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За пра сiў на ку паль скае свя та ў Алек санд рыю чы та-

чоў «Звяз ды» i на мес нiк стар шы нi Шкло ўска га ра ён-

на га вы ка наў ча га ка мi тэ та Аляк сандр IВА НЕН КА:

— Пад рых тоў ка да свя та на фi нiш най пра мой: ман цi ру-

ец ца сцэ на, рых ту юц ца ганд ля ры i гас па дар кi ра ё на, каб 

здзi вiць усiх но вай пра дук цы яй i яе па да чай. Вель мi цi ка-

вым чы нам бу дуць рэа лi за ва ны пля цоў кi, дзе прэ зен ту юць 

на род ныя строi з усiх аб лас цей кра i ны. Не звы чай на бу дзе 

пра хо дзiць фi нал рэс пуб лi кан ска га кон кур су «Ула дар ся ла», 

якi ад бу дзец ца на ба зе гэ та га ме ра пры ем ства.

Са мая знач ная част ка свя та — га ла-кан цэрт «Мая Алек-

санд рыя» з яр кiм зра зу ме лым сцэ на ры ем. Кож ны з гле да-

чоў змо жа ўба чыць у га лоў ных ге ро ях прад стаў лен ня ся бе, 

з бо ку па гля дзець на свае па чуц цi, эмо цыi. Май стры, гран ды 

сфе ры мас тац тва возь муць удзел у ме ра пры ем стве. Ся род 

iх не толь кi зор кi ай чын най эст ра ды. Мы ча ка ем гас цей з 

Ра сiй скай Фе дэ ра цыi, Рэс пуб лi кi Укра i на — Дзя нi са Май да-

на ва, Iры ну Бi лык. Зна ка вы i вя ду чы кан цэр та — на род ны 

ар тыст Бе ла ру сi Ула дзi мiр Гас цю хiн. Да глы бi нi ду шы кра-

на юць ма на ло гi, пад вод кi да сцэ нiч ных ну ма роў.

Аляк сандр Iва нен ка ад зна чыў, што «Алек санд рыя збi рае 

сяб роў» — свя та не толь кi для да рос лых. Гэ та ся мей нае 

ме ра пры ем ства. На пло шчы фес ты ва лю бу дзе пра хо дзiць 

свя та цыр ка, раз мес цяц ца гуль ня выя пра гра мы, фо та зо ны. 

Усе гэ тыя маг чы мас цi да ступ ныя i ў пер шы, i ў дру гi дзень 

фо ру му. Зной дуць мес ца на свя це i тра ды цый ныя ат ры бу ты 

Ку пал ля. Ве ча рам раз ма люе не ба фе ер верк. Тра ды цый на 

ча ка юць, што ўдзел у фес ты ва лi возь ме i кi раў нiк кра i ны.

— Што да ты чыц ца дру го га дня, то там мы бу дзем уша-

ноў ваць, уру чаць уз на га ро ды пе ра да вi кам вы твор час цi 

з воб лас цi. Па да рун кам для ўсiх бу дзе юбi лей ны кан цэрт 

гур та «Бе ла рус кiя пес ня ры», — рас каз вае на мес нiк стар-

шы нi Шкло ўска га рай вы кан ка ма. — Ра ён заў сё ды ра ды 

пры маць гас цей. Бу дуць пра ца ваць у свя точ ным рэ жы ме 

ўсе на шы сла ву тас цi — парк, му зеi, у тым лi ку му зей у 

Алек санд рый скай шко ле, дзе ву чыў ся Прэ зi дэнт Бе ла ру сi. 

Вар та па гля дзець i на Тра фi ма ву кры нi цу, аку нуц ца ў гiс то-

рыю раз вiц ця Шкло ўска га ра ё на. Кож ны, хто зной дзе час 

пры ехаць 11—12 лi пе ня на гэ тае свя та, я ўпэў не ны, па е дзе 

да до му з па зi тыў ны мi, уз нёс лы мi па чуц ця мi. Нi хто не па кi не 

Алек санд рыю з дрэн ным на стро ем — гэ та мы вам абя ца ем. 

Пра цаў нi кi Шкло ўшчы ны i Ма гi лёў скай воб лас цi ста ра юц ца, 

каб гэ тае свя та бы ло для лю дзей i па кi ну ла сваю час цiн ку 

ў сэр цы кож на га з нас.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

11 лi пе ня (су бо та)

14.00 — 24.00 Ра бо та эк скур сiй на га марш-

ру ту па тэ ма тыч ных пля цоў ках свя та:

 «Зроб ле на ў Бе ла ру сi» — вы стаў ка 

пра дук цыi ААТ «Мiн скi трак тар ны за вод»;

 «Алек санд рый скi кiр маш» — свя точ-

ная вы стаў ка-кiр маш з ра бо тай экс па зi цый-

на-тэ ма тыч ных ку паль скiх пад вор каў;

 «Алек санд рый ская гас цi на» з ра бо-

тай ву лiц «Спа жы вец кая» i «Ганд лё вая» — 

ганд лё выя ра ды, лет нiя ка вяр нi;

