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6.00, 4.00 “PLAY”.
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
8.00, 17.00, 0.30 Скетч-шоу «6 
кад раў».
8.30 Скетч-шоу «Ад на за ўсіх».
9.00 Сіт ком «Ся мей ны біз нес».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка 2».
11.00, 18.00 Се ры ял «Кух ня 4».
12.00 Тры лер «За мкнё ны лан-
цуг».
13.50, 23.10, 2.15 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
14.30, 17.30 «Ла ві мо мант».
15.00 Се ры ял «Ад ной чы ў мі-
лі цыі».
16.00, 3.00 «Да вай раз вя дзём-
ся!».
20.00 Скетч ком «Сту дэн ты».
21.10 Ме лад ра ма «Не вы нос ная 
жорст касць».
0.00 «Дур ні і да ро гі».
1.00 «Ураль скія пель ме ні».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 На ві-
ны куль ту ры.
10.20 Шэ дэў ры ста ро га кі но. 
Маст. фільм «Ма ры я нет кі».
12.05, 22.50 «Су свет ныя скар-
бы куль ту ры».
12.25 «Аст ра вы». Ва лян ці на 
Ця ле гі на.
13.05 «Пра ві лы жыц ця».
13.35 «Пісь мы з пра він цыі». 
Ка лач-на-До не. Вал га град ская 
воб ласць.
14.05, 1.55 Се ры ял «Пе цяр-
бург скія тай ны».
15.10 «А. Пуш кін. «Яў ге ній Ане-
гін».
15.35 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.
16.15 Бі лет у Вя лі кі.
17.00 80 га доў Мі рэ ле Фрэ ні. 
Май стар-клас.
17.50 Сме ха на сталь гія.
18.15 Да 95-год дзя з дня на ра-
джэн ня Ба ры са Іва но ва. Дак. 
фільм «За ча ра ва ны жыц цём».
19.15 Маст. фільм «Не хле бам 
адзі ным».
21.10 «Лі нія жыц ця». Мі ха іл 
Швыд кой.
22.10 Да 95-год дзя з дня на-
ра джэн ня Аляк сея Смір но ва. 

«Ма лень кія ро лі Вя лі ка га ар-
тыс та».
23.30 Се ры ял «Ты та нік. Кроў 
і сталь».
1.10 «Вя лі кі фес ты валь РНО». 
Квар тэт бра тоў Бру бек.
2.50 Дак. фільм «Гай Юлій Цэ-
зар».

6.00, 12.00 Дак. фільм «Два ры 
на ша га дзя цін ства».
7.05 Фільм-кан цэрт «Ус па мін 
пра пес ню». 1991 год.
7.40, 13.40 Фільм-спек такль 
«Апо весць пра ма ла дых су-
жэн цаў». 1982 год.
8.50 М/ф «Усе ня кем лі выя». 
1976 год.
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 Пра гра-
ма «Час».
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
11.00 «Му зыч ная ка ру сель». 
1994 год.
13.00 Шоу-гру па «Док тар Ват сан» 
у філь ме «Доб ра». 1992 год.
17.00 Пра гра ма «ТЭ МА» з У. 
Лісць е вым: «Ці ўме ем мы ра-
біць дзя цей?». 1993 год.
18.00 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з пісь мен ні-
кам Ю. Ся мё на вым». 1983 год. 
1-я част ка.

18.50 Кан цэрт «Спя ем, сяб ры». 
1989 год. 1-я част ка.
19.35 Тэ ле фільм «След ства вя-
дуць зна та кі».
22.00 «Кол ба ча су».
23.00 Пра гра ма «По гляд». Га-
да ві на пер ша га вы ха ду ў эфір. 
1988 год. 1-я част ка.
0.00 Дак. фільм «А. Ка верз неў. 
Аф ган скі дзён нік».
1.00 Фільм-кан цэрт «Вось і 
ты...». 1987 год.
1.35 Тэ ле спек такль «Са ба ка Бас-
кер ві ляў». 2-я се рыя. 1971 год.
5.00 «Кан цэрт да Дня аба рон-
цы Ай чы ны». 2-е ад дзя лен не. 
1993 год.

5.45 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.

10.30 Лыж нае двая бор'е. Чэм-
пі я нат све ту.
11.15, 14.30 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Чэм пі я нат све ту.
12.15 Лыж ныя гон кі. Чэм пі я нат 
све ту. Жан чы ны.
12.45 Гор ныя лы жы. Ку бак све-
ту. Су пергі гант. Жан чы ны.
15.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. Лё са ван не.
15.30, 1.00 Лыж ныя гон кі. Чэм-
пі я нат све ту. Муж чы ны.
17.30, 2.30 Сну кер. Еў ра пей-
скі тур.

