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Ганна ТРУБЯЦКАЯ:

Імёны

«МАЛАДЫЯ
МАЮЦЬ ПРАВА БЫЦЬ
НА ВЯЛІКАЙ СЦЭНЕ»
Наша гераіня — артыстка з чароўным голасам, якая можа спяваць у розных
дыяпазонах і танальнасцях, выклікаючы ў публікі захапленне і шквал эмоцый...
Сёлета яна прадставіць Беларусь на ХХХІ Міжнародным конкурсе эстраднай песні
«Віцебск-2022». Прызнаецца, што з дзяцінства была гатовая змагацца за мару
быць на сцэне, і ведае дакладна, чаго вартыя поспех і прафесіяналізм.
А пра супадзенні на сваім шляху, канкурэнтаў і веру, якая натхняе быць
лепшай і скараць новыя вяршыні, Ганна Трубяцкая распавяла «Чырвонцы.
Чырвонай змене» пры сустрэчы.
— Летам вы будзеце прадстаўляць нашу
краіну на конкурсе маладых выканаўцаў
«Віцебск-2022». Як ідзе падрыхтоўка?
— Рыхтуемся мы на базе прадзюсарскага
цэнтра «СПАМАШ», які ўзяў мяне пад сваё крыло. Адразу пасля адбору адбылася сустрэча
з міністрам культуры, дзе прысутнічалі Аляксандр Шакуцін, Анджаліна Мікульская, Леанід
Шырын, і мы абмяркоўвалі працэс падрыхтоўкі
да конкурсу. Думаю, што ў выніку ў нас збярэцца цудоўная каманда. Бо, напрыклад, з той жа
Анджалінай Мікульскай мы пазнаёміліся падчас
арганізацыі майго сольнага канцэрта ў Палацы
Рэспублікі (яна была рэжысёрам), і гэта было
адразу супадзенне. Той выпадак, калі ты можаш з чалавекам падтрымліваць стасункі не
толькі ў рамках работы, але і проста звярнуцца
па любым пытанні, параіцца. Пакуль мы яшчэ
не вызначыліся канчаткова з кампазіцыямі для
конкурсу, але як толькі выберам іх, то пачнём
актыўна прадумваць вобразы, касцюмы і працаваць над вакалам.

— А каго з дзясяткі прэтэндэнтаў бачылі
сваімі рэальнымі канкурэнтамі?
— Гэта вельмі складанае пытанне для мяне, бо
кожны з іх быў дастойны, каб прадстаўляць краіну
на «Славянскім базары». У аднаго мне падабаліся
падача матэрыялу і яго ўнутраная харызма, а ў
іншага — тэмбр. Хтосьці меў нерэальна прыгожы
вобраз. Я не стану выдзяляць кагосьці аднаго, таму што кожны меў сваю «разыначку», якая давала
яму перавагу ў барацьбе за запаветную статуэтку
пераможцы адбору. Але, мяркуючы па водгуках
калег і блізкіх мне людзей, я ў той вечар нечым
усё ж выдзялялася. Памятаю, як пасля першага тура на фінале адбору зайшла ў грымёрку і
ўбачыла паведамленне ад свайго сябра і калегі
Яўгена Курчыча, які напісаў, што глядзіць канцэрт
у прамым эфіры, і я сярод дзясяткі, без сумнення,
найлепшая. Можа, якраз усё гэта і дапамагло перамагчы. Калі я скажу, быццам умею і магу зрабіць нешта лепш за ўсіх, то гэта будзе сігналам,
што мне трэба сыходзіць з прафесіі.
(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Аты-баты...

Выведаць галоўнае

...ІДУЦЬ ПРАЗ TІKTOK
У САЛДАТЫ,
або Для чаго палкоўнік стварыў акаўнт у сеціве
У сучасным свеце існуе вялізная колькасць розных сацыяльных сетак, адной з самых папулярных сярод моладзі з'яўляецца TіkTok. Гэта пляцоўка, на якой размяшчаюцца
ў асноўным кароткія відэа гумарыстычнага і забаўляльнага
характару. Аднак ваенны камісар Віцебскай вобласці палкоўнік Руслан ШКОДЗІН здолеў не толькі набраць больш
за 500 тысяч падпісчыкаў, але і
прыцягнуў увагу моладзі да патрыятычнага выхавання, развеяў страхі і вайсковыя міфы
ў прызыўнікоў.
Тое, што наш герой будзе вайскоўцам, ён ведаў з самага дзяцінства. Яго бацька быў ваенным,
і Руслан з малых гадоў ездзіў з ім
па гарнізонах і натхніўся гэтай прафесіяй. З-за таго, што час быў складаны, яму давялося павучыцца ў
двух ваенных вучылішчах і Мажайскім ваенным тэхнічным інстытуце.
А сёння ён з'яўляецца ваенным камісарам Віцебскай вобласці.

— Ідэя с тва рыць акаўнт
voenkom.pro ў ін тэр нэ це ўзнік ла
крыху больш за год таму. Галоўнай нашай мэтай было жаданне
наладзіць камунікацыю з хлопцамі — будучымі прызыўнікамі, каб
з дапамогай гумару мы маглі да-

несці да моладзі сур'ёзныя рэчы,
а такса ма раз вей ваць асноў ныя
міфы і страхі, якія датычацца арміі.
Даволі доўга выбіралі сацыяльную
сет ку, у якой будзем вес ці свой
профіль.
(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

ПАТРЫЯТЫЗМ —
АЛГАРЫТМ,
ЯКІ НЕЛЬГА ПЕРАРЫВАЦЬ
Сёлета Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі адзначае
дваццацігоддзе, і ў Магілёве да такой даты вырашылі стварыць кнігу «Гэта наша з табой біяграфія», каб пад адной
вокладкай сабраць усе добрыя справы, якімі ганарыцца
арганізацыя. Першы сакратар Магілёўскага абкама БРСМ
Уладзімір ПАЎЛОЎСКІ дэманструе напрацоўкі і адзначае,
што ў кнігу ўвойдзе не толькі інфармацыя за два апошнія
дзесяцігоддзі, а наогул больш чым за 100 гадоў, бо БРСМ —
гэта пераемнік яшчэ савецкага ВЛКСМ. Таму «нашу з табой
біяграфію» Магілёўскі абкам БРСМ піша разам з абласным
Саветам ветэранаў, які ўзначальвае былы маладзёжны актывіст Анатоль Глаз.

Патрыятызм выхоўваецца на сімвалах.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)
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