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ВІВАТ, ФЕСТЫВАЛЬ!
Сёння, 12 ліпеня, вечарам на галоўнай сцэнічнай пляцоўцы 27-га па
ліку міжнароднага фестывалю «Славянскі базар
у Віцебску» — афіцыйнае адкрыццё. Фестываль-старажыл, які не мае
аналагаў не толькі на тэрыторыі былога
СССР, ужо закружыў у феерыі мастацтваў.
А яго падзеі стануць інфармацыйнымі нагодамі для СМІ. У фестывалі прымаюць
удзел прадстаўнікі з 41 краіны свету!
У 20.30 пачнецца нязменна яскравае, зачаравальнае, унікальнае па сваёй канцэпцыі дзейства.
На адкрыцці выступяць зоркі: Мікалай Баскаў,
Алег Меньшыкаў і яго аркестр, Ігар Нікалаеў,
Эмір Кустурыца і «Аркестр, які не курыць», Наталля Арэйра, Таісія Павалій і іншыя.
А незадоўга да пачатку згаданага вышэй шоу
стануць вядомыя імёны прызёраў ХVІ дзіцячага

конкурсу. За перамогу змагаліся 20 канкурсантаў з 20 краін свету. Упершыню — з Вялікабрытаніі і Канады. «Гран-пры» — 5 тысяч долараў.
Заўтра, 13 ліпеня, — першыя выпрабаванні
для ўдзельнікаў ХХVІІ Міжнароднага конкурсу
выканаўцаў эстраднай песні з 21 краіны. Раней
на ім не выступалі прадстаўнікі Гвінеі і Егіпта...
Вось ужо чацвёрты раз праходзіць фэст вулічнага мастацтва «На сямі вятрах». У ім прыме
ўдзел больш за 130 творчых калектываў розных
напрамкаў: тэатры, перформеры, паэты, харэографы, лялечныя тэатры і калектывы fіrе-shоw.
Фэст збярэ больш за 600 удзельнікаў з Беларусі,
Расіі, Украіны і Швецыі. У праграме каля 80 мерапрыемстваў розных кірункаў і жанраў.
І канешне, любімая тэма для абмеркавання гараджанамі — фестываль. Тут даўно называюць
яго «Славянкай». І часта тутэйшыя адно аднаму
задаюць пытанні: «Пойдзеш на «Славянку?»,
Хадзіў? Ну і як там?». Ды добра! Як заўсёды,
весела, цікава, адным словам — пазітыў!
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ХТО СПЯВАЕ АПОШНІМ?
Сёння на «Славянскім база ры» прой дзе жа раб' ёў ка
ўдзельнікаў Міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай
песні «Віцебск-2018». Беларусь
прадстаўляе 27-гадовы спявак,
акцёр мюзіклаў і выкладчык Універсітэта культуры і мастацтваў
Яўген Курчыч.
Ацэньваць канкурсантаў будзе прадстаўнічае міжнароднае
журы, у якое ўвайшлі знакаміты
італьянскі спявак Раберціна Ларэці, уругвайская спявачка і актрыса Наталля Арэйра, намеснік генеральнага прадзюсара
Белтэлерадыёкампаніі Вольга

Шлягер, народны артыст Украіны Уладзімір Грышко, народная
артыстка Казахскай ССР спявачка Роза Рымбаева, папулярная спявачка і актрыса з Чэхіі
Міхаэла Наскова, уладальнік
Гран-пры конкурсу 2013 года
польскі спявак Міхал Качмарэк. Старшыня журы — расійскі
кампазітар Аляксандр Марозаў,
у якога, дарэчы, 14 ліпеня адбудзецца ў Летнім амфітэатры
юбілейны творчы вечар «У святліцы маёй светла».
Паўфі нал кон кур су збя рэ
гледачоў і ўдзельнікаў 13 ліпеня ў канцэртнай зале «Віцебск».

