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— «Еў ра ба чан не-2017» 
яшчэ не ад бы ло ся, але 
ўжо ўвай шло ў гіс то рыю з 
прэ цэ дэн там: упер шы ню 
кра і на-гас па ды ня кон кур-
су не пус ці ла на яго ад на-
го з удзель ні каў. На ваш 
по гляд, як гэ та ада б'ец ца 
на рэ пу та цыі і рэй тын гах 
шоу?

— Ні хто не спраг на зуе, як 
па вя дуць ся бе ін шыя ўдзель-
ні кі і што бу дзе з кон кур сам 
на ле та — спад ці ка вас ці або, 
на ад ва рот, ус плёск, — заў-
ва жае Воль га Шля гер. — 
Мы мо жам толь кі шка да-
ваць, што не бу дзе ад на го з 
удзель ні каў.

КАЛІ ПРАЦА — 
ЗАДАВАЛЬНЕННЕ

Бе ла ру сы, са свай го бо ку, 
да кон кур су прак тыч на га то-
вы — 1 мая на шы ўдзель ні кі 
вы ля та юць у Кі еў, а 3 і 6 мая 
ўжо пра вя дуць пер шыя рэ пе-
ты цыі на сцэ не і да дуць прэс-
кан фе рэн цыі для еў ра пей скіх 
СМІ. Ура чыс тае ад крыц цё 
«Еў ра ба чан ня» ад бу дзец ца 
7 мая, а 9, 11 і 13 прой дуць 
паў фі на лы і фі нал шоу. Пад-
ра бяз ны ж гра фік не аб ход-
ных спраў і ме ра пры ем стваў 
скла да ец ца ўжо не па срэд на 
пад час кон кур су, ка рэк ту ец-
ца і ўзгад ня ец ца з дэ ле га цыя-
 мі што дня і, як за пэў ні ва юць 
у адзін го лас Воль га Шля гер 
і Воль га Са ла ма ха, звы чай-
на атрым лі ва ец ца та кі на сы-
ча ны, што ледзь ха пае ча су 
на пе ра ку сы і тым больш эк-
скур сіі па го ра дзе.

— За апош нія га ды якая 
з кра ін-гас па дынь кон кур-
су най больш па ра да ва ла 
ар га ні за цы яй і кам фор там 
для ўдзель ні каў?

— Вель мі доб ра бы ло ў 
Маль мё, ку ды мы езд злі з 
Алё най Лан ской (у 2013 го-
дзе. — Аўт.). Усё бы ло на-
столь кі зла джа на, дак лад на і 
зра зу ме ла, што пра ца ва ла ся 
ў за да валь нен не. У прын цы-
пе, тое са мае ма гу ска заць 
і пра Ка пен га ген, і пра Ве-
ну — ар га ні за цыя шоу, якой 
зай ма ец ца між на род ная ка-
ман да спе цы я ліс таў, заўж-
ды на ўзроў ні, хі ба толь кі па 
клі ма це ад ны га ра ды больш 
пры ем ныя, дру гія менш кам-
форт ныя. 

— Вель мі доб ра бы ло 
ўсё ар га ні за ва на ле тась 

у Стак голь ме, бо са ма арэ на 
зна хо дзі ла ся за хві лі ну ха ды 
ад гас ці ні цы — сця на атэ ля, 
мож на ска заць, плаў на пе ра-
хо дзі ла ў арэ ну. Та кая ла гіс-
ты ка да зва ля ла сэ ка но міць 
шмат ча су. Акра мя та го, 
упер шы ню быў зроб ле ны 
так зва ны пра гляд ны па кой, 
дзе мы ба чы лі, як вы гля дае 
вы ступ лен не на тэ ле эк ра не, і 
на ват пас ля ге не раль най рэ-
пе ты цыі мож на бы ло ўнес ці 
па трэб ныя па праў кі.