6.00, 9.45, 17.45, 3.10 Се ры ял 
«Ну мар адзін спа дар Кхан».
6.35 Ка ме дыя «Зноў у гуль ні».
8.10 Ка ме дыя «Псі хі на во лі».
10.45 Ка ме дыя «Скон муж чын-
скай ім пе рыі».
12.25 Ка ме дыя «Ха лас цяч кі».
14.00, 14.50, 15.30 «Ка ме ды ян-
ты (шоу)».
14.25, 15.15, 18.10, 0.50, 2.55 
Скетч ком «Па між на мі».
16.00 Ка ме дыя «Дзі кая штуч ка».
18.30 Ка ме дыя «Экс-па лю боў-
нік».
20.20 Ка ме дыя «Гэ та зда ры ла-
ся на лес ві цы».
22.00 Се ры ял «Пра па доб ны». 
1-я се рыя.
23.10 Ме лад ра ма «Не вы нос ная 
жорст касць».
1.15 Фэн тэ зі «Пе не ло па».
4.10 Ка ме дыя «Ка хан не — гэ та 
для два іх».

6.00 М/ф.
7.00 «Док тар І...».
7.30, 18.55, 1.10 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
9.20, 3.40 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.05, 17.55 Дак. се ры ял «Спра-
ва Аста ха ва».
12.00, 17.00 Дак. се ры ял «Сак-
рэ ты эк стра сэн саў».
12.55 Се ры ял «Па на еха лі тут».
14.45, 0.25 Се ры ял «Ка мен-
ская».

15.35, 23.00, 2.50 «Зор ныя гіс-
то рыі».
16.30, 3.05 «Не рас кры тыя тай-
ны».
21.00 Ка ме дыя «Кры мі наль ная 
фіш ка ад Ген ры».
23.55 «Гіс то рыі вы ра та ван ня».
5.15 Се ры ял «Аў ро ра».

6.15 Тры лер «Ува рван не».
8.15 Ба я вік «Га лі вуд скія ко-
пы».
10.15 Ка ме дыя «Ві хор».
12.00 Дра ма «Пры суд».
14.00, 3.30 Дра ма «Рэй чал вы-
хо дзіць за муж».

16.00 Тры лер «Крум кач».
18.00 Фан тас ты ка «Па ра лель-
ныя све ты».
20.00 Ме лад ра ма «Ся мей ка 
Джон саў».
21.45 Ка ме дыя «Дзе ці сек су не 
пе ра шко да».
23.45 Ме лад ра ма «Сло вы».
1.30 Ка ме дыя «Вя сел ле май го 
леп ша га сяб ра».

6.20 Ка ме дыя «Іван Броў кін на 
ца лі не».
7.55 Ка ме дыя «М+Ж».
9.30 М/ф «Як зла віць пя ро 
Жар-Птуш кі».
10.40 Ка ме дыя «Здрась це, я 
ваш та та!».
12.20 Фільм-каз ка «Агонь, ва да 
і... мед ныя тру бы».
13.45 Ка ме дыя «Са мною вось 
што ад бы ва ец ца».
15.00 М/ф «Кар лік Нос».
16.25 Дра ма «Дуб роў скі».
18.30 Тра гі ка ме дыя «Вар' яц кая 
да па мо га».
20.20 Тра гі ка ме дыя «Ко ко ко».
21.50 Ба я вік «Дзень Д».
23.20 Пры го ды «1812: Улан-
ская ба ла да».
1.00 Дра ма «Я так са ма ха чу».

2.30 Ка ме дыя «Джэнтль ме ны, 
уда чы!».
4.20 Дра ма «Жы ві і па мя тай».

6.00 Ме га за во ды.
6.45, 12.40, 18.45, 22.55, 2.40, 
5.40 Зра бі або па мры.
7.30, 8.55, 13.25, 19.10, 22.30, 
2.15, 5.15 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
7.55, 13.50 Кі ра ван не на тоў-
пам.
8.15, 11.10 Ма шы ны: ра за браць 
і пра даць.
9.40, 14.10, 19.30 Эк стрэ маль-
нае па да рож жа.
10.25, 14.55, 20.15 Эк стрэ маль-
ныя да след чы кі.
11.55 Зо ла та Юка на.
15.45 На пад ніль ска га кра ка-
дзі ла.
16.30 Адзін акі ян.
17.15 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі.
18.00, 3.00 Кан воі: біт ва за Ат-
лан ты ку.
21.00, 0.45, 3.45 Гіс то рыя ежы.
21.45, 1.30, 4.30 90-я: дзе ся ці-
год дзе, якое нас аб' яд на ла.
23.15 Мя жа.
0.00 Прад вес ні кі Апа ка ліп сі су.

