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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 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.00, 20.00 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 Ба я вік «Сюр прыз».
13.50, 23.00, 2.30 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!».
21.10 Ка ме дыя «Нянь кі».
0.00 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва ныя».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 На ві-
ны куль ту ры.
10.15 «На гля даль нік».
11.15 Маст. фільм «Пётр Пер-
шы». 1-я се рыя.
13.00 Дак. фільм «Эд гар По».
13.05, 20.10 «Пра ві лы жыц-
ця».
13.35 «Эр мі таж-250».
14.05, 1.40 Се ры ял «Пе цяр-
бург скія тай ны».
15.10 «А. Пуш кін. «Яў ге ній 
Ане гін».
15.40, 22.15 Дак. фільм «Мас-
тац тва пе ра ўва саб лен ня — ме-
та мар фоз».
16.35 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...».
17.15, 21.30 «Су свет ныя скар-
бы куль ту ры».
17.30 Ксаўе дэ Мэстр, Берт ран 
дэ Біі і Ар кестр тэ ле ра дыё кам-
па ніі ORF. Кан цэрт у Кня жац-
кім па ла цы Эс тэр ха зі.
18.15 «Кі нес коп». 65-ы Бер лін-
скі МКФ.
19.15 Га лоў ная ро ля.
19.30 Штуч ны ад бор.
20.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
20.50 Да 100-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ва лян ці ны Ця ле гі-
най. «Аст ра вы».

21.45 Да 120-год дзя з дня на-
ра джэн ня Усе ва ла да Іва но ва. 
Дак. фільм «Су свет Вя ча сла ва 
Іва но ва».
23.30 Се ры ял «Ты та нік. Кроў і 
сталь». 1-я се рыя.
1.10 Ва ле рый Афа нась еў. Кан-
цэрт у БЗК.
2.40 «Pro memorіa». «Мост Мі-
ра бо».

6.00 «Па куль усе до ма». 1993 
год.
6.35 Дак. фільм «Бліз кае ася-
род дзе Анд рэя Кан ча лоў ска-
га».
7.20 «У су бо ту ве ча рам». «Су-
стрэ ча ў клу бе «МММ». 1991 
год.
8.45 Кан цэрт «Вер ні саж Ільі 
Рэз ні ка». 1988 год.
9.55, 4.00 Тэ ле фільм «Ка ме-
дыя па мы лак». 1978 год.
11.00, 5.05 «Зор ны дыск». Кан-
цэрт . 1989 год.
12.00 «Ма ра фон-15». 1991 
год.
13.15 «Му зыч ная ма за і ка». 
1993 год.
13.40, 19.35 Тэ ле спек такль 
«Са ба ка Бас кер ві ляў». 1971 
год.
15.00, 21.00 Пра гра ма «Час».
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
17.00, 23.00 «Кан цэрт да Дня 
аба рон цаў Ай чы ны». 1993 год.
18.00 Дак. фільм «А. Ка верз-
неў. Аф ган скі дзён нік».
19.00 Фільм-кан цэрт «Вось і 
ты...». 1987 год.
23.45, 3.25 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
0.00 «Ве чар пе сень кам па зі та-
ра А. Аст роў ска га ў Ка лон най 
за ле До ма Са юзаў». 1984 год. 
2-е ад дзя лен не.
0.50 «Ра ніш няя пош та» ў гас-
цях у «Са ла ні». 1988 год.
1.25 «Ва кол сме ху». Бе не фіс 
пісь мен ні ка С. Аль та ва. 1990 
год.
2.40 «Спя вае Мі ка лай Гна-
цюк». 1991 год.

10.30, 14.45 Лыж ныя гон кі. 
Чэм пі я нат све ту.
11.00, 2.30 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Чэм пі я нат све ту.

12.00, 18.00 Фут бол. Еў ра га-
лы.
12.45, 21.00 Сну кер. Welsh 
Open. Фі нал.
15.15, 0.00 Лыж ныя гон кі. 
Чэм пі я нат све ту. Жан чы ны.
16.45 Лыж нае двая бор'е. Чэм-
пі я нат све ту.
18.45 Фут бол. 1/8 фі на лу. 
«Ман чэс тэр Сі ці» (Анг лія) — 
«Шаль ке-04» (Гер ма нія).
22.00 Бокс. Чэм пі я нат све ту 
па вер сіі WBA. Ю. Брэ мер 
(Гер ма нія) — P. Glazewskі 
(Поль шча).
1.00, 2.00 Су пер байк. Чэм пія-
нат све ту.
1.30 Су пер спорт. Чэм пі я нат 
све ту.

