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До Києва їде Рінго Старр
Барабанщик легендарного британського гурту 
«The Beatles» Рінго Старр дасть концерт у Києві. 
4-го червня в Палаці «Україна» усі охочі зможуть 
побачити учасника ліверпульської четвірки. У ни-
нішньому турі Рінго та його музиканти збираються 
працювати тільки з залами сидячого формату, а не 
з рок-аренами. Квитки на концерт Старра надій-
дуть у продаж орієнтовно до середини наступного 
тижня.

Руслана подалася в тренери 
нового співочого шоу 
Переможниця «Євробачення-2004» Руслана підписала 
контракт із телеканалом «1+1». За умовами договору 
співачка буде зірковим тренером у новому проекті 
«Голос країни». Музичним продюсером шоу став Кос-
тянтин Меладзе. Руслана представить музичний жанр 
фольк-рок. Руслана заявила, що хоче знайти унікальні 
голоси. «Ставлю перед собою ціль — знайти унікальні 
голоси та допомогти їм, але міняти та коректувати та-
лант не планую», — пояснила свою позицію Лижичко.

ПРО ОСОБИСТЕ  

Лаймі Вайкуле відмовили в 
усиновленні дитини 

Популярна співачка Лайма Вай-
куле завжди вирізнялася своїм 

неповторним стилем і європей-
ською елегантністю. Практично 
кожна її пісня вмить знаходила 
слухача. Шлягери «Скрипач на 
крыше», «Две звезды», «Верни-
саж», «Чарли» з артисткою на-
співувала вся країна. Вайкуле на-
стільки сильно любить сцену, що 
віддає їй усю себе на шкоду осо-
бистому життю. «Так, я закохана у 
свою професію. Жоден чоловік не 
може дати мені таку любов, яку дає 
сцена», — переконана артистка.

Співачка незаміжня, а всино-
вити дитину Лаймі не дозволив 
священик — її хресний батько. «Я 
навіть боялася йти в дитячий бу-
динок, оскільки думала, що повер-
нуся звідти з усіма дітьми, які там 
живуть. Я хотіла всиновити дити-
ну, та мій хрещений не дав мені 
на це благословення. Він завжди 
благословляв мене на важливі для 
мене справи, вчинки, а тут сказав 
— ні. Коли я запитала, чому, він 
сказав: «Ні, і все». Кожному своє. У 
найважчі моменти життя хресний 

мені давав поради та завжди був 
правий», — розповіла Вайкуле.

До відсутності чоловіка Лай-
ма підходить філософськи. «Та 
ну його — щастя! Будьте щасливі 
самі, бо це — найголовніше. Щастя 
надто недовговічне відчуття, тож 
самі будьте гарними, веселими, — 
радить артистка. — Тоді й чоловік 
з’явиться поруч і буде до вас під-
тягуватися. А якщо будете робити 
його щасливим, то все рівно одно-
го чудового дня він плюне вам в 
обличчя або ще куди-небудь, і ви 
будете нещасні, вам буде дуже бо-
ляче. Це з мого досвіду».

ВІДВЕРТО 

У Пугачової кожен день з Галкіним 
як свято 

Співачка Алла Пугачова заяви-
ла, що гуморист Максим Галкін 

посланий їй небесами як розрада 
після вкрай невдалого шлюбу з Фі-
ліпом Кіркоровим. «Бог виправив 
мою помилку. Він мене спочатку 
покарав — Кіркоровим. Причому 
досить-таки жорстоко покарав: по-
казав, що не можна робити так, як 
я вчинила», — зізналася в інтерв’ю 
Примадонна.

Виявляється, рішення про ве-
сілля з Кіркоровим було прийняте 
співачкою жартома. «Все жарто-
ма: «Любиш? Одружуйся!». Такий 
стан був. А так не можна робити... 
І я довго просила пробачення за 
те, що я вінчалася, потім розвінчу-
валася. І каялася, і сповідувалася. 
І мені дали таки розраду у вигляді 
Максима», — впевнена Алла.

За її словами, в неї з Галкіним 
кожен день — сонячний, кожен 
день — свято. До слова, Прима-
донна жодної секунди не вагала-
ся, коли подавала на розлучення з 
Кіркоровим.

Однак Алла Борисівна не роз-
раховувала, що стосунки з Макси-

мом будуть тривалими. Тож спі-
вачка «навіть не помітила, як усе 
переросло в абсолютну залежність 
один від одного».

«Коли нам кричать: «Давайте 
весілля! Давайте штамп у паспор-
ті!» — це все нісенітниця собача. 
Нікому це не треба. Це в молодості 
цікаво. Та для народження дітей 
потрібно: щоб законнонароджени-
ми були. А у нас зараз такий пері-
од, що нам це зовсім не треба», — 
впевнена артистка.