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэ та 
зроб ле на?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэ та 
ўстро е на?
8.50, 11.20 На ву ка ма гіі.
9.40, 13.50 Мо та рэ стаў ра цыя.
12.10, 18.00 Ад пе тыя ры эл та ры.
13.00, 7.05 Бе ар Грылс: кад ры 
вы ра та ван ня.
14.40, 6.05 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
16.20, 4.25 У па го ні за кла сі-
кай.
17.10, 5.15 Ма хі на та ры.
18.50 Брыс таль скі за ліў.
19.40 За ла тая лі ха ман ка.
22.10 Хлоп цы з Юка на.
23.00 Мя цеж ні кі ле дзя но га во-
зе ра.
23.50 Чы гун ка Аляс кі.
0.40, 3.35 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
1.30 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс ты.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.50 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.20 Зо на Х.
9.15 Се ры ял «След».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 19.55 Ме лад ра ма «Зоя».
12.10, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-3».
13.05 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.00 Ба я вік «Нач ныя лас-
таў кі».
15.10, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.20 Ба я вік «За ла тая 
паст ка». 1-я се рыя.
17.25 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
17.55, 21.40 На шы.
18.10 «Вя лі кі рэ пар таж».
21.00 Па на ра ма.
21.55 Ме лад ра ма «Сем вёрст 
да ня бё саў».
0.10 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.30 Ба я вік «Ку лі нар 2».
10.10 Ка пей ка ў ка пей ку.
10.40 Дра ма «Дру гі шанц».
12.55 Я ха чу гэ та ўба чыць.
13.30 Кі пень.
13.50 Се ры ял «Ін тэр ны».
15.15 Се ры ял «Як я су стрэў 
ва шу ма му».
15.50 Вось гэ та дзі ва!
17.35 Се ры ял «Ка хан не на 
ра ё не».
18.35 Тры лер «Чу жыя».
21.00 КЕ НО.
21.20 «Ха чу ў тэ ле ві зар».
21.50 «Эк стра сэн сы вя дуць 
рас сле да ван не».
22.55 Рэ пар цёр.
23.40 Ба я вік «Пры ві ды Мар са».

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 16.40 Се ры ял «Ро бін з 
Шэр ву да».

8.50, 10.10 «Лі са бон скія та ям-
ні цы». Дра ма. 4-я—6-я се рыі.

9.45, 17.30 «Дыя@блог». «Пра 
веч нае».
11.55 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці жы ва піс ца, гра фі ка Мі-
ха і ла Сеў ру ка.
12.20 «Сі ла ве ры».
12.50 «Аў то граф». Ін стру мен-
таль нае трыа «Лі ры ца» Го-
мель скай фі лар мо ніі.
13.15 М/ф.
13.50 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
13.55 «На ву ка ма нія». Бел бія-
град.
14.20 «Ха ла ды ў па чат ку вяс ны». 
Ка рот ка мет раж ны фільм.
14.50 «Род нае сло ва». Жыц цё 
і твор часць пісь мен ні ка Ка ру ся 
Ка ган ца.
15.15 «Пей за жы скрозь час». 
Поль Се зан «Га ра Сент-Вік ту-
ар».
15.40 «Пер со на». Вік тар Мя-
рэж ка.
16.10 «Гваз дзік». Дра ма.
17.55 А. Адан «Жы зель». Спек-
такль Санкт-Пе цяр бург ска га 
дзяр жаў на га ака дэ міч на га тэ-
ат ра ба ле та імя Ле а ні да Якаб-
со на.
19.25 «У гэ тым паў днё вым го-
ра дзе». Дра ма.
20.45 Ка лы хан ка.
21.05 «Трай ны крыж». Дра ма.
23.15 «Ка мер тон». Кам па зі тар 
Эду ард Ха нок.

4.05, 11.25 Бас кет бол. НБА. 
«Кліў ленд» — «Гол дэн Стэйт».
6.20 Авер тайм.
6.45, 3.05 PRO спорт. На ві ны.
7.45, 13.10 Фут бол. Лі га Еў ро-
пы. 1/16 фі на лу. Матч у ад каз.