6.00, 3.10 Се ры ял «Па кет ная 
здзел ка».
6.20, 9.45, 17.45, 22.00 Се-
ры ял «Ну мар адзін спа дар 
Кхан».
6.55 Ка ме дыя «Згубленыя ў 
ле се».
8.20 Ка ме дыя «Снеж ная ня-
вес та».
10.45 Ка ме дыя «У на гу!».
12.25 Ка ме дыя «Вік тар».
14.00, 14.50, 15.30 «Ка ме ды-
ян ты (шоу)».
14.25, 15.15, 18.15, 0.55, 5.25 
Скетч ком «Па між на мі».
16.00 Ка ме дыя «Ка хан не — 
гэ та для два іх».
18.30 Ка ме дыя «Зноў у гуль-
ні».
20.20 Ка ме дыя «Псі хі на во-
лі».
23.10 Фэн тэ зі «Пе не ло па».
1.15 Ка ме дыя «Ос кар».
4.00 Ка ме дыя «Вя лі кае вя-
сел ле».

6.00 М/ф.
7.20 «Док тар І...».
7.50, 18.50, 1.15 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
9.45, 3.35 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.30, 17.55 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».

12.25, 17.00 Дак. се ры ял 
«Сак рэ ты эк стра сэн саў».
13.20, 21.00 Се ры ял «По шу кі 
до ка заў».
14.15 «Прос тыя скла да нас-
ці».
14.45, 0.30 Се ры ял «Ка мен-
ская».
15.35, 22.50 «Зор ныя гіс то-
рыі».
16.30, 3.05 «Не рас кры тыя тай-
ны».
23.45 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».
5.15 Се ры ял «Аў ро ра».

6.00 Дра ма «Тры май рытм».
8.00 Ка ме дыя «Поў нач у Па-
ры жы».
9.45, 15.45 Тры лер «Па ляў ні-
чы на за бой цаў».
11.30 Дра ма «МЫ. Ве рым у 
ка хан не».
13.30 Дра ма «Са праўд ныя 
каш тоў нас ці».
17.30 Ба я вік «Га лод ныя гуль-
ні».
20.00 Ка ме дыя «Эк за мен для 
два іх».
22.00 Ме лад ра ма «Сло вы».
23.45 Тры лер «Крум кач».
2.00 Ка ме дыя «Дзе ці сек су не 
пе ра шко да».
4.00 Ка ме дыя «Вя сел ле май го 
леп ша га сяб ра».

6.20 Фільм-каз ка «Вар ва ра 
кра са — доў гая ка са».
7.50 Тры лер «Цём ны свет».
9.40 Дра ма «Не ба па ўшых».
11.40 Ка ме дыя «Іван Броў кін 
на ца лі не».
13.20 М/ф «Вяр тан не Бу ра ці-
ны».
14.40 М/ф «Як зла віць пя ро 
Жар-Птуш кі».
15.50 Дра ма «Ка ля фут бо ла».
17.30 Ба я вік «Дзень Д».
19.00 Ка ме дыя «Са мною вось 
што ад бы ва ец ца».
20.20 Ка ме дыя «Кур' ер з 
«Раю».
21.50 Дра ма «Дуб роў скі».
0.00 Ба я вік «Сін дром шах ма-
тыс та».

3.00 Ка ме дыя «Піс та лет Стра-
ды ва ры».
4.30 Пры го ды «Два ка пі та-
ны».

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, 13.25, 19.10, 21.45, 1.30, 
4.30 На ву ко выя не да рэ чнас ці.
7.55, 13.50 Кі ра ван не на тоў-
пам.
8.15, 10.25, 14.55, 20.15 Рас-
сле да ван ні авія ка та строф.
9.40, 14.10, 19.30 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
11.10 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
11.55 Зо ла та Юка на.
15.45 Ка ра ле ва тыг раў.
16.30 Адзін акі ян.
17.15 Дзя сят ка леп шых фа та-
гра фій «Нэшнл Джы ёг ра фік».
18.00 Кан воі: біт ва за Ат лан-
ты ку.
21.00, 0.45, 3.45 Па пу ляр ная 
на ву ка.
23.15 Мя жа.
0.00 Эва ку а цыя Зям лі.
3.00 Стра ча ны лін кар Гіт ле ра.