— Бе ла русь удзель ні чае 
ў «Еў ра ба чан ні» ўжо 14-ы 
год, але спрэч кі ва кол ста-
ту су кон кур су так і не сці-
ха юць. Ад ны за клі ка юць 
пе ра стаць збі рац ца на еў-
рас цэ ну, як на вай ну, дру-
гія на гад ва юць пра аў ды-
то рыю ў не каль кі со цень 
міль ё наў ча ла век, трэ ція 
па блаж лі ва за ўва жа юць, 
маў ляў, ні хто, акра мя хат-
ніх гас па дынь і гей-су пол-
кі, даў но гэ та шоу не гля-
дзіць... З ва ша га до све ду, 
як на са мрэч еў ра пей цы 
ста вяц ца да «Еў ра ба чан-
ня»?

— Аса біс та я так са ма мяр-
кую, што «Еў ра ба чан не» — 
гэ та не му зыч ная Алім пі я да, 
а прос та твор чае спа бор-
ніц тва, без умоў на, вель мі 
па пу ляр нае ў Еў ро пе, але 
не адзі нае, а ад но з шэ ра-
гу, — пад крэс лі вае Воль га 
Шля гер. — Прай сці пад-
рых тоў ку з вы со ка клас ны мі 
спе цы я ліс та мі, уба чыць, як 
пра цу юць між на род ныя пі-
яр-ме ха ніз мы, пра ца ваць на 

сцэ не та ко га ўзроў ню, асна-
шча най най су час ней шым 
му зыч ным і тэ ле ві зій ным 
аб ста ля ван нем, — ад уся го 
гэ та га, на мой по гляд, трэ ба 
атрым лі ваць за да валь нен не. 
І яшчэ ўсмокт ваць, як губ ка, 
но выя ве ды, бо па на сы ча-
нас ці гэ тыя не каль кі ме ся-
цаў — як ву чо ба ў не каль кіх 
ін сты ту тах. Што да стаў лен ня 
са міх еў ра пей цаў, якое я ба-
чы ла, — яно заўж ды вель мі 
цёп лае і пры яз нае. 

— «Еў ра ба чан не» — 
вель мі сур' ёз ны тэ ле ві зій-
ны пра ект. Мож на га ва рыць 
усё, што хо ча це, але яго 
аў ды то рыя — 204 міль ё ны 
гле да чоў. А са мо шоу транс-
лю юць та кія ме ды я гі ган ты, 
як ВВС, фран цуз скія кам-
па ніі TF1, TF2, яго гля дзяць 
не толь кі ў Еў ро пе, але і 
ў Аў стра ліі, і ў ЗША. Рэй-
тын гі кон кур су, асаб лі ва ў 
ма лень кіх кра і нах, най вя-
лік шыя — на прык лад, на 
Маль це яго гля дзяць 95% 

на сель ніц тва! І ў пла не ар-
га ні за цыі да гэ та га му зыч-
на га пра ек та ста вяц ца над-
звы чай ад каз на, фак тыч на 
як да Алім пі я ды — шэ раг 
між на род ных спе цы я ліс таў, 
якія пра цуюць у арг ка мі тэ-
це, як раз і зай ма юц ца Алім-
пій скі мі гуль ня мі і Но бе леў-
скі мі прэ мі я мі. На «Еў ра ба-
чан ні» заўж ды прад стаў ле-
ны са мыя кру тыя тэх ніч ныя 
на він кі ў сэн се гу ку, свят ла, 
афарм лен ня і г. д. Так што 
гэ та ме ра пры ем ства вель мі 
вы со ка га ўзроў ню.

ЧАМУ 
НЕ ПЕРАМАГАЕМ

— Што б мы ні ка за лі, 
але пе ра маг чы на «Еў ра ба-
чан ні» хо чац ца. Але па куль 
што най вя лік шым да сяг-
нен нем Бе ла ру сі за ста ец-
ца вы ступ лен не Дзміт рыя 
Кал ду на ў 2007-м. Ча му 
так — мы не трап ля ем у 
фар мат (ка лі на огул вы па-
дае ка заць пра фар мат гэ-
та га кон кур су) або прос та 
не шан цуе?