9.30 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Чвэрць фі нал. Пер шы 
матч.
15.00 Свет анг лій скай прэм'-
ер-лі гі.
15.30 Фак тар сі лы.
16.00 Піт-стоп.
16.30 Тэ ніс. Тур нір ВТА. До ха. 
Паў фі на лы.
19.30 Ха кей. КХЛ. Чвэрць фі нал 
За ход няй кан фе рэн цыі. Пер шы 
матч.
21.45 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Чвэрць фі нал. Дру гі матч.
23.40 Змя ша ныя адзі на бор-
ствы. Fіght Nіghts.
2.10 Еў ра пей скі по кер ны тур.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!».
10.25 «Кант роль ная за куп ка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.55 «Мод ны пры га вор».
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».
14.05 «Ву чыц ца жыць».
14.35 «Час па ка жа».
16.15 Маст. фільм «Ба ла да 
пра сал да та».
18.20 «Ча кай мя не. Бе ла русь».
18.55 «По ле цу даў».
20.00 Час.
21.05 Дра ма «Фі ла ме на».
22.50 «Вя чэр ні Ургант».
23.45 «Вя чэр ні Мінск».
0.45 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 Маст. фільм «Про філь 
се рый на га за бой цы».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!».
13.50 Се ры ял «Фір мен ная гіс-
то рыя».
15.35 «Ежа ба гоў».
16.50 Се ры ял «Во вач ка 2».
18.40 «Та кі лёс».

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «Пры шэль-
цы 2: ка лі до ры ча су».
22.20 «Гля дзець усім!».
23.00 «Тэ ры то рыя па мы лак».
0.25 «Вя лі кая гуль ня». По кер-
ду эль.
1.10 Се ры ял «На слан нё».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Гіс то рыі з жыц ця».
9.30 Се ры ял «Іса еў».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.20 Дак. се ры ял «З на го-
ды».
14.10, 3.05 Се ры ял «Да ро гі 
Ін дыі».
16.25 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».
17.20 Се ры ял «Рус кі ша ка-
лад».
19.25 Се ры ял «Не спа дзя ва-
ная ра дасць».
22.50 Маст. фільм «Ма гія 
слоў: Гіс то рыя Дж.К. Роў-
лінг».

0.35 Ток-шоу «Вы со кія ад но-
сі ны».
1.10 Маст. фільм «Банк рут».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Уся Ра сія».
11.50 «Аляк сандр Фяк лі саў. 
Ка рыб скі кры зіс ва ча мі рэ зі-
дэн та».
12.50 Се ры ял «Ка мен ская».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
15.30 «Пра мы эфір».
17.10 «Асаб лі вы вы па дак».

18.00 Се ры ял «Там, дзе ты».
18.55 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
21.00 «Ру жы з шы па мі для 
Мі рэй. Са мая рус кая фран цу-
жан ка».
22.00, 23.30 «Га лоў ная сцэ-
на».
0.30 Маст. фільм «Уда члі-
вая».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.05 «Спра ва ўра чоў».
9.00, 10.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.15 «Суд пры сяж ных. Кан чат-
ко вы вер дыкт».
14.15 «Спра ва гус ту».
14.45, 23.10 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
15.10 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
16.20 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
18.00 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.45 Маст. фільм «Суд дзя».
23.30 Маст. фільм «Сі бі рак».

7.00, 13.35, 19.45, 20.55, 23.25 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.40, 19.50 Се ры ял «Клю чы 
ад без да ні».
8.30, 18.30 Се ры ял «Ра дзі-
ма».
9.25, 15.15 «Хат няя кра ма».
9.40 Се ры ял «Ра бін зон Кру-
за».
10.30 «Тваё зда роўе».
11.00 Ка ме дыя «Во раг дзяр-
жа вы».
13.15, 19.30 «Кі на блак нот».
13.40 Се ры ял «Чар ця ня».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
17.00 Се ры ял «Да ра гі док-
тар».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дэ тэк тыў «На бя рэж ная 
Ар феўр, 36».
23.00 Се ры ял «Пры га рад».
23.30 «Хо бі TV».
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ЧАС 
ПРЫ СПЕШ ВАЕ 

НАС
Ду эт спе ва ка Юза ры 
і скры пач кі Май му ны, 
які прад стаў ляе сё ле та 
на шу кра і ну ў 60-м 
між на род ным пе сен ным 
кон кур се «Еў ра ба чан не», 
за вяр шае пра цу над 
аб ноў ле най вер сі яй сва ёй 
пес ні «Tіme». Аца ніць 
яе гу чан не пры хіль ні кі 
змо гуць ужо 25 лю та га 
на сцэ не ста ліч на га Па ла ца 
спор ту пад час ура чыс тай 
цы ры мо ніі пад вя дзен ня 
вы ні каў ад кры та га кон кур су 
«Тры умф. Ге ро ям спор ту 
2014» або ўве ча ры гэ та га 
ж дня — у тэ ле вер сіі шоу 
на ка на лах «Бе ла русь 1» 
і «Бе ла русь 24».