8.00, 10.55, 15.55 Як гэ та зроб-
ле на?
8.25, 10.30, 15.30 Як гэ та 
ўстро е на?
8.50, 11.20 Што бы ло да лей?
9.40, 13.50 Хут кія і гуч ныя.
12.10, 18.00 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
13.00, 7.05 Вы жы ван не без 
ку пюр.
14.40, 6.05 Скрыў лен не ча су.
16.20, 4.25 Мя цеж ны га раж.
17.10, 5.15 Ма хі на та ры.
18.50 Гуль ня на жыц цё.
19.40 Вост раў.
20.30 Го лыя і на па ло ха ныя.
22.10 Ге ній аў тады зай ну.
23.00 Май стэр ня «Фан том 
Уоркс».
23.50 Мо та біт ва.
0.40, 3.35 Біт вы за кан тэй не-
ры.
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, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Зо на Х.
9.15 Ме лад ра ма «Ма ла дыя».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.00 Ме лад ра ма 
«Зоя».
12.10, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-3».
13.05 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.00 Се ры ял «Ад ва ка тэ сы». 
За ключ ная се рыя.
15.10, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.55 Се ры ял «Сва-
ты 6».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.05 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
21.40 Спе цы яль ны рэ пар таж.
22.00 Се ры ял «След».
0.40 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.45 Ба я вік «Ку лі-
нар 2».
10.10 «Fіtnews».
10.45, 21.35 Дэ тэк тыў «Пад ма-
ні мя не».
12.40 Ані ма цый ны се ры ял 
«Пінг ві ны з Ма да гас ка ра».
13.35 Вы шэй за дах.
14.10, 18.55 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
15.15, 20.20 Се ры ял «Як я су-
стрэў ва шу ма му».
15.45 «Comedy woman».
17.55 Се ры ял «Ка хан не на 
раё не».
20.50 Рэ аль ны свет.
21.25 Спорт ла то 6 з 49.
21.30 КЕ НО.
22.30 Ха чу ў тэ ле ві зар!
22.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. «Ювен тус» — 
«Ба ру сія» (Дорт мунд).
0.40 Фэн тэ зі «Усё ма гут ныя 
Джон са ны».

7.15 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».

8.00, 16.20 Се ры ял «Ро бін з 
Шэр ву да».
8.50 «Яны сыш лі з ня бё саў». 
Дра ма.
10.05, 17.10 «Дыя@блог». «Пра 
лі та ра ту ру».
10.35 «Пер со на». Мак сім Аве-
рын. Част кі 1-я і 2-я.
11.05 «Под ых струн». Му зыч ная 
пра гра ма. Фес ты валь бар даў-
скай пес ні «Све ча го ре ла...».
11.50 «Рэ ча вы до каз». «Чы гун-
ны свед ка». Дак. фільм.
12.15 «Рэ ча вы до каз». «Цень 
лё су». Дак. фільм.
12.40, 23.50 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці на род на га паэ та 
Бе ла ру сі, эсэ іс та і пе ра клад чы-
ка Ры го ра Ба ра ду лі на.
13.10 «Док тар Ай ба літ». 
Фільм-каз ка.
14.15 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
14.45 «Дзед Аў сей і Па лаш ка». 
Ка рот ка мет раж ны фільм.
15.10 «Пер ша пра ход цы Да лё ка-
га Ус хо ду». «Ра ка Мая». Ры гор 
Фе да се еў. Дак. фільм.
15.50 «Гваз дзік». Дра ма.
17.40 П.І. Чай коў скі «Шчаў ку-
нок, ці Яшчэ ад на ка ляд ная гіс-
то рыя». Ба лет На цы я наль на га 
ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ ат ра 
опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь.
19.20 «Ліс ты мёрт ва га ча ла ве-
ка». Дра ма.
20.45 Ка лы хан ка.
21.05, 22.40 «Звы чай ны цуд». 
Му зыч ны фільм. 1-я і 2-я се-
рыі.
22.15 «Дыя@блог». «Пра мо-
ву».
0.15 «Лё сы па лон ных ге не ра-
лаў». Дак. се ры ял. Фільм дру гі 
«Укра і на — мэ та № 1».