Фінал, куды трапяць 15 найлепшых выканаўцаў, традыцыйна
адбудзецца ў Летнім амфітэатры на працягу двух дзён: «Славянскі хіт» прагучыць 14 ліпеня,
«Фестывальны хіт» — 15-га. Галоўная інтрыга песеннага спаборніцтва — каму дастануцца
адмысловыя ўзнагароды «Ліра», грашовыя прэміі за першыя тры месцы і Гран-пры (між
іншым, апошні журы мае права
наогул не прысуджаць) — раскрыецца, як заўжды, на ўрачыстым закрыцці XXVІІ Міжнароднага фестывалю мастацтваў.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

 Запрашальнік

МІНСК — ВЕРТАЛЁТНАЯ СТАЛІЦА СВЕТУ
Верталётны чэмпіянат свету адбудзецца на аэрадроме Баравая
з 23 да 29 ліпеня і збярэ больш
за 100 пілотаў з Беларусі, Расіі,
Германіі, Украіны, Польшчы,
Кітая, Аўстрыі і Вялікабрытаніі. Каманды Чэхіі і Швейцарыі
будуць выступаць у якасці назіральнікаў.
Усе ўдзельнікі будуць спаборнічаць
у выкананні чатырох практыкаванняў:
«Навігацыя», «Паралельны палёт на
дакладнасць», «Паралельная развозка
грузаў» і «Паралельны слалам». Нацыянальныя каманды выступяць на двух тыпах верталётаў: Мі-2 і Робінсан-44.
Беларускія авіятары — у ліку фаварытаў турніру, на папярэднім чэмпіянаце
ў Польшчы яны заваявалі сярэбраныя
ўзнагароды. Нашу краіну прадставяць
сем экіпажаў, у склад нацыянальнай
каманды ўвайшлі самыя знакамітыя
спартсмены абароннага таварыства:
майстры спорту міжнароднага класа
Андрэй Роганаў, Уладзімір Бугаёў, Мікіта Лапцеў, Уладзімір Стрыянок, Антон Данчанка, Аляксандр Грышчанка,
Аляксей Мачанскі. Жаночая каманда
прадстаўлена двума экіпажамі.

Падчас чэмпіянату свету на аэрадроме Баравая 28 і 29 ліпеня пройдзе штогадовы авіяцыйны фестываль
#пронебо. На вед валь ні кі ўбачаць
больш за 30 лятальных апаратаў — ад
аэрастатаў да самалётаў. Самымі відовішчнымі ў праграме абяцаюць стаць
верталётныя гонкі. Хэдлайнерам авіяфестывалю #пронебо-2018 стане гурт
«Піца», які выступіць на канцэртнай
пляцоўцы, разгорнутай проста на тэрыторыі аэрадрома.
Верталётны мундзіяль увайшоў у лік
трох чэмпіянатаў свету, якія пройдуць у
2018 годзе ў Беларусі. Ён таксама стане апошнім спаборніцтвам на аэрадроме Баравая да яго поўнага закрыцця.
Беларусь падала заяўку на арганізацыю чэмпіянату ў Міжнародную авіяцыйную федэрацыю вясной 2016 года,
яе прэзідэнт Жак Берло, вывучаючы
магчымасці правядзення турніру ў Мінску, асабіста наведаў спаборніцтвы ў
Баравой і прыняў станоўчае рашэнне.
Нагадаем, у Беларусі ўжо праводзілася сусветнае першынство сярод верталётчыкаў, але было гэта ў далёкім
1978 годзе ў Віцебску на тэрыторыі
аэраклуба ДТСААФ.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Як здорава, што ўсе мы тут...
Рэ гі я наль ны фес ты валь-кон курс
бардаўскай песні «Музыка сэрцаў»,
прысвечаны памяці Уладзіміра Высоцкага, у пяты раз пройдзе ў Навагрудскім раёне на беразе легендарнага возера Літоўка, апетага ў паэме
Адама Міцкевіча «Гражына». Як чака ец ца, на свя та бар даўскай пес ні
21—22 ліпеня прыедуць як сольныя

