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Ужо сён ня а 22 га дзі не ў «Тэль-Авіў Экс па» пач нец ца пер шы паў-

фі нал між на род на га пе сен на га кон кур су «Еў ра ба чан не», які трэ ці 

раз у гіс то рыі пры мае Із ра іль. Шоу пра хо дзіць сё ле та пад дэ ві зам 

Dare to Dream — «Да зволь са бе ма рыць», а ўдзел у ім, на га да ем, 

бя руць прад стаў ні кі 41 кра і ны.

Для Бе ла ру сі гэ та бу дзе ўжо шас нац ца тая спро ба ска рыць сэр цы еў ра-

пей скай (а ўліч ва ю чы Аў стра лію, то і за акі ян скай) пуб лі кі. Яшчэ за доў га 

да кон кур су ЗЕ НА і яе прад зю сар Вік тар Дро быш пад крэс лі ва лі, што на-

цэ ле ны да біц ца для на шай кра і ны най леп ша га вы ні ку за ўсе га ды, але 

па куль што га лоў ная за да ча — тра піць у фі нал. А каб зра біць гэ та, трэ ба 

ад ноль ка ва доб ра, па жа да на без да кор на, вы сту піць два дні за пар, бо 

на цы я наль ныя жу ры га ла су юць на дзень ра ней за тэ ле гле да чоў, ацэнь-

ва ю чы тэ ле за піс ге не раль най рэ пе ты цыі.

Сён ня на сцэ ну вы хо дзяць (у па рад ку вы ступ лен няў) ар тыс ты з Кіпра, 

Чар на го рыі, Фін лян дыі, Поль шчы, Сла ве ніі, Чэ хіі, Венг рыі, Бе ла ру сі, Сер-

біі, Бель гіі, Гру зіі, Аў стра ліі, Іс лан дыі, Эс то ніі, Пар ту га ліі, Грэ цыі і Сан-

Ма ры на. Прад стаў ні цы Бе ла ру сі з пес няй «Lіke Іt», па вод ле жа раб' ёў кі, 

да стаў ся ну мар 8. З пунк ту гле джан ня парт нёр скіх су вя зяў і «доб ра су-

сед ска га га ла са ван ня», якое, ня гле дзя чы на ўсе за ха ды ар га ні за та раў, 

пра цяг вае іс на ваць і спраў на пра цуе, на ша кра і на мо жа спа дзя вац ца на 

ба лы ад Поль шчы, Гру зіі і Эс то ніі — але гэ та не дак лад на.

Для мно гіх са пер ні каў бе ла рус кі «Еў ра ба чан не», што на зы ва ец ца, 

спра ва го на ру. На прык лад, Не ве на Ба жо віч з Сер біі ўжо вы сту па ла на 

дзі ця чым кон кур се ў 2007 го дзе, удзель ні ча ла ў да рос лым у 2013-м, а 

сё ле та мае на мер за брац ца як ма га вы шэй. Рэ пер, ак цёр і гі та рыст Ёжэф 

(Ёцы) Па паі цы ган ска га па хо джан ня быў прад стаў ні ком Венг рыі ў 2017 

го дзе (між ін шым, у фі на ле ён за няў вось мае мес ца). Ту рэц кі спя вак Сер-

хат, які вы сту пае за Сан-Ма ры на, так са ма ўжо прад стаў ляў гэ ту кра і ну 

на кон кур се ў 2016 го дзе, але та ды не прай шоў у фі нал.

Як заўж ды, ся род удзель ні каў ёсць «му зыч ныя ле гі я не ры» — так, гру-

зін ская спя вач ка Там та прад стаў ляе Кіпр, швед скі му зы кант Вік тар Крон — 

Эс то нію, а кан кур сант ка Грэ цыі Ка ця ры на Дус ка на ра дзі ла ся і вы рас ла ў 

ка над скім Ман рэ а лі. Але ха пае і вы ка наў цаў-па тры ё таў сва іх род ных кра ін, 

якія ўпар та су праць ста яць гла ба лі за цыі — і та му, акра мя тра ды цый най 

анг лій скай роз най сту пе ні пры стой нас ці, у пер шым фі на ле мы па чу ем 

вен гер скую, поль скую, серб скую, сла вен скую, гру зін скую, іс ланд скую, 

пар ту галь скую і ту рэц кую мо вы. Бе ла рус кая, на га да ем, на кон кур се гу ча ла 

ўся го ад ной чы — у 2017 го дзе пад час вы ступ лен ня «Navіband»...