7.00 PRO спорт. На ві ны.
7.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
8.25, 15.30 Тэ ніс. Тур нір ВТА. 
До ха.
9.55 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм-
пі я нат све ту ў Раў бі чах. Эс та фе-
та. Юні ёр кі.

11.30 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. «Юнац тва» (Мінск) — «Ды на-
ма» (Ма ла дзеч на).
13.25 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм-
пі я нат све ту ў Раў бі чах. Эс та фе-
та. Юні ё ры.
15.00 Спорт-кадр.
18.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Маск ва) — «Ды на ма» (Мінск).
21.10 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм-
пі я нат све ту ў Раў бі чах. Эс та-
фе та.
22.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шы матч. 
«Ман чэс тэр Сі ці» (Анг лія) — 
«Бар се ло на» (Іс па нія).
0.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. 1/8 фі на лу. Пер шы матч. 
«Ювен тус» (Іта лія) — «Ба ру сія» 
(Дорт мунд, Гер ма нія).
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».
14.10 «Сам-на сам з усі мі».
15.10, 16.15 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Ад на клас ні-
кі».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Спа да ры-та ва-
ры шы».
23.00 Се ры ял «Анёл або дэ-
ман».
23.50 «Вя чэр ні Ургант».
0.25 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 «На валь ніч-
ны пе ра вал».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!».

13.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
14.20 «На ша спра ва».
14.30 «Мінск і мін ча не».
15.00 «Доб ры дзень, док тар».
15.35 «Ежа ба гоў».
16.50 Се ры ял «Во вач ка».
18.35 «Нам і не сні ла ся»: «Ілю зія 
ро зу му». 1-я част ка.
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 Маст. фільм «Утай ма-
ван не сва воль на га».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ра зум ней не пры ду ма-
еш». «Се зон ад крыц цяў».
0.00 «Аў та па на ра ма».
0.20 «На тым жа мес цы ў той 
жа час».
1.25 Се ры ял «Фір мен ная гіс-
то рыя».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Агуль ны ін та рэс».
9.30 Се ры ял «Іса еў».
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
13.20, 3.20 Дак. се ры ял «Шлюб 
без ах вяр».
14.10, 4.10 Се ры ял «Да ро гі Ін-
дыі».
16.25, 0.35 Ток-шоу «Сло ва за 
сло ва».
17.20 Се ры ял «Рус кі ша ка-
лад».
19.25 Маст. фільм «Хлоп чы кі-
дзяў чын кі».
21.15, 23.10 Се ры ял «Мар скі 
па труль».
0.25 На ві ны (бя гу чы ра док). Га-
лоў ная тэ ма.
1.30 Маст. фільм «Рэт ра 
ўтраіх».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Уся Ра сія».
11.50 «Іду на та ран».
12.50 Се ры ял «Ка мен ская».
13.50, 16.50, 19.50, 22.45 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».

20.55, 22.55 Се ры ял «Вяс ной 
рас цві тае ка хан не».
23.40 «Зброя, якая спя вае. Ан-
самбль Аляк санд ра ва».
0.30 «Пхень ян — Се ул. І да-
лей...». Фільм Сяр гея Бры-
лё ва.

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, 22.20 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, 23.35 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы. Смерч».
22.45 «Ана то мія дня».
0.25 «Улас ны го нар». «Са вец кі 
мір ны атам».

7.00, 13.35, 19.50, 20.55, 23.30 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.40, 19.55 Се ры ял «Клю чы ад 
без да ні».
8.30 Се ры ял «Вы са ка род ная 
жан чы на».
9.25, 15.15, 19.35 «Хат няя кра-
ма».
9.45 Се ры ял «Ра бін зон Кру-
за».
10.30, 23.35 «Хо бі TV».
11.00 Дра ма «Крас ная пло-
шча».
13.25 «Кі на блак нот».
13.40 Се ры ял «Чар ця ня».
16.30 «Зо ла та маў чан ня».
17.00 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме».
18.30 Се ры ял «Ра дзі ма».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах».
21.10 Вес тэрн «Цём ная да лі-
на».
23.15 Се ры ял «Пры га рад».
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БЕ ЛА РУ СІ»?
Дня мі ад быў ся фі нал 
мінск ага га рад ско га 
эта пу Рэс пуб лі кан ска га 
ма ла дзёж на га ва каль на га 
кон кур су «Но выя 
ім ёны Бе ла ру сі», 
які пра хо дзіць пад дэ ві зам 
«Но выя га ла сы — 
для лю бі май кра і ны». 
Пер шыя ўдзель ні кі 
рэс пуб лі кан ска га 
фі на лу, што ад бу дзец ца 
ў маі, ужо вя до мыя. 
Тры лаў рэ а ты — 
Ар цём Якаў леў, 
Але на Важ нік і Па тры цыя 
Кур га на ва, а ра зам з імі 
яшчэ 5 фі на ліс таў бу дуць 
зма гац ца за пе ра мо гу на 
за ключ ным эта пе.