 «Свя та кнi гi» — вы ста вач ная пля цоў-

ка з прэ зен та цы яй ме ра пры ем стваў Дня 

бе ла рус ка га пiсь мен ства ў г. Бя лы нi чы 

«Лi та ра тур ная спад чы на — ад кры нiц да 

су час нас цi», пра вя дзен нем ме ра пры ем-

стваў, якiя па пу ля ры зу юць на цы я наль ную 

лi та ра тур ную спад чы ну;

 «Лё ва з Ма гi лё ва» — рэа лi за цыя са-

лод кай пра дук цыi (ма ро жа нае, гла зу ра ва-

ныя сыр кi, са лод кiя дэ сер ты);

 «Ка ра вай ная ся лi ба» — вы стаў ка-про-

даж хле ба бу лач ных вы ра баў, свя та ква су;

 Ма ла дзёж ная пля цоў ка з вы ста вач най 

экс па зi цы яй «Ка лi дор эпох»;

 Рэс пуб лi кан скi ся мей ны сель ска гас па-

дар чы пра ект «Ула дар ся ла»;

 «Кiр ма шо выя за ба вы».

16.00 — 17.00, 18.30 — 19.30 «Свя та 

цыр ка» — ра бо та цыр ка-ша пi то, эст рад-

на-цыр ка выя прад стаў лен нi i шоу роз ных 

цыр ка вых жан раў по бач з шат ром, ра бо та 

фо та зо ны i кiр ма шу-про да жу су ве нiр най i 

кан ды тар скай пра дук цыi для дзя цей.

14.00 — 21.00 Ра бо та экс па зi цый «Ма лая 

ра дзi ма» з на вед ван нем кла са, у якiм ву-

чыў ся Прэ зi дэнт Бе ла русі А. Р. Лу кашэнка, 

i са вец ка га пла ка та, пры све ча на га пра цаў-

нi кам вёс кi (ДУА «Алек санд рый ская ся рэд-

няя шко ла Шкло ўска га ра ё на». Края знаў чы 

му зей).

14.00 — 20.30 Ма лая кан цэрт ная пля-

цоў ка.

14.00 — 14.20 Цы ры мо нiя ад крыц ця рэс-

пуб лi кан ска га ся мей на га сель ска гас па дар-

ча га пра ек та «Ула дар ся ла».

14.30 — 15.30 Дзi ця чая дыс ка тэ ка «Свя-

точ ны дэнс» з удзе лам дзi ця чых твор чых 

ка лек ты ваў Ма гi лёў скай воб лас цi, удзель-

нi каў тэ ле шоу «Го лас. Дзе цi» з Ма гi лёў скай 

воб лас цi, анi ма та раў, клоў наў.

15.30 — 16.15 Ва каль ны ан самбль «Ве-

ся лу ха» Ма гi лёў скай аб лас ной фi лар мо нii з 

пра гра май «Са праўд ныя бе ла ру сы».

16.45 — 16.55 Па каз но вых iль ня ных 

ка лек цый адзен ня бе ла рус кiх вы твор цаў, 

якiя ўва хо дзяць у склад кан цэр на «Бел-

легп рам».

17.00 — 17.30 Цы ры мо нiя ад крыц ця 

рэс пуб лi кан ска га свя та «Ку пал ле» («Алек-

санд рыя збi рае сяб роў»).

17.30 — 18.30 Эст рад на-за баў ляль ная 

пра гра ма з удзе лам ка лек ты ваў i вы ка наў-

цаў Ма гi лёў скай аб лас ной фi лар мо нii.

18.30 — 19.00 Цы ры мо нiя ўзна га ро-

джан ня пе ра мож цаў i ўдзель нi каў рэс пуб-

лi кан ска га ся мей на га сель ска гас па дар ча га 

пра ек та «Ула дар ся ла».

19.00 — 20.30 Кан цэрт за слу жа на га 

ка лек ты ву Рэс пуб лi кi Бе ла русь ар кест ра 

на род ных iн стру мен таў iмя на род на га ар-

тыс та Бе ла ру сi Л. Л. Iва но ва i ар тыс таў 

Ма гi лёў скай аб лас ной фi лар мо нii; дэ ман-

стра цый ныя па лё ты са ма лё таў i па ра шу-

тыс таў Ма гi лёў ска га аэ ра клу ба ДТСА АФ 

iмя А. М. Ку ла гi на.

Га лоў ная кан цэрт ная пля цоў ка

21.30 — 23.00 Га ла-кан цэрт «Мая Алек-

санд рыя».

23.00 — 23.05 Свя точ ны фе ер верк.

12 лi пе ня (ня дзе ля)

Ма лая кан цэрт ная пля цоў ка

0.00 — 2.00 Ма ла дзёж ная дыс ка тэ ка 

з удзе лам па пу ляр на га му зыч на га гур та 

«Тяни-Тол кай», ар тыс таў Ма гi лёў скай аб-

лас ной фi лар мо нii, вя ду чых ды джэ яў Бе-

ла ру сi.