 Мясцовы фэст

аў тары-выканаўцы, так і калек тывы
з розных рэгіёнаў Беларусі. Акрамя
музычнай часткі, у праграме запланаваныя таксама тэматычныя выстаўкі,
сувенірны гандаль, спартыўныя мерапрыемствы, майстар-класы і творчыя
сустрэчы.
Вікторыя ЗАХАРАВА



 Здарэнні

Елі смаўжоў, секліся на шаблях,
чыталі вершы

Шэсць дзён у лесе
правяла 89-гадовая жыхарка Пастаўскага раёна
Увечары 6 ліпеня жыхар вёскі Хрыстова звярнуўся ў
Пастаўскі РУУС. Ён расказаў, што ўжо суткі не бачыў
сваю старую суседку. На месца падзей выехалі супрацоўнікі міліцыі. Жанчына, якая таксама жыве ў гэтай
вёсцы, паведаміла, што 5 ліпеня яна бачыла, як бабуля
ішла ў лес.

Чым займаліся на ваенна-гістарычным фестывалі ў Міры
Казацкая кавалерыя, польскія ўланы, рэгулярная руская пяхота, егерскія палкі, шэваліжэры, гусары, ружэйная страляніна,
залпы пушак і бязлітасныя сутычкі напалеонаўскіх і рускіх войскаў на полі за мястэчкам Мір і нават на яго цэнтральнай плошчы. Яскравая, гучная і відовішчная рэканструкцыя гістарычнай «Бітвы пад Мірам», якая здарылася тут у далёкім 1812-м,
на два дні ахапіла сёлета пасёлак,
яго жыхароў і гасцей.
Асноўнае дзеянне ваенна-гістарычнага
фестывалю пабудавана на рэальных падзеях. У Міры вырашана стварыць пастку
для наступаючай напалеонаўскай арміі.
Яе заспелі знянацку яшчэ на падыходзе
да Міра, пасля атакавалі ў самім мястэчку.
Тым часам асноўныя сілы рускіх войскаў
працягнулі адступленне, выйграўшы такія
неабходныя ім гадзіны.
Паглядзець падчас рэканструкцыі было на што. Сутычкі
коннікаў з пяхотай, дым і страляніна, мільгаценне шабляў,
«забітыя», наступленні сценкай і абарона спінай да спіны,
рукапашныя бойкі...
— Задумка цудоўная, эмоцыі неверагодныя, першыя
гучныя залпы ружжаў — увогуле нечаканасць. Засмучае
толькі, што цяжкавата было пабачыць усё, бо баі амаль
адначасова ішлі па ўсім перыметры плошчы, — дзяліліся
ўражаннямі гледачы.
Тэрыторыя вакол летняга амфітэатра ў Міры ператварылася ў першы дзень у «Французскі дворык», дзе можна
было акунуцца ў атмасферу сярэдневяковага замежжа.
Гасцям прапанавалі згуляць у картачныя гульні штос і базільён або шахматы з шашкамі, скласці неверагодна цяжкі
пазл з маленечкіх кавалачкаў ці паваражыць на картах.
Аматары мастацтва нацешыліся спектаклем народнага
лялечнага тэатра «Батлейка» з Міра і адпачылі ў салоне
«Адам Міцкевіч запрашае...». Даспадобы прыйшлося гледачам і выступленне хлопцаў з ансамбля старажытнай
музыкі «Хардвуд».
Надвячоркам тут арганізавалі майстар-класы для ахвотных навучыцца танцаваць французскі кацільён і правільна есці смаўжоў. Экзатычная страва — «Смаўжы пабургундску» — карысталася вялікім попытам. Далікатэс
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імкнуліся пакаштаваць
усе, тым больш што
тым, хто час таваўся
ўпер шы ню, абя ца лі,
што можна загадваць
жаданне, якое абавязкова збудзецца.
Больш за 300 рэканструктараў бітвы пад Мірам арганізавалі непадалёк
ад замка сапраўдны шатровы лагер. Паўдзельнічаць у
бітве ў Беларусь з'ехаліся клубы з Расіі, Польшчы, Бельгіі,
Францыі. Уявіце, якое моцнае жаданне займацца сваёй
справай трэба мець, каб правезці цераз мяжу такі ваенны
скарб: узбраенне, коней, касцюмы.
Рэканструкцыя бітвы другога дня, якая прайшла ў полі,
была яшчэ больш відовішчная і насычаная. Да бою далучыліся гарматы, ружжы не змаўкалі, а коні, учуўшы абсяг,
проста праляталі каля гледачоў, у якіх дух займала, калі
перад іх тварамі пачыналася сеча.
Шаблі, дарэчы, у адрозненне ад стрэлаў, самыя сапраўдныя і вельмі вострыя. У гэтым прысутныя ўпэўніліся,
калі пабачылі спаборніцтвы па сячэнні. 12 удзельнікаў у
імгненне вока ссякалі кавалак палкі, на якой вісела шапка,
ды так, што ўбор ізноў падаў на тую частку трысціны, што
засталася. А ўявіце сабе, як умельцы наразалі на часткі
пластыкавую бутэльку з вадой, якая пры гэтым працягвала стаяць... Спачатку адна, а потым і тры адразу.
Што і казаць, сёлетнюю рэканструкцыю будуць памятаць да наступнага года, калі Мір ізноў паспрабуюць
захапіць напалеонаўскія войскі.
Больш здымкаў — на сайце zviazda.by.
Ірына СІДАРОК