— Кон курс аб’ яў ле ны Фе дэ ра-
цы яй праф са юзаў Бе ла ру сі, а Мінск 
пер шым пра вёў ад бо рач ны тур. У 
пра слу хоў ван ні ўдзель ні ча лі 160 ва-
ка ліс таў-ама та раў з пра цоў ных ка-
лек ты ваў ра ё наў го ра да. Та кім чы-
нам мы імк нём ся даць маг чы масць 
та ле на ві тай пра цоў най мо ла дзі па-
спра ба ваць ся бе ў твор час ці. Бе ла-
ру сі па трэб ны доб рыя но выя га ла-
сы, — упэў не ны стар шы ня Мінск ага 
га рад ско га аб’ яд нан ня праф са юзаў 
Мі ка лай Бе ла ноў скі.

Усе ўдзель ні кі Мінск ага га рад ско-
га фі наль на га эта пу кон кур су ўзна га-
ро джа ны сер ты фі ка та мі, па мят ны мі 
ме даль ё на мі і гра шо вы мі прэ мі я мі. 
Пе ра мож цы атры ма лі яшчэ і тэ ле-
ві за ры.

— Гэ ты ад бор ад роз ні ва ец ца 
ад мно гіх, — пад крэс ліў стар шы-
ня жу ры, на род ны ар тыст Бе ла ру сі 
Ана толь Яр мо лен ка. — Сён ня іс нуе 
шмат пе сен ных кон кур саў, шоу, але 
там час та ўдзель ні ча юць ту соў шчы-
кі. А тут імк нуц ца ад ра дзіць тра пят-
кое стаў лен не да пес ні і ва каль ных 
здоль нас цяў.

Ар га ні за та рам пе сен на га спа бор-
ніц тва вы сту пае Фе дэ ра цыя праф-
са юзаў Бе ла ру сі пры пад трым цы 
Мі ніс тэр ства куль ту ры рэс пуб лі кі і 
На цы я наль най дзяр жаў най тэ ле ра-
дыё кам па ніі. Ад бы ва ец ца гэ та ме ра-
пры ем ства ў рам ках Го да мо ла дзі. 
Кон курс прой дзе ў тры эта пы. Да 
1 са ка ві ка ар га ні зу ец ца ад бор ва ўсіх 
ра ё нах. З 19 са ка ві ка па 15 кра са-
ві ка вы ка наў цы-пе ра мож цы бу дуць 
прад стаў ляць свой ра ён на аб лас ным 
фі на ле, а пас ля яго і вы зна чац ца 49 
кан кур сан таў з усёй кра і ны. Іх ча кае 
рэс пуб лі кан скі ад бор: пу цёў ку ў фі нал 
жу ры дасць толь кі 30 вы ка наў цам. І 
на за вяр шаль ным эта пе з 27 кра са ві-
ка па 10 мая на пра ця гу двух тыд няў 
кан кур сан ты бу дуць зай мац ца з пра-
фе сі я наль ны мі ва ка ліс та мі, ха рэо-
гра фа мі і сты ліс та мі ў аду ка цый ным 
цэнт ры, возь муць удзел у кан цэр тах 
да Свя та пра цы і да Дня Вя лі кай Пе-
ра мо гі. А ў дзень пра вя дзен ня VІІ з’ез-
да Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі 
фі на ліс ты кон кур су пра дэ ман стру юць 
свае та лен ты ў шоу-кан цэр це, вы сту-
па ю чы на ад ной сцэ не з на род ны мі 
і за слу жа ны мі ар тыс та мі Бе ла ру сі. 
Пры ем ным бо ну сам для кож на га пе-
ра мож цы ва каль на га кон кур су ста не 
ўдзел у здым ках тэ ле ве зій най вер сіі, 
якая по тым бу дзе транс лі ра вац ца на 
тэ ле ка на лах Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.

Але на ДРАП КО
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