ПІДГОТОВКА ДО КОНКУРСУ 

Росія обрала співака для 
«Євробачення-2011»

Цього року Перший канал Росії 
як національний мовник «Єв-

робачення-2011» вирішив не про-
водити національний відбірковий 
тур, а самостійно вибрав конкурс-

ну пісню. 
У результаті захищати честь 

Росії на пісенному конкурсі буде 
співак Олексій Воробйов. Пісню 
для російського артиста написав 
композитор і продюсер RedOne — 
автор хітів Lady Gaga. Крім того, 
саме він є автором офіційної мело-
дії чемпіонату світу з футболу 2006 
року. Крім цього, RedOne співпра-
цює з Шакірою, Енріке Іглесіасом, 
Дженніфер Лопес та іншими. «Я 
впевнений, що пісня «Get You» має 
всі шанси на успіх у цьому конкур-
сі, оскільки людина, що її написала, 
не просто знає найактуальніші тен-
денції у світовій музиці — вона їх 
створює», — зауважив Воробйов.

КУЛЬТУРНИЙ ВІДПОЧИНОК 

У Луцьку стартував проект 
гумористично-артистичного 
камеді-шоу

Минулого тижня в Луцьку у но-
вому кафе «Стоп-кадр»  дебю-

тував проект під назвою «Встань 
і розсміши». А старт йому дала 
молода шоу-студія «Family’5», яка 
нині набирає доволі значних обер-
тів. Людей розважали за сценарієм 
на кшталт усім відомого «Comedy 
Club». Тож гості цього дійства 
мали змогу відчути на собі вибух 
драйвових, позитивних емоцій і 
гумору. І неспроста, адже резиден-
тами комедійного шоу були досвід-
чені КВН-щики, які грали в різних 
українських лігах, зокрема, у Лізі 

КВН «Волинь». Родзинкою вечора 
була розминка з залом. Глядачі, на 
відміну від традиційного конкурсу 
в КВН, не ставили запитань, а за-
давали теми для мініатюр. Веселі 
сучасні сценки, музичний номер, 
рубрика «Новини», гаряче дівоче 
тріо — все це просто не могло за-
лишити байдужими присутніх. 
Як зауважив керівник шоу-студії, 
«повний аншлаг і реакція залу за-
безпечили успіх і дали право на іс-
нування новому комедійному про-
екту в культурно-розважальному 
житті нашого міста». 

СПРАВИ АМУРНІ 

Басков залишився без нареченої

Російський тенор і тусовщик 
Микола Басков розійшовся зі 

своєю останньою пасією — «Міс 
Всесвіт-2002» Оксаною Федоро-
вою. Причому співак заявив про 
своє рішення прямо на сцені. Зая-
ву про припинення стосунків Бас-
ков і Федорова зробили у четвер 
під час творчого вечора Ігоря Ні-
колаєва та його молодої дружини 
Юлі Проскурякової. Заспівавши 
разом з Оксаною пісню «Дельфін 
і Русалка», Коля сказав, що вони 
більше не разом. Нагадаємо, спі-
вак та міска гучно обговорювали 

свої стосунки з пресою. Так, ще 
наприкінці 2009-го року Микола 
та Оксана оголосили про заручи-
ни. А восени парочка казала, що 
мріє про спільну дитину. Однак 
Басков так і не повів Федорову 
під вінець. Та, судячи зі слів «Міс 
Всесвіт-2002», тенор не завжди до-
тримувався свого слова: «Микола 
сьогодні каже одне, завтра — інше. 
За Баскова заміж вже не збираюся. 
Він раптовий, спонтанний… Не 
знаю…». Наразі екс-парочка не 
поспішає озвучувати причини, які 
й призвели до їхнього розколу.

Три роки тому кілька акторів 
Волинського драмтеатру вирішили 
спробувати себе ще й в ролі музи-
кантів. Усе почалося з того, що Дми-
тра Мельничука, екс-контрабасиста 
гурту «От вінта», колеги по сцені 
довго вмовляли створити щось 
своє «прикольно-рок-н-рольне». 
Він же вперто пручався, однак 
згодом таки зважився повернутися 
до музики. Так у Луцьку народився 
досить неординарний гурт «Збіг 
обставин». За цей час він устиг 
об’їздити пів-України, стати учасни-
ком багатьох фестивалів і полю-
битися шанувальникам старого 
доброго року.