— Згадаць, у што была адзета старая, сведка не змагла, — сказалі ў прэс-службе УУС Віцебскага аблвыканкама. — Але прыгадала, што ў руках яна трымала сіні пакет.
Раніцай 11 ліпеня верталёт МНС прачэсваў чарговы квадрат
лесу. І міліцыянер заўважыў унізе нейкую сінюю пляму і няясны сілуэт побач з ёй.
Калі міліцыянеры і ратавальнікі дабраліся да жанчыны,
яна ляжала на паляне ў стане моцнага абязводжвання, але
ў прытомнасці. Пасля аказання першай дапамогі пенсіянерка
расказала, што пайшла ў лес па травы, але ёй стала дрэнна.
Пасля трапіла ў нейкае балота, а затым выбралася на паляну.
Там яе і ўбачылі з паветра...
Афіцыйны прадстаўнік Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях па Мінскай вобласці Анастасія ШВАЙБОВІЧ
нагадвае асноўныя правілы паводзін у лесе:
— Вазьміце з сабой компас, мабільны тэлефон з зараджанай батарэяй, свісток, запалкі, нож, невялікі запас вады і
прадуктаў. Пажылым людзям трэба абавязкова мець пры сабе
медыкаменты. Адзявайцеся ярка, бо ў камуфляжы вас могуць
не знайсці і з трох метраў, а не тое што пабачыць з паветра.
Добра будзе, калі вы налепіце святлоадбівальныя палоскі або
малюнкі. Старайцеся таксама запамінаць па дарозе як мага
больш прадметаў — незвычайныя дрэвы, валуны. Тады будзе
нашмат прасцей вяртацца назад да зыходнай пазіцыі, калі вы
зразумееце, што ідзяце не туды.

ЗАГІНУЎ АФІЦЭР
Сумная вестка прыйшла ўчора ўвечары. Пры скачках з парашутам загінуў афіцэр сіл спецыяльных аперацый.
— З-за рэзкай змены кірунку ветру ў прыземным слоі ў
маёра Яўгена Салавейкі адбылося гашэнне купала парашута.
У выніку афіцэр атрымаў траўмы, несумяшчальныя з жыццём, — паведамілі ў прэс-службе Міністэрства абароны.
На месцы здарэння зараз працуе ведамасная камісія, каб
высветліць падрабязнасці.
Міністэрства абароны выказвае спачуванне родным і блізкім загінулага. Ім будзе аказана ўся неабходная дапамога.
Валяр'ян ШКЛЕННІК