— Не ўсе ж кра і ны, якія 
едуць на кон курс, вый гра юць 
яго, — па-фі ла соф ску па ціс-
кае пля чы ма кі раў нік на цы я-
наль на га ад бо ру. — Мно гія 
прос та вы хо дзяць, спя ва юць 
на сва ёй мо ве і атрым лі ва-
юць за да валь нен не, а вы нік 
іх, пра бач це, «не па рыць». 
Пе ра маг чы, без умоў на, хо-
чац ца, але мы ма лень кая 
кра і на, і «Еў ра ба чан не» для 
нас — перш за ўсё доб рая 

шко ла. Ча му не пе ра ма га ем? 
На пэў на, та му што мно гія не 
ра зу ме юць, коль кі на са мрэч 
да вя дзец ца ву чыц ца і пра ца-
ваць. Тую ж Алё ну Лан скую, 
да якой мно гія кры ты кі вы-
каз ва лі прэ тэн зіі, я за пом ні-
ла як пра ца здоль на га і дыс-
цып лі на ва на га ар тыс та — да 
та кой сту пе ні ара та га, што 
мно гім і не сні ла ся. Юра Ва-
шчук, Тэа, у якім спа лу чы-
лі ся вы со кі пра фе сі я на лізм 
і най леп шыя ча ла ве чыя 
якас ці, — тая ж гіс то рыя, ён 
умее пра ца ваць у ка ман дзе. 
Як вы нік — па мя та ем, абод-
ва гэ тыя ўдзель ні кі прай ші 
ў фі нал кон кур су. Ка лі ж 
кан так ту ня ма, ёсць толь кі 
кан флікт, то на што мож на 
раз ліч ваць? 

— Ці не час неш та змя-
ніць у кан сер ва то рыі — 
маю на ўва зе на цы я наль ны 
ад бор? Мо жа, вар та не як 
пад штурх нуць на шых ар-
тыс таў — да пус ціць да ад-
бо ру за меж ных ле гі я не раў, 
як бы ло ка лісь ці, або ўліч-
ваць ацэн кі між на род на га 
жу ры, або на огул пры зна-
чыць удзель ні ка за кры тым 
чы нам?

— На пра ця гу не каль кіх 
га доў Бел тэ ле ра дыё кам па нія 
ў рэ жы ме ан лайн транс люе 
пра слу хоў ван не прэ тэн дэн-
таў, якое, на пэў на, вы так са-
ма гля дзе лі і ба чы лі ўдзель ні-
каў. Мно гія з іх пры хо дзяць на 

ад бор толь кі дзе ля пі я ру, блы-
та ю чы шоу, на якое яны прэ-
тэн ду юць, з «Хві лі най сла вы» 
ці ней кі мі ін шы мі пра ек та мі. 
На огул, мы ўпі ра ем ся ў тое, 
што ўсе ча гось ці ча ка юць: 
што нех та прый дзе і зро біць 
ін шы ад бор, з ін шы мі пра ві-
ла мі і кры тэ ры я мі — пад ла-
дзіц ца пад нас, пад тое, што 
мы мо жам. Не, спа дар ства, 
не кон курс трэ ба пад цяг ваць 
да ся бе, а са мім цяг нуц ца да 
яго ўзроў ню. Та ды ў гэ тым бу-
дзе сэнс. Зай мі це ся, у рэш-
це рэшт, спра вай, на пі шы це 
клас ную пес ню, а не аб ві-
на вач вай це жу ры, што ўсё 
за га дзя пад лі ча на і раз мер-
ка ва на. Але, на жаль, мно гім 
ляг чэй да пя каць мя не бяс кон-
цы мі зван ка мі, ка мен та ры я мі, 
сло вам, ней кі мі глуп ствамі, а 
не па ка заць ся бе на спра ве. І 
хоць шка да мар на ваць час на 
пра слу хоў ван не не ка то рых 
«шэ дэў раў», але вель мі хо-
чац ца не пра пус ціць ка гось ці 
но ва га і перс пек тыў на га, як 
га ла сіс тая, зу сім юная дзяў-
чы на Са ша Ткач або ці ка вы 
хло пец Мі кі та Хо дас, якія бы лі 
сё ле та ў фі на ле.

НЕ БІЗ НЕ САМ 
АДЗІ НЫМ

— Ра ней Бе ла русь вель-
мі лю бі ла ра біць шы коў ныя 
про ма-па ке ты і за пра шаць 
між на род ную ка ман ду для 
пад рых тоў кі сва іх ар тыс-
таў. Што ця пер?

