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Ф ор ум
У Маладзёжным тэатры эстрады шляхам фшальнага ад- 
бору i ranacaMi членау журы 6ыл1 вызначаны "стары i 
малады": тыя, хто будуць прадстауляць нашу крашу, ад- 
паведна, на XXVI М(жнародным конкурсе выканауцау 
эстраднай necHi "Вщебск-2017" i XV МНжнародным дз1- 
цячым музычным конкурсе "Вщебск-2017".

Алег КЛ1МАУ

Так1м чынам, на дароспым "спа- 
борнщтве" музычны гонар рэ- 
cny6niKi абаронщь 19-гадовы Ягор 
Шаранкоу (студэнт Беларускага 
дзяржаунага унмверспэта культуры 
i мастацтвау, сал1ст Нацыянальнага 
акадэм1чнага аркестра амфамчнай 
i эстраднай музыю Рэспублто Бела
русь, M ix Ышым, удзельнк укра- 
iHCKara праекта "1олас краЫы"), 
яю выканау на адборы дзве кам- 
na3iubii —  "Чырвоная ружа" (з рэ- 
пертуару ансамбля "Песняры") i 
"W e Are The Champions" (xiT гурта 
"Queen"); на дацячым— дванацца- 
цгадовая Марыя Мапльная (вуча- 
Hiua Магшёускай гарадской пмназм 
№1, сал1стка магшёускай арт-студьм 
"Анёлы дабра"), яна праспявала у 
фЫале песню "Душы так хочацца 
святла" (музыка Наталл1 Скапец, 
словы Таццяны Шурынавай) i "за- 
латы" шлягер "Who's Loving You" 
("The Jackson 5").

У жорсткай 
канкурэнцьн

Мы nanpacmi некаторых сяброу 
журы падзял1цца ceaiMi уражанням1 
па вын1ках адбору i ужо цяпер пара- 
зважаць аб тым, наколью паспяхо- 
вым! ui не могуць сгаць выступлен- 
Hi нашых канкурсантау.

Уладзшйр РЫЛАТКА, першы 
намеойк генеральнага дырэкта- 
ра Нацыянальнага акадэмйчнага 
Вялжага тэатра оперы i балета 
Рэспублпа Беларусь, сябра "да- 
рослага журы":

—  Па меншай меры, у гэтым 
годзе склад выканауцау быу мац- 
нейшым, чым у м1нулым, а то i за 
апоимя некалыа гадоу. "Пустых" 
выступау дакладна не было. 3 дзяу- 
чын я адзначыу бы Н1ну Жукоускую, 
вельм! таленавпую спявачку. А  ся- 
род юнакоу "6micfl" за перамогу 
усё ж два cneeatci —  Юрыл Ермакоу 
i Ягор Шаранкоу. Першы брау роз- 
настароннасцю, aca6niea добры ён 
быу, Kani "давау джазу". Будучыня

у яго, безумоуна, ёсць. Друп вало- 
дае ярка выяуленай харызмай, ui- 
кавым тэмбрам, в1ртуознай iMnpa- 
в1зацыяй. Але працаваць ёсць над 
чым —  перш за усё над сцэн1чным 
вобразам. Думаю, Mixam Якаулев1ч 
ФЫберп яю ачольвау наша журы, 
дапаможа у тым, каб з яго атры- 
мауся прыкметны артыст. Мне зда- 
ецца, на перамогу у конкурсе Ягор 
дакладна можа разл1чваць.

Вольта РЫЖЫКАВА, спявач- 
ка, тэлевядучая, сябра "даросла- 
га журы":

—  Мне адносна лёгка "судзша- 
ся", бо магчымасщ двух канкур
сантау я ведала больш-менш добра 
i была улэуненая, што яны будуць 
у niKy фаварытау. Так i адбылося. 
Я кажу пра Юрыла Ермакова i Яго- 
ра Шаранкова —  велым упэуненых 
хлопцау, яюя умеюць спяваць, п ы 
льных. (Наогул, хоць у чым бы там 
Hi было я заусёды на баку дзяучат, 
мужчынская частка прэтэндэнтау, 
на мой погляд, выглядала мацней- 
шай.) Для мяне лепшым быу Юрыл, 
яго манера мне больш зразумелая, 
бл1жэйшая. Ягор жа, акрамя выка- 
нальнщкага майстэрства, ycix зача- 
равау ceaiM шармам, падачай, але 
кампазщьи, выбраныя iM, не давал! 
поунага уяулення пра тое, наколью 
ён можа быцьстылктычна розным. 
Але мне здаецца, што у Вщебску ён 
праспявае класна. I хай з яго выгаду- 
ецца па-сапрауднаму вялЫ артыа!

