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«X-FACTOR У БЕЛАРУСІ»:
ФІНАЛ БЛІЗКА
У мінулыя выхадныя музычнае шоу
«X-Factor у Беларусі» выйшла на стадыю прамых
эфіраў. 14 харызматычных маладых артыстаў
пачалі прэзентаваць сябе настаўнікам праекта
і тэлеаўдыторыі ў новых вобразах.
І цяпер з выпуску ў выпуск будуць заставацца тыя, за
каго галасуюць гледачы. Калі раней таленавітым людзям
трэба было пераконваць строгіх настаўнікаў у тым, што яны
заслугоўваюць месца ў праекце, то цяпер усё стала складаней. Як у папярэднім, так і ў наступных lіve-канцэртах
адшукваць фактар «ікс» у адным з удзельнікаў будуць і гледачы. Па традыцыі франшызы не абыходзяцца і без зорных
гасцей. А вось з пераможцамі будзем вызначацца ўжо напярэдадні Новага года. Тым часам, пасля першага прамога
эфіру праект пакінулі два ўдзельнікі і цяпер засталося толькі
12 прэтэндэнтаў на перамогу. Думаю, самы час і нам вызначыцца з фаварытамі, каб падтрымаць іх на такім адказным этапе творчых спаборніцтваў. Нагадаем, што ў камандзе музычнага крытыка і журналіс та Сяргея Саседава барацьбу працягваюць Карына Ярафеева, Дзяніс Пацэвіч і Анас тасія Краўчанка.
У Руслана Аляхно засталіся толькі два прэтэндэнты — Яўген
Вярэніч і Ніколь Фургал, а вось Віталь Дроб выбыў з шоу.
Разам з Вольгай Бузавай далей працягнуць удзел у праекце
Вік торыя Паплеўчынкава, Дзмітрый Кексаў, Андрэй Панісаў і

ШАШКІ

(«Звязда»)

Выпуск № 153

З 15 да 21 лістапада ў Картрэйку (Бельгія) праходзіў чэмпіянат Еўропы па шашках-100 сярод моладзі да 27 гадоў. Нашу
краіну прадстаўлялі Яна Якубовіч, Паліна
Петрусёва і Дзмітрый Немец. Беларускія
шашысты зрабілі залаты дубль у класічнай
праграме. Чэмпіёнамі Еўропы сталі Яна
Якубовіч і Дзмітрый Немец. Яшчэ адзін
медаль — сярэбраны — на рахунку Паліны Петрусёвай.
№ 134

Мікіта Бялько. А ў складзе каманды прадзюсара і выканаўцы
Ся ро гі будуць «за паль ваць» пуб лі ку Ма ры на Ба ра ноўская,
Фахрыдзін Хакімаў і Анэта Капба ўжо без эпатажнага Арцёма
Чыркова. За тым, як складуцца іх лёсы на праекце, сачыце
на «Беларусь 1» і ў сацыяльных сетках, таксама ў дзённіках
шоу, сюжэтах карэспандэнтаў Агенцтва тэленавін і праграмы
«Добрай раніцы, Беларусь!» і ў эфіры радыёстанцый Белтэлерадыёкампаніі.
Алена ДРАПКО.

№ 134 Міхаіл Левандоўскі (Украіна)
Белыя простыя шашкі: g1, c3, e3, d4,
a5, e5 (6)
Чорныя простыя шашкі: a3, f6, a7, c7,
g7, b8 (6)
№ 135 Віталь Варушыла
Белыя простыя шашкі: e1, d2, f2, e3,
f4, g5, c7, g7 (8)
Чорныя простыя шашкі: b2, h2, b4, h4,
h6, e7, f8, h8 (8)
№ 135 Ншан Алавердзян (Ерэван, Арменія)
Белыя простыя шашкі: c3, b4, c5, b6,
белыя дамкі: a7 (5)
Чорныя простыя шашкі: g3, g5, e7, g7,
чорныя дамкі: f2 (5)
№ 136 Барыс Іваноў
Белыя простыя шашкі: 41, 43, 37, 39,
24, 15 (6)
Чорныя простыя шашкі: 36, 32, 28, 22,
23, 25, 11 (7)
№ 137 Вадзім Булат (Мінск)
Белыя простыя шашкі: 49, 41, 38, 39,
30, 24, 25 (7)
Чорныя простыя шашкі: 36, 40, 27, 28,
18, 11, 13, 9 (8)
№ 138 В. Булат
Белыя простыя шашкі: 48, 49, 31, 30,
24, 25, 17 (7)