— Бел тэ ле ра дыё кам па-
нія ў гэ тым го дзе з'яў ля ец-
ца адзі ным прад зю са рам 
«Navіband», та му мы аплач-
ва ем усё. Ёсць ты туль ны 
парт нёр, які пра па на ваў 
про ма-пра дук цыю — чах лы 
для тэ ле фо наў, сум кі, май кі 
з бе ла рус кай сім во лі кай. Да-
рэ чы, у адзі ным на цы я наль-
ным сты лі бу дзе апра ну та 
ўся дэ ле га цыя, каб нас бы ло 
доб ра ві даць на тэ ле ка ме ру. 
З на мі так са ма звя за ла ся 
май стар, зда ец ца, з По лац-
ка, якая вель мі пры го жа вы-
шы вае на ар шан скім ільне, 
асоб на за ка за лі ў ра мес ні каў 
знач кі з вы шыў кай — сім ва-
лы з ар на мен ту і ла га тып 
«Navіband». Сло вам, вя зём 
усё тое, што ся род пры хіль-
ні каў «Еў ра ба чан ня» ка рыс-
та ец ца по пы там і дак лад на 
тра піць у ін шыя кра і ны як 
доб ры на па мін пра Бе ла-

русь. Што да ты чыц ца ка ман-
ды, то яна зноў ін тэр на цы-
я наль ная, але гэ тым ра зам 
хут чэй сла вян ская. Праў да, 
нас зноў кан суль та ваў пе да-
гог па ва ка ле з Кіп ра Алекс 
Па наі: не ка то рыя бе ла рус кія 
сло вы ў пес ні пе ра клі ка юц ца 
з не нар ма тыў ны мі слоў ца мі 
з анг лій скай, і ён пад ка заў, 
што ра біць, каб вы ні шчыць 
гэ та па да бен ства.

— Ад но з ба лю чых пы-
тан няў, якое да ты чыц ца 
«Еў ра ба чан ня», — фі нан-
са вае. Шмат ра зоў гу ча лі 
за клі кі, маў ляў, ні чо га не 
да ся га ем, зна чыць, трэ-
ба эка но міць бюд жэт ныя 
срод кі і не ўдзель ні чаць 
на огул. Ці на са мрэч уз нос 
у ЕВС аплач ва ец ца з бюд-
жэ ту і які, хоць бы пры бліз-
на, яго па мер?

— У ЕВС дзей ні чае пра ві-
ла: чым боль шая кра і на, тым 
боль шы яе ўзнос. І, да рэ чы, 
на ват ка лі мы не бу дзем 
удзель ні чаць у «Еў ра ба чан-
ні», то па він ны пла ціць за 
транс ля цыю кон кур су, — заў-
ва жае Воль га Шля гер. — А 
як інакш — ка лі мы не бу дзем 
гэ та га ба чыць, удзель ні чаць, 
спры чы няц ца да агуль на еў-
ра пей ска га ру ху, то дзе мы 
бу дзем ву чыц ца?

— Вя лі кую част ку вы дат-
каў на «Еў ра ба чан не» вы-
плач вае Бел тэ ле ра дыё кам-
па нія са сва іх пры быт каў 
ад ка мер цый най дзей нас-
ці, — пад крэс лі вае Воль га 
Са ла ма ха. — Уз но сы за ле-
жаць ад па ме ру тэ ле кам па-
ніі, яе ста біль нас ці на рын ку, 
яшчэ ад шэ ра гу фак та раў, 
але яны на са мрэч вя лі кія — 
для нас гэ та су ма ў еў ра з 
пяц цю ну ля мі. Ці вар та Бе-
ла ру сі ў гэ тым удзель ні-
чаць? Мяр куй це са мі: мы, як 
кам па нія-вя шчаль нік, член 
ЕВС, атрым лі ва ем 6 га дзін 
пра мо га эфі ру. Шоу мае вы-
со кія рэй тын гі, яго ак тыў на 
гля дзяць па тэ ле ба чан ні і ў 
ін тэр нэ це, і для Бе ла ру сі гэ-
та ад на з са мых сур' ёз ных і 
важ ных куль тур ных па дзей. 
Акра мя та го, парт нёр ства з 
ЕВС — гэ та да лё ка не толь кі 
кон кур сы, але і між на род ны 
аб мен на ві на мі, і пра фе сій-
ныя трэ нін гі для юрыс таў і 
су пра цоў ні каў тэ ле ба чан ня, 
і шэ раг ін шых пра ек таў, па 
якіх мы су пра цоў ні ча ем.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
tselyashuk@zviazda.by