Позитивний, іронічний, у міру 
традиційний рок-н-рол, трошки ро-
кабіллі, блюзу, ска, панк-року — з 
хорошим і добрим гумором, іронією 
та сатирою — саме так позиціону-
ють свою творчість хлопці. До речі, 
засновником гурту все ж вважають 
Дмитра Мельничука. Нині він актор 
драматичного театру, а в команді 
«Збігу обставин» — вокаліст і при-
боркувач гітари. Музичної грамоти 
навчався в Палаці піонерів міста 
Рівне, граючи в духовому оркестрі. 
Згодом брав приватні уроки в одного 
контрабасиста. Про інших учасників 
гурту розповідає сам Дмитро:

— Сергій Басай — бас-гітара. 
Сергій — мегапозитивна людина, 
яка вміє підколювати будь-де та 
будь-кого. Він із тих, хто може або 
спрямувати роботу в потрібне русло, 
або взагалі її розвалити, — описує 
своїх колег Дмитро. — Серце гур-
ту — бек-вокаліст і ударник Богдан 
Якимчук. Він артист балету з пре-
красним почуттям ритму. Барабани 
вперше побачив на першій репети-
ції — і одразу закохався у них. Далі 
розповім про єдиного не театрала 
«Збігу обставин». Це Льоня Зубчик 
— людина-оркестр і надзвичайна 
особистість. Його гурт кожного дня 
відкриває для себе по-новому, іноді 
ми від нього просто в шоці. Єдиний 
з хлопців, хто має музосвіту — два 
роки музичної школи. До нашого 
знайомства Льоня був барабанщи-
ком в іншому луцькому гурті.

Завершує цей феноменальний 
склад талісман на ймення Мейсон 
— бичок із довгими білими віями та 
блакитними очима. Саме з його по-
явою гурту почало фартити. Тож те-
пер невелика м’яка іграшка постійно 
супроводжує музикантів.

Оскільки «Збіг обставин» має 

театральне коріння, то й свої ви-
ступи, наскільки це можливо, музи-
канти перетворюють на шоу. Часто 
дивують публіку цікавим сценічним 
вбранням. Приміром, на одному з 
концертів усі дружно приміряли 
ретро-образи. До того ж із ними слу-
хачам сумувати ніколи, бо хлопці під 
час виступів не втомлюються підко-
лювати один одного. 

— Багато людей кажуть, що їм це 
цікаво, бо вони бачать на сцені різ-
них особистостей, такий собі «віне-
грет настроїв», — ділиться вокаліст 
гурту. — Хочемо, щоб у майбутньому 
наші виступи стали справжнім шоу. 
Можливо, вдасться зробити щось 
схоже на мюзикл, де б ми реалізува-
лися і як актори, і як музиканти.

Вперше свою творчість хлопці 
наважилися показати колегам по 
роботі. Тож зіграли дві пісні на Дні 
театру. 

— Згодом ми просто набрали-
ся сміливості та прийшли в один 
популярний рок-клуб Луцька і по-
просилися виступити. І, на преве-
ликий подив, нам сказали «добре», 
— пригадує Дмитро. — Для мене до 
сьогодні є загадкою, чому нам пові-
рили, адже існує чимало гуртів, які 
в цьому клубі не можуть виступити. 
Певно, ми виявилися форматом цьо-
го закладу.

Говорячи про перші кроки му-
зикантів, варто згадати й пісню, з 
якої все почалося. Нею стала компо-
зиція «Сумнівний блюз», яку Дми-
тро Мельничук написав ще будучи 
контрабасистом в іншому колективі. 

Тоді не наважився показати її хлоп-
цям. Однак, маючи вже власний гурт, 
переклав слова українською мовою 
та запропонував зіграти. Дмитро й 
нині пише для гурту. Як каже, при-
носить хлопцям сирий текст, а вже 
разом вони доводять слова до ладу.

— Серйозні тексти чомусь не 
виходять. Може, через те, що у нас 
життя не дуже веселе, а хочеться 
якогось позитиву. Розумію, що втом-
лююся і від сльозливої лірики, тому 
навіть якщо й пишу її, то все рівно з 
якимось підколом, бо наш стиль — 
це хороша іронія та добра сатира, — 
розповідає вокаліст.

Деякі тексти для «Збігу обста-
вин» пише екс-барабанщик «От він-
та» Андрій Осташ. До слова, саме він 
вигадав і назву луцькому гурту.

Найближчим часом хлопці пла-
нують записати три-чотири компо-
зиції. Та уже нині їхню єдину профе-
сійно записану пісню «Алсу» можна 
почути на хвилях місцевого радіо та 
в ефірі веб-радіо «Неформат».

Нещодавно гурт яскраво відсвят-
кував свій трирічний ювілейчик. В 
одному з клубів Луцька на честь свя-
та відбулася гамірна вечірка. «Збіг 
обставин» вітали колеги по музич-
ній сцені та театральним підмост-
кам. Разом з іменинниками в цей 
день виступали й інші луцькі гурти 
та просто друзі. Справжнім сюрп-
ризом став вихід на сцену естрадно-
академічного ансамблю «Ad libitum», 
що на свій лад заспівав одну з найві-
доміших композицій «Збігу».

Ольга УРИНА

Луцький гурт «Збіг обставин» 
відсвяткував третій день народження

ФІЛЬМИ ТИЖНЯ 


