ка лек ты вы і 
мно гія ін шыя.

11 лі пе ня ў 15.20 тэ ле ка нал «Бе-
ла русь 3» па ка жа паў фі нал XXІV 
між на род на га кон кур су вы ка наў цаў 
эст рад най пес ні «Ві цебск-2015» «На-
цы я наль ны хіт».

У гэ ты ж дзень «Бе ла русь 1» 
і «Бе ла русь 24» у пра мым эфі ры 
па ка жуць фі нал кон кур су ва ка ліс-
таў «Дзень пер шы: «Сла вян скі хіт». 
Удзель ні кі кон кур су вы сту пяць у 
су пра ва джэн ні На цы я наль на га ака-
дэ міч на га кан цэрт на га ар кест ра 
Бе ла ру сі пад кі раў ніц твам Мі ха і ла 
Фін бер га. Ся род за про ша ных гас-
цей ве ча ра бу дуць Па лад Бюль бюль 
аглы (Азер бай джан), Цья га Аран кам 
(Бра зі лія), Ан ры Джа ха дзэ (Гру зія), 
Ін тарс Бу су ліс (Лат вія) і г.д. Вя ду чы мі 
ве ча ра вы сту пяць вя до мыя гле да-
чам пра гра мы «Доб рай ра ні цы, Бе-
ла русь!» На дзея Ці ма фе е ва і Дзя ніс 
Ду дзін скі.

12 лі пе ня ў 22.00 у пра мой транс-
ля цыі на «Бе ла русь 1» і «Бе ла русь 
24» уба чым дзень дру гі фі на лу між-
на род на га кон кур су вы ка наў цаў 
эст рад най пес ні «Ві цебск-2015». Вы-
ступ лен ні ўдзель ні каў прой дуць у су-
пра ва джэн ні фа наг ра мы «мі нус 1», 
а ў дру гім ад дзя лен ні тэ ле гле да чоў 
ча ка юць вы ступ лен ні Прэ шэ са Уіл-
са на (Вя лі ка бры та нія), Але га Іва но-
ва, Дзміт рыя Ма лі ка ва, Але ны Пят-
роў скай (Ра сія); Ма рыі Шэ ры фа віч 
(Сер бія), Bosson (Шве цыя), ан самб ля 
тан ца «Ля во ні ха», гур та «Пры ві тан не, 
Ан то ніа!», сту дыі сцэ ніч на га май стэр-
ства «Арт-пра ект»... 

Ура чыс тае за крыц цё фес ты ва-
лю, якое ад бу дзец ца 13 лі пе ня ў 
22.00, тэ ле ка на лы «Бе ла русь 1» і 
«Бе ла русь 24» па ка жуць так са ма ў 
пра мым эфі ры. У гран ды ёз ным кан-
цэр це пры муць удзел та кія вя до мыя 
ар тыс ты, як Ва ле рыя, Сяр гей Ла за-
раў, Глеб Мат вей чук, Але на Ва ен га, 
Сяр гей Тра фі маў, Ягор Крыд, Алі-
на Артц (Ра сія); Яд ві га Па плаў ская 
і Аляк сандр Ці ха но віч (Бе ла русь); 
Іmany (Фран цыя), Mohombі, На тал-
ля Ва леў ская і Ці мур Мі ра шні чэн ка 
(Укра і на).

Акра мя гэ та га, Ге не раль ны пра-
д зю сар скі цэнтр Бел тэ ле ра дыё кам-
па ніі пра вя дзе за піс твор ча га ве ча ра 
Аляк санд ры Па хму та вай «Нам не жыць 
ад но без ад на го», які гле да чы «Бе ла-
русь 1» уба чаць 14 лі пе ня ў 22.00.

Да 16 лі пе ня ў 21.00 у эфі ры 
«Бе ла русь 3» не пра пус ці це «Ве-
чар цяж ка га дня» з Яго рам Хрус та-
лё вым, вы пус кі яко га бу дуць пры-
све ча ны «Сла вян ска му ба за ру». 
Экс клю зіў ныя ін тэр в'ю са сла ву ты мі 
гас ця мі мож на бу дзе ўба чыць так са-
ма ў пра гра ме Свят ла ны Ба роў скай 
«Вы хад ёсць».

Тра ды цый на ак тыў на асвят ляць 
па дзеі фес ты ва лю бу дзе і Бе ла рус-
кае ра дыё, дзе за пла на ва на вя лі кая 
коль касць тэ ма тыч ных ін фар ма цый-
ных і му зыч ных пра грам. З Ві цеб ска 
бу дуць вы хо дзіць «Афі ша», «Ня сум-
ны пе ра пы нак», «Культ-па ход». Дзі-
ця ча му кон кур су бу дзе пры све ча на 
пра гра ма «Ма ла дыя та лен ты Бе ла-
ру сі». А транс ля цыі ў эфі ры між на-
род на га спут ні ка ва га тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь 24» да зво ляць на зі раць 
за па дзея мі фес ты ва лю жы ха рам у 
роз ных пунк тах пла не ты.

Але на ДРАП КО,
drapko@zviazda.by