Тым ча сам за ста ло ся менш за ме-
сяц да афі цый най су стрэ чы кі раў ні-
коў кра ін-удзель ніц «Еў ра ба чан ня» 
ў Ве не — ужо 16 са ка ві ка бе ла ру сы, 
так са ма як ас тат нія 39 кра ін, па він ны 
пе ра даць ар га ні за та рам поў ны па кет 
ма тэ ры я лаў, не аб ход ны для ўдзе лу 
на шых ар тыс таў у кон кур се. Та му на 
здым кі клі па, рас пра цоў ку сцэ ніч на-
га клі па, пад бор кас цю маў і ін шыя 
важ ныя рэ чы ў ар тыс таў за ста ло ся 
зу сім ня шмат ча су, тым больш на да-
лей гра фік пад рых тоў кі бу дзе ра біц-
ца ўсё больш шчыль ным.

Як па ве да мі лі прад стаў ні кі Бел тэ-
ле ра дыё кам па ніі, 18 кра са ві ка ду эт 
возь ме ўдзел у ад мыс ло вым «Кан-
цэр це Еў ра ба чан ня» ў Амстэр да ме, 
што ла дзіц ца сё ле та ў го нар юбі лею 
кон кур су. У ста лі цы Ні дэр лан даў су-
стрэ нуц ца прак тыч на ўсе ўдзель ні кі 
бу ду ча га пе сен на га шоу, та му ве ча-
рын ка афі цый на ста не са май вя лі кай 
і знач най про ма па дзе яй на пя рэ дад ні 
кон кур су і доб рай маг чы мас цю рас-
ка заць пра ся бе больш пад ра бяз на 
за меж ным гле да чам. За па дзе яй 
абя цае піль на са чыць — і рас па вес-
ці ў пад ра бяз нас цях на ват глы бо ка 
за ку ліс ныя мо ман ты — і зды мач ная 
гру па Агенц тва тэ ле на ві наў.

Што да са мо га шоу, то лі та раль-
на дня мі ста ла вя до ма, што апош-
няя част ка бі ле таў на ге не раль ныя 
пра го ны, паў фі на лы і фі нал «Еў ра-
ба чан ня-2015» тра піць у ад кры ты 
про даж 27 лю та га. Ар га ні за та ры 
пра па ну юць пры хіль ні кам кон кур-
су па кла па ціц ца пра квіт кі за га дзя, 
бо на да лей бі ле таў мо жа ўжо не за-
стац ца аль бо на быць іх мож на бу дзе 
толь кі па знач на вы шэй шых кош тах 
у спе ку лян таў. На га да ем, сё лет няе 
юбі лей нае шоу, што ад бу дзец ца ў 
аў стрый скай ста лі цы з 19 па 23 мая 
пад дэ ві зам «На вод зя чы мас ты», 
абя цае стаць над звы чай маш таб ным 
і ўпер шы ню афі цый на пе ра сяг не ме-
жы Еў ро пы — да ўдзе лу за про ша ны 
прад стаў ні кі Аў стра ліі. Бе ла рус ка му 
ж ду э ту вы па ла вы сту паць у дру гой 
част цы пер ша га паў фі на лу, 19 мая. 
Кан чат ко вае раз мер ка ван не ўдзель-
ні каў па чар го вас ці вы ступ лен ня ад-
бу дзец ца, як ча ка ец ца, у са ка ві ку.

Да рэ чы, да 60-год дзя кон кур-
су Еў ра пей скі вя шчаль ны са-
юз ства рыў спе цы яль ны сайт 
http://60th.eurovіsіon.tv, на якім рас-
ка за на, чым быў ад мет ны кож ны 
дзя ся так га доў з гіс то рыі кон кур-
су, зме шча ны рэд кія фо та здым кі і 
пе ра лі ча ны са мыя за хап ляль ныя 
мо ман ты, па чы на ю чы з пе ра мо гі ў 
1956-м швей цар кі Ліз Асія да ле таш-
ня га скан даль на га тры ум фу прад-
стаў ні цы Аў стрыі Кан чы ты Вурст.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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