Чым, акра мя лінг віс тыч най раз на стай нас ці, бу дуць ураж ваць кан кур-

сан ты? Усе пом няць, што су стра ка юць па воп рат цы, так што з убо ра мі 

і сцэ ніч ны мі воб ра за мі ўдзель ні кі па ста ра лі ся. Там та з Кіп ра вый дзе ў 

паў праз рыс тым кас цю ме, упры го жа ным шкля ны мі крыш та ля мі, і чор ных 

ла тэкс ных бат фор тах. Дзя во чы квар тэт Tulіa з Поль шчы па ра дуе во ка 

яр кі мі на цы я наль ны мі кас цю ма мі і ад мыс ло вы мі га лаў ны мі ўбо ра мі з 

са лом кі. Кейт-Мі лер Хай дке з Аў стра ліі, якая бу дзе спя ваць сваю пес ню 

«Бяз важ касць» лі та раль на пад ку па лам арэ ны, на вы со кім шас це, пры-

ме ры ла на ся бе воб раз а-ля ста туя Сва бо ды. Ко нан Асі рыс (сцэ ніч ны 

псеў да нім спе ва ка Ці я га Мі ра нды), які прад стаў ляе Пар ту га лію, змя ніў 

свой ра ней шы воб раз — бе лае фут ра, за ла тая мас ка і на клад ныя кіп-

цю ры — ця пер ён вы сту піць у на клад ной ба ра дзе і эк стра ва гант ным 

зя лё ным кас цю ме. Фі ны для ўзмац нен ня эфек ту ад пес ні «на ма лю юць» 

на свят ло ды ёд ным эк ра не за сцэ най гроз ны шторм, Грэ цыя — квет кі, 

Гру зія — вы вяр жэн не вул ка наў, а Сер бія — рас ко ла тае шкло; у Венг рыі 

бу дуць вель мі пры го жыя кант рас ты цем ры і свят ла, а ў Бель гіі — ка ла-

рыт ныя вя ліз ныя ба ра ба ны.

На гэ тым фо не бат фор ты з ла га ты пам і бе ла-ру жо вы кас цюм юнай 

бе ла рус кі ЗЕ НЫ вы гля да юць да во лі стры ма на. Дый з дэ ка ра цы я мі па-

ста ноў шчык Анд рэй Цар не муд ра ге ліў: на сцэ ну вы ка цяць звы чай ныя 

скры ні для кан цэрт на га рэ кві зі ту. За тое ў спя вач кі і яе ка ман ды па зі тыў ны 

ба я вы на строй, а ну мар аздо біць пі ра тэх ні ка, плюс пал кія тан цы са мой 

ЗЕ НЫ і двух тан цо раў, якія пра дэ ман стру юць тры кінг — спа лу чэн не тан-

ца, ус ход ніх адзі на бор стваў і ка па эй ры.

Але, ба дай, са мыя эпа таж ныя ўдзель ні кі пер ша га паў фі на лу — іс-

ланд скі гурт Hatarі (што пе ра кла да ец ца як «Не на віс нік»). Ка лек тыў уз нік 

толь кі ў 2015 го дзе, але на ра дзі ме ўжо стаў ша лё на па пу ляр ны з-за 

са ты рыч на га па сы лу тэкс таў і знеш ня га вы гля ду ўдзель ні каў, якія ні бы 

аб ра ба ва лі кра му БДСМ-та ва раў. Ма быць, іх няе вы ступ лен не ўжо не зу-

сім пра му зы ку, але не за ўва жыць яго бу дзе скла да на.

Зрэш ты, усё гэ та лі ры ка, а кан крэ ты кай ста не спіс з 10 фі на ліс таў, абра-

ных па су ме ба лаў жу ры і гле да чоў (але хто, як і за ка го пра га ла са ваў ці 

не пра га ла са ваў, мы да зна ем ся толь кі пас ля фі на лу «Еў ра ба чан ня», та кія 

пра ві лы кон кур су). Як мяр ку юць бук ме ке ры, у топ-10 най больш ве ра год на 

ўвой дуць Грэ цыя, Кіпр, Аў стра лія, Іс лан дыя, Венг рыя, Сер бія, Чэ хія, Сла ве-

нія, Бель гія і Эс то нія. Як спа дзя юц ца пры хіль ні кі, у спіс тра піць Бе ла русь. 

Ся дай це блі жэй да эк ра наў, па гля дзім — на «Бе ла русь 1», «Бе ла русь 24», 

«РТР-Бе ла русь» аль бо на афі цый ным сай це кон кур су eurovіsіon.tv.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

«Еў ра ба чан не-2019»«Еў ра ба чан не-2019»

УЗЯЦЬ 
ФІ НАЛЬ НЫ АКОРД
Як скла дзец ца для Бе ла ру сі сё лет ні кон курс

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ДЗЕРЖИН-
СКОГО РАЙОННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже здания мини-магазина 
№ 16 (с пристройкой, двумя сараями, уборной) общей площадью 200,1 кв. м, инв. № 620/С-39784, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 622250100001005067 площадью 0,0987 га, по адресу: Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, 
ул. Коммунистическая, 21. 

Начальная цена с НДС – 70 956,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 7 095,60 бел. руб.). (Начальная цена снижена на 40 %.)

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение ре-
зультативного аукциона в размере 4 (четырех) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Предыдущие извещения опубликованы 
в газете «Звязда» от 17.10.2018, 28.02.2019. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 30.05.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 29.05.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
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ЗЕ НА, Беларусь.