Вааль РА1НЧЫК, народны ар
тыст Беларуа, старшыня "дзщя- 
чага журы":

— Агульны узровень кандыдатау 
быу досыць высок1м. Усе —  спява- 
ючыя, ва ycix разумненьюя вочю, 
yciM падабрал1 нядрэнны рэперту- 
ар. (Аднаго не разумею, куды вось 
гэта таленавгае, закладзенае у ма- 
леныах артыстау, потым, па меры 
сталення, у мнопх з ix знкае?) Я ж 
адзначыу для сябе Марыю Дудар, 
Арыну Пехцераву i Марыю Магшь- 
ную, якая i перамагла. Добрая дзяу-
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"Вщебск"
пачауся
у М1нску

Вызначылкя 
беларусюя 

прадстаунЫ 
на конкурсах 

вянскага 
базара..."

чынка, дарэчы, больш за ycix яна 
спадабалася i публщы. Kani казаць 
не пра вакал, з яюм у яе усё у 
парадку, было вщаць, што 
яна разумев, пра што спя- 
вае, а гэта вельм1 важна.
Нярэдка ж педагоп про
ста вучаць cBaix выха- 
ванцау спяваць, i не 
просяць ix ункаць у 
драматургю творау, а 
эта няслушна. А у вы- 
падку з Марыяй усё 
на месцы. Шанцы на 
поспех у конкурсе у яе 
дакладна ёсць.

Ларыса ДОВЯТ,
дырэктар MipcKara
сельскага дома куль
туры, мастацм юраунш 
узорнага тэатра эстрады 
"Кропелька", сябра "дв1ця- 
чага журы":

—  Перафразуючы знакамн 
тае выслоуе пра тэатр: адбор 
пачынаецца са сцэны. Арга- 
Н1затары мерапрыемства 
выдатна да яго падрыхта- 
валкя: гук, святло, афар-

мленне 6bmi на вышэйшым узроунП 
Тэатр эстрады зладзу сапрауднае 
свята i для гледачоу, i для журы, i для 
артыстау, яюя удзельн1чал1 у канцэр- 
це, i, вядома, для канкурсантау. Ма
ша Мапльная перамагла заслужана, 
яна была наймацнейшай. Мяркую, 
што будзе яна, як мУмум, сярод 
мацнейшых i у Вщебску. Што я па
рата б тым, хто плануе у наступ- 
ным сезоне "замахнуцца" на удзел 
у конкурсе? Жорстка вызначыцца 
з мовай. Кал1 вы дрэнна гаворы- 
це па-англмску, то лепш на ёй i не 
спяваць: не паспееце падцягнуць 
яе да такой ступень каб разбщь ёй 
напавал слухачоу i журы. Ды што 
англмская! (эты фнап паказау, што 
i па-беларуску не усе спяваюць чыс- 
та, памыляюцца з вымауленнем, у 
нацкках. Вось дзе бяда...

Не удзел, а перамога! 
Вядома ж, мы не Marni не 
даць слова тым, за каго аб- 
авязкова будзем сц1скаць 
кулачк!, спадзеючыся на ix 
(а значыць, i нашы) eiicro- 
рьм летам.

Ягор ШАРАНКОУ: —  Ну, а на
вошта я прымау удзел у адборы 
да конкурсу, каб не марыу на iM

выйграць?!. Вядома, патрэбная 
каманда, якая будзе дапамагаць 
падводзщь мяне да яго —  педагог 
па вакале, пастаноушчык нума- 
ра, 1мщжмэйкер, касцюмер. Ужо 
пачау думаць, хто Marni б стаць 
гэтым1 людзьмк Натуральна, раз- 
л1чваю на дапамогу, на добрыя i 
прафесмныя парады свайго на- 
стауьнка —  Mixam a Якаулев1ча ФЫ- 
берга. Не факт, што тыя рэчы, яюя 
я выканау у мЫулую суботу, спяю i 
у Вщебску. На цяперашнп момант 
упэунены тольк1 у тым, што сусвет- 
ны xiT буду выб1раць з рэпертуару 
гурта "Queen" (я наогул люблю 
рок, фанк). А вось другая фЫаль- 
ная песня, не выключена, таксама 
прагучыць на беларускай мове. 
Магчыма, яе напшуць адмыспова 
пад конкурс, чаму б i не? Але, ка- 
ni шчыра, неяк так атрымл1ваецца, 
што сам у anoiuHi час не вельм1 
шмат песень слухаю на беларускай, 
напэуна, "вЫаваты" украЫсю "Го- 
лас". Буду выпрауляцца!