16

Чорныя простыя шашкі: 39, 35, 18,
15, 7, 8, 9 (7)
Ва ўсіх пазіцыях белыя пачынаюць і
выйграюць. Прозвішчы чытачоў, якія дашлюць правільныя адказы, будуць апублікаваныя.
Выпуск № 152 ад 12.11.21.
№ 132 1. 19-13 28:39 2. 37:08 15:33
3. 13:04 02:13 4. 04:34 33-38 5. 34-48+
№ 133 1. 19-13 28:48 2. 13:04 15:33
3. 04:04 17:26 4. 41-37 48:31 5. 04:36+
Поўнае пабочнае рашэнне: 1. 23-18 12:25
2. 21:1 22-27 (лепшае) 3. 1-6 27-31 (лепшае) 4. 6:44 32-37 5. 41:32 31-36 6. 44-33
36-41 7. 34-30 25:23 8. 24-20 15:24 9. 33:47 х
знайшоў С. Бурко з Оршы.
Першыя дакладныя адказы даслалі
С. Рашэцін (Ашмяны), С. Бурко (Орша),
В. Таўкачоў (в. Уздзевічы, Клімавіцкі р-н,
Магілёўская вобл.), У. В. Дударэвіч (Брэсцкая вобл., Баранавіцкі р-н, в. Новая Мыш),
А. Галаванаў, П. і В. Шульгі (усе — Мінск),
Ф. Карпей, Л. Жыхар (абодва — Мядзел),
У. Панько (Каменец), І. Ананіч (Гродна),
В. Ваўчкоў (Маладзечна).
Пішыце на адрас: газета «Звязда»,
г . Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, 220013,
e-maіl: іnfo@zvіazda.by
або vorush@yandex.ru
Віталь ВАРУШЫЛА,
майстар спорту.
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Сядзі і глядзі

Ці ўсё мы ведаем
пра майстроў і куміраў?
У эфіры тэлеканала «Беларусь 3» да дня нараджэння класіка Уладзіміра
Караткевіча (26 лістапада)
падрыхтавалі тэматычны
эфір. Таксама святочны
ак цэнт тут зро бяць на
юбілейныя даты народнай артысткі Беларусі Марыі Захарэвіч і савецкага
кампазітара Аляксандра
Зацэпіна.
Пра Уладзіміра Караткевіча,
здаецца, усе мы ведаем ужо не
так і мала, але заўсёды карысна і цікава аднавіць у памяці
гісторыю яго жыцця, а можа, і
разгледзець раней невядомыя
старонкі асабіс тай ці літаратурнай біяграфіі. Таму прыхільнікам творчасці пісьменніка, перакладчыка, крытыка
Уладзіміра Караткевіча варта
паглядзець выпускі тэматычных праек таў. Пра майстра
слова будуць распавядаць у
аўтарскай праграме Уладзіміра Арлова «Люблю і памятаю»
26 лістапада, і ў «Запісках на
палях». Уладзімір Караткевіч:
трафей «Дзікага палявання» —
27 лістапада. А для тых, каму
падабаецца ўвасабленне літаратурных твораў у кіно альбо на
тэатральнай сцэне, на сацыякультурным тэлеканале зладзяць паказ спектакля «Леаніды не вернуцца на зямлю»
Нацыянальнага акадэмічнага
драматычнага тэатра імя Якуба Коласа.
У нядзельным эфіры 28 лістапада «Беларусь 3» аўдыторыю чакае выпуск праграмы
«Майстры і куміры», прысвечаны 85-годдзю актрысы, педа го га, на род най ар тыст кі
БССР, лаўрэата Дзяржаўнай

прэміі Беларусі Марыі Захарэвіч. ...Таленавітая дзяўчына з
Мядзельскага раёна Міншчыны ў свой час пасля заканчэння
вучобы была залічана ў трупу
Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы, дзе
ўвасобіла дзясяткі яркіх роляў. Сярод яе сцэнічных вобразаў — Ганна («Людзі на балоце» І. Мележа), Паліна Іванаўна («Апошні шанц» В. Быкава), Алена («Дзеці сонца» М.
Горкага) і шэраг іншых. Сярод
кінафільмаў у яе творчай біяграфіі значацца такія стужкі як,
напрыклад, «Чу жая бацькаўшчына», «Руіны страляюць...»,
«Я, Фран цыск Ска ры на...».
Акрамя таго, Марыя Георгіеўна вядомая і як выкладчык
сцэнічнай мовы ў Беларускім
універсітэце культуры. А ў фон-

дах Беларускага радыё зберагаюцца сотні радыёпастановак
і іншых матэрыялаў з удзелам
артысткі. Адзначылася яна і як
рэжысёр спектакляў «Апошняя
ахвяра» паводле Астроўскага,
«Характары» паводле Шукшына, эксперыментальнай пастаноўкі «Я не пакіну цябе». Таму
не прапусціце чарговы выпуск
праграмы «Майстры і куміры»,
каб бліжэй пазнаёміцца з гэтай
таленавітай актрысай.
Пас ля можна па гля дзець
канцэрт «Гэты свет не намі
прыдуманы» да 95-годдзя кампазітара Аляксандра Зацэпіна.
Ім напісаныя мелодыі, у прыватнасці, да такіх папулярных
фільмаў як «Зямля Саннікава»,
«Іван Васільевіч мяняе прафесію», «Аперацыя Ы і іншыя прыгоды Шурыка». Аднак шлях да

творчасці пачаўся ў Аляксандра Сяргеевіча, калі ён падчас
службы ў войску самастойна
навучыўся іграць на музычных
інструментах. А першым фільмам, да якога ім была створана
музыка, стала камедыя «Наш
мілы доктар»... У канцэртнай
праграме на «Беларусь 3» пачуем у выкананні Нацыянальнага акадэмічнага аркестра
Беларусі імя Іосіфа Жыновіча
найбольш вядомыя творы маэстра са знакамітых камедый
Леаніда Гайдая «Каўказская
па лон ні ца», «Брыль ян та вая
рука», шэдэўры з рэпертуару
Алы Пугачовай «Да пабачэння,
лета», «Чараўнік-недавучка» і
многія іншыя. Далучайцеся і
згадвайце свае любімыя мелодыі!
Алена ДРАПКО.
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