13.00 — 14.00 Кан цэрт за слу жа на га 

ка лек ты ву Рэс пуб лi кi Бе ла русь ан самб ля 

пес нi i тан ца «Ме ду нi ца» з пра гра май «Ку-

пал ле — во дар ме ду нiч ны».

Га лоў ная кан цэрт ная пля цоў ка

11.00 — 13.00 Ура чыс тая цы ры мо нiя 

ўзна га ро джан ня пе ра да вi коў аг ра пра мыс-

ло ва га комп лек су Ма гi лёў скай воб лас цi ў 

су пра ва джэн нi ар кест ра на род ных iн стру-

мен таў iмя на род на га ар тыс та Бе ла ру сi 

Л. Л. Iва но ва i кан цэрт Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га ан самб ля «Пес ня ры».

11.00 — 12.00 «Свя та цыр ка» — ра бо та 

цыр ка-ша пi то (по бач з шат ром пра хо дзяць 

цыр ка выя прад стаў лен нi i шоу роз ных цыр-

ка вых жан раў).

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Агуль най тэ май вы стаў кi-кiр ма ша ста не 

Свя та на род на га кас цю ма, дзе прад стаў нi кi 

кож най воб лас цi i Мiн ска пакажуць iн тэр ак-

тыў ныя тэ ма тыч ныя кам па зi цыi i твор чыя 

пра гра мы, у якiх ад люст ру юць асаб лi вас-

цi рэ гi я наль ных стро яў. Так са ма прой дзе 

аб лас ны кон курс-вы стаў ка «Бе ла рус кi на-

род ны кас цюм Ма гi лёў шчы ны», удзель нi-

кi яко га вы сту пяць у дзвюх на мi на цы ях — 

этна  кас цюм i тра ды цый ны рэ кан стру я ва ны 

ўбор. Акра мя та го, для гас цей рых ту юць 

па зна валь на-за баў ляль ныя вiк та ры ны, кон-

кур сы, на род ныя гуль ня выя ат рак цы ё ны, 

ро зыг ры шы ку паль скiх ла та рэй i тэ ат ра лi-

за ва ныя iм прэ зы з удзе лам пра фе сiй ных i 

са ма дзей ных ка лек ты ваў.

Па мiж аб лас ны мi iн тэр ак тыў ны мi пля-

цоў ка мi цэнт ры на род ных ра мёст ваў прад-

ста вяць ра бо ты най леп шых бе ла рус кiх 

май строў. На прык лад, гас па да ры свя та 

па зна ё мяць на вед валь нi каў з эле мен та-

мi не ма тэ ры яль най куль тур най спад чы ны 

Магi лёў шчы ны, якiя за не се ны ў Дзяр жаў ны 

спiс аб' ек таў гiс то ры ка-куль тур ных каш тоў-

нас цяў на шай кра i ны: мож на бу дзе на свае 

во чы ўба чыць пра цэс ства рэн ня ўнi каль ных 

ра бот ган ча роў з Баб руй ска га ра ё на, пле-

це ных са ла мя ных па ву коў з Бы хаў шчы ны, 

твор часць май строў-ша па ва лаў i тра ды цыю 

вы ра бу лап цей з Дры бiн ска га ра ё на. Ах-

вот ныя змо гуць не толь кi па гля дзець збо ку 

на ра бо ту май строў, але i паў дзель нi чаць у 

май стар-кла сах па ка валь скай спра ве, ло-

зап ля цен нi, разь бяр стве па дрэ ве i iн шых.

На га да ем, для зруч нас цi гас цей i ўдзель-

нi каў свя та зла джа ныя да дат ко выя аў то-

бус ныя i чы гу нач ныя рэй сы, а для ах вот ных 

пра вес цi ў Алек санд рыi абод ва днi фес ты-

ва лю бу дзе пра ца ваць на мё та вы га ра док з 

не аб ход най iнф ра струк ту рай.

Вiк то рыя ЗА ХА РА ВА.

СЯБ РЫ ЗБI РА ЮЦ ЦА 
НА БЕ РА ЗЕ ДНЯП РА

ПРА ГРА МА ме ра пры ем стваў рэс пуб лi кан ска га ПРА ГРА МА ме ра пры ем стваў рэс пуб лi кан ска га 
свя та «Ку пал ле» («Алек санд рыя збi рае сяб роў»)свя та «Ку пал ле» («Алек санд рыя збi рае сяб роў»)

Пра цаў нi кi рэ гi ё на спа дзя юц ца: свя та «Алек санд рыя збi рае сяб роў» 
па кi не сваю час цiн ку ў сэр цы кож на га

11 — 12 лi пе ня аг ра га ра док Алек санд рыя Шкло ўска га ра ё на Ма гi лёў скай воб лас цi11 — 12 лi пе ня аг ра га ра док Алек санд рыя Шкло ўска га ра ё на Ма гi лёў скай воб лас цi
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