Шоу, біз нес і пра фе сій ная шко ла
Мі фы і праў да пра «Еў ра ба чан не» ва чы ма тых, хто ве дае кон курс знут ры

62-і між на род ны кон курс пес ні «Еў ра ба чан не-2017», 
на жаль, не ста не рэ корд ным па коль кас ці 
ўдзель ні каў — Укра і на пры ня ла кан чат ко вае 
ра шэн не пра за ба ро ну ўез ду ра сій скай удзель ні цы, 
а Еў ра пей скі вя шчаль ны са юз не знай шоў 
вый сця, якое за да во лі ла б усе ба кі. У тэ ле ві зій ных 
і му зыч ных ку лу а рах ад ра зу пай шлі раз мо вы: 
маў ляў, усё, шоу скон чы ла ся, ця пер рэй 
вя дзе па лі ты ка, і ці трэ ба ў сён няш ніх умо вах 
вы дат коўваць столь кі гро шай, сіл і ча су на той 
пра ект? Пра тое, што нам дае член ства ў ЕВС, 
на вош та бе ла ру сам «Еў ра ба чан не» і як на са мрэч 
ста вяц ца да гэ та га шоу ў све це, «Звяз да» рас пы та ла 
прад стаў ні коў Бел тэ ле ра дыё кам па ніі — на мес ні ка 
ге не раль на га прад зю са ра ме ды я хол дын га 
Воль гу ШЛЯ ГЕР, якая з 2013 го да ку ры руе 
на цы я наль ны ад бо рач ны тур «Еў ра ба чан ня» 
ў Бе ла ру сі, і на мес ні ка кі раў ні ка га лоў най 
ды рэк цыі «Бе ла русь 1», ка ар ды на та ра пра ек таў 
Бел тэлерадыё кам па ніі і ЕВС Воль гу СА ЛА МА ХУ.

Ці ве да лі вы, што...
� У 2015 го дзе «Еў ра ба чан не» тра пі ла ў Кні гу рэ кор-
даў Гі не са як доў га жы хар ся род што га до вых тэ ле ві-
зій ных кон кур саў.

� «Еў ра ба чан не» — гэ та не толь кі да рос лае і дзі ця чае 
пе сен ныя спа бор ніц твы, але яшчэ і кон кур сы ма ла дых 
тан цо раў, му зы кан таў і між на род нае ха ра вое шоу (у 
пер шых двух Бе ла русь удзель ні ча ла, але яны вы клі ка лі 
ма лую ці ка васць у гле да чоў і са міх ар тыс таў).

� Пас ля кон кур су 2017 го да фа на тэ ка «Еў ра ба чан ня» 
скла дзе 1479 пе сень агуль най пра цяг лас цю амаль у 
72 га дзі ны.

� Лі да ры кон кур су па коль кас ці пе ра мог — Ір лан дыя 
(7), Шве цыя (6), Люк сем бург, Фран цыя і Вя лі ка бры-
та нія (па 5).

� «Нар ка ма нам Еў ра ба чан ня» ар га ні за та ры шоу жар-
тоў на пры зна лі ня мец ка га кам па зі та ра-пе сен ні ка Раль-
фа Зі ге ля, чые пес ні гу ча лі на кон кур се 21 раз — а 
сё ле та бу дзе 22-і.

Воль га СА ЛА МА ХА з бе ла рус кiм кан кур сан там 
Са шам МI НЁН КАМ на дзi ця чым «Еў ра ба чан нi» 2016 го да.

Воль га ШЛЯ ГЕР кi руе пра ек там «Еў ра ба чан не» ў Бе ла ру сi» 
ўжо 5 га доў i ве дае ўсе ню ан сы.