Марыя МАПЛЬНАЯ: —  Я па- 
спрабую годна прадставщь краЫу 
на фестывалк V гэтым мне будзе 
дапамагаць педагог па вакале 
Таццяна ГалЫоуская i мая вялкая 
творчая каманда. Вядома, нам 
трэба будзе яшчэ шмат працаваць,
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думаю, разам мы справ1мся! На 
конкурсе праспяваю песню "Душы 
так хочацца святла", якую выкон- 
вала на фЫальным адборы. Гэта 
трэцяя песня, напканая адмыслова 
для мяне. Я люблю ix за тое, што у 
кожнай падымаецца важная тэма. 
Напрыклад у гэтай мне хочацца 
кожнаму pacnaeecui, як важна, ка- 
ni цябе любяць, падтрымл1ваюць, 
радуюцца разам з табой. Тады твая 
душа спявае! Другая конкурсная 
песня будзе на англмскай мове, 
але не тая, што я спявала у Тэатры 
эстрады, бо яна падобная па харак
теры да "Душы..." Будзем шукаць 
нешта бл1зкае мне, яркае ды запа- 
мЫальнае.

Кал1 заз1раць у будучыню, вельм! 
хачу звязаць яе з творчасцю, а зна
чыць, трэба пастаянна прафесмна 
pacui. Але спачатку неабходна скон- 
чыць школу. Jli4y, што нават юны ар- 
тыст павЫен быць рознабаковым: 
добра спяваць, цкава казаць, пры- 
гожа рухацца, спрабаваць сябе у ро- 
ni вядучага, умець даваць Ытэрв'ю 
i... фатаграфавацца! Вось да гэтага 
я i буду 1мкнуцца, буду старацца ра- 
даваць i здзуляць ceaix гледачоу.

Тэлеверси фЫалау 25 i 26 сакавка 
у 12.10 пакажа канал "Беларусь-3".
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Конкурс б1бл!ятэк плюс сайт
Дням1 у Ceqiee з'яв1уся но
вы сайт, створаны спецы- 
яльна пад рэспублшанаа 
конкурс "Лепшая б1бл1ятэ- 
ка года", ям ладзщь Бела- 
руская б1бл1ятэчная асацы- 
яцыя.

Юрый ЧАРНЯКЕВ1Ч

Як патлумачыла "К " старшыня 
савета ББА, першы намеснк ды- 
рэктара Нацыянальнай 616л1ятэк1 
Беларуа Алена Даугаполава, ства- 
рэнне сайта павЫна прыцягнуць 
яшчэ большую увагу айчынных 
б1бл1ятэкарау да конкурсу i заахво- 
цщь ix да актыунага удзелу у акцьи.

—  На сёння у нас маецца толью 
5 заявак ад б1бл1ятэк Беларуа, а гэ
та вельм1 мала, бо конкурс пачау
ся яшчэ 22 лютага, —  адзначыла 
Bi3aei. —  Таму мы разам з нашым1 
партнёрам! —  Агенцтвам Уладзи

Mipa Грауцова —  i вырашыл1 па- 
йаи на стварэнне сайта.

Як нагадала суразмоуца, у 
конкурсе могуць прыняць удзел 
айчынныя б1бл1ятэк1 ycix тыпау i 
ведамаснай прыналежнаад, бо 
перамогу можна атрымаць у роз
ных намжацыях, таюх як "Лепшая 
публ1чная б1бл1ятэка", "Лепшая 
навуковая б1бл1ятэка", "Лепшая 
б1бл1ятэка ВНУ", "Лепшая спе- 
цыяльная 61бл1ятэка", "Лепшая 
школьная б1бл1ятэка". Журы бу
дзе разглядаць б1бл1ятэчныя пра- 
екты, як1я 6bmi рэал1заваны цягам 
2016 года i Meni сацыяльна-значны 
эфект.

Прадстауляць конкурсныя ра
боты на сам1м сайце, як патлу
мачыла Алена Даугаполава, не 
плануецца, бо кожная б1бл1ятэка 
выб1рае фармат падачы матэры- 
ялау самастойна: гэта можа быць 
як тэкставая !нфармацыя, так i

в1зуальная —  з фотаздымкам1, 
малюнкам1 i нават в1дэарол1кам1. 
Абавязковай для канкурсантау 
з'яуляецца наяунасць прэзентацьм 
праекта.

Падача матэрыялау на конкурс 
заканчваецца 15 мая, а 16 чэрвеня 
плануецца абвясцщь вынЫ 6i6ni- 
ятэчнага спаборн1цтва.

—  У гэты дзень у Нацыянальнай 
б1бл1ятэцы Беларус! пройдзе ура- 
чыстае пасяджэнне да 25-годдзя 
Беларускай б1бл1ятэчнай асацы- 
яцьм, —  патлумачыла суразмоуца.

Лаурэаты конкурсу атрымаюць 
не толью дыпломы, але i каштоу- 
ныя падарунк1, напрыклад, серты- 
фкаты нам1нальным коштам 500 
рублёу на набыццё л1таратуры. А 
yciM удзельнкам конкурсу будзе 
прадастауляцца зн1жка у памеры 
5 %  на набыццё шгзамежных вы- 
давецтвау да канца 2017 года.
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