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Елтон Джон увічнить себе 
у кіно
Британський музикант Елтон Джон збирається зняти 
фільм про своє яскраве життя. Автобіографічна стріч-
ка співака називатиметься так само, як і один із його 
хітів, — «Rocketman» («Людина-ракета»). Продюсува-
тиме кіно про Елтона його шлюбний партнер Девід 
Ферніш. Йому допомагатиме Стів Гамільтон Шоу, який 
працює у продюсерській фірмі «Rocket Pictures», що 
належить подружжю Джон-Ферніш. А для написання 
сценарію вони найняли відомого драматурга Лі Холла.

Траволта придбав літак 
для сімейних подорожей
Актор Джон Траволта придбав літак «Bombardier 
Challenger 601», щоби потішити свою родину по-
вітряними мандрівками. Актор почав брати уро-
ки пілотування, ще коли йому було п’ятнадцять 
років. У 23 він уже мав ліцензію. «Challenger» є 
найбільшим серед літаків, придбаних Джоном 
Траволтою. «Я так люблю літати, що побудував 
свій дім поряд зі злітною смугою, аби мати змогу 
підлітати до вхідних дверей», — розповідає 
Джон.

ГАСТРОЛІ 

У Луцьку був аншлаг на концерті 
іспанської скрипальки

Іспанська скрипалька Летісія 
Морено виступила у Луцьку з 

програмою популярної класики. 
Прозвучали твори Брамса, Веняв-
ського, Шимановського, Паганіні. 
Легка, ніжна, філігранно точна та, 
безумовно, пристрасна манера гри 
Летісії Морено викликала шквал 
оплесків. У залі майже не залиша-
лося вільних місць. 

Концерт талановитої іспан-
ської скрипальки відбувся завдяки 
особистій ініціативі директора Во-
линської обласної філармонії Сер-
гія Єфименка: його дружні сто-
сунки з відомим піаністом Олегом 
Полянським (м. Кельн, Німеччина) 
вже сьомий раз реалізуються у чу-
довому музичному проекті, який 
віднедавна отримав назву «Олег 
Полянський і його друзі у Луцьку». 
Крім самого Полянського, разом із 
Летісією Морено на сцені луць-
кого Палацу культури виступив і 
камерний оркестр «Кантабіле» Во-
линської обласної філармонії.

Летісія Муньос Морено — ла-
уреат міжнародних конкурсів. На 
початку музичної кар’єри їй по-
щастило стажуватись у легендар-
ного Мстислава Ростроповича, а її 
партнерами по сцені є Володимир 
Співаков, Максим Венгеров, Гідон 
Кремер, Даніель Баренбойм. Кон-
церти Летісії проходять на пре-
стижних концертних майданчиках 

світу — у «Консертгебау» в Амстер-
дамі, віденському «Концертхаусі», 
лондонському «Вігмор-холі», Ве-
ликій залі у Санкт-Петербурзькій 
філармонії та інших.

У Луцьку Летісія Морено ви-
ступила, граючи на скрипці робо-
ти італійського майстра Алессан-
дро Гальяно (1640 — 1730 рр.). 

Дмитро УРАЄВ

ВІДВЕРТО 

У молодості Якубович мало уваги приділяв синові 

Леонід Якубович украй рідко го-
ворить про своє особисте життя. 

Він показує дружину Марину, яка 
молодша за нього на 18 років, дітей 
і онуків, але воліє не згадувати про 
Галину Антонову, з якою познайо-
мився в Московському інженерно-
будівельному інституті та яка є 
матір’ю його старшого сина. 

«Льоня перевівся до нас із Мос-
ковського інституту електронного 
машинобудування, — згадує Галина 
Антонова. — Ми вчилися на різних 
потоках: я — на факультеті цивіль-
ного будівництва, а Якубович — на 
факультеті теплогазопостачання й 
вентиляції. Навчання ніколи не було 
його сильною стороною, особливо 

математика».
Одружилися закохані на п’ятому 

курсі. Хазанов був свідком на їхньо-
му весіллі. Молодята оселилися в 
батьківській квартирі Якубовичів. 

«Траплялося всяке: і сварилися, 
і без грошей сиділи, — зізнається 
Антонова. — Коли народився син 
Артем, я лишилась удома, працював 
тільки Льоня. Потім ми переїхали в 
Івановську область, а коли чоловіка 
покликали вести програму «Поле чу-
дес», знову повернулися в Москву».

За її словами, Леонід був по-
тайливим, ніколи не показував, що 
ревнує. «Мені подобалась у Льоні 
чоловіча гідність, — розповідає екс-
дружина. — Він міг заспокоїти сло-

вами на кшталт: «Знаєш що, не бери 
в голову!». У Якубовича завжди було 
безліч друзів, і він ними переймався 
більше, ніж сином».

СПРАВИ АМУРНІ 

Олена Воробей покинула коханого 
чоловіка

Рік тому Олена Воробей збирала-
ся вити сімейне гніздо зі своїм 

обранцем Кирилом, але весілля так 
і не відбулось, а тепер з’ясувалося, 
що пара розлучилася. «Я виріши-
ла не псувати йому життя, — каже 
артистка. — До того ж особисте 
життя — це завжди з’ясовування 
стосунків, скандали. Усе це стра-
шенно заважає роботі. А кар’єра 
для мене все-таки важливіша».

Олена не жалкує про кінець 
своїх романів, адже заміжнє жит-
тя не надто захоплює її. Крім того, 
в артистки вже був досвід шлюбу: 
вперше Воробей вийшла заміж у 
23 роки. 

«Якщо колись і вирішу знову 
піти під вінець, то зроблю це ори-
гінальним способом. Та й плаття 
виберу незвичайне. Точно не біле. 
Напевно, воно буде рожевим — 
мені пасує цей колір. Найбільше 
хоче побачити мене у весільній 
сукні донька Соня», — поділилася 
планами Воробей. 

У чому жінка впевнена сто-

відсотково, то це в тому, що її об-
ранцем  не буде артист. Воробей 
вважає, що такому чоловікові по-
трібна не дружина, а шанувальни-
ця, а вона, мовляв, звикла до іншої 
ролі й сама потребує купи зали-
цяльників.

24 вересня в Палаці учнівської мо-
лоді міста Луцька відкрито четвер-
тий сезон Всеукраїнської ліги КВН 
«Волинь». Стартував він із тради-
ційного фестивалю команд КВН 
«VolFest-2011». На сцені зійшлися 
двадцять команд із різних міст 
України, щоби довести своє право 
на участь у сезоні ліги. 

Ведучий гри Андрій Зубенко по 
черзі запросив на сцену команди, 
серед яких були: «Вікенд» (Терно-
піль), «В душ» (Луцьк), «Ех, Тама-
ра» (Київ), «Joker» (Львів), «І так 
далі» (Остріг), «Хлєба і зрєліщ» 
(Рівне), «Кривий потенціал» (Івано-
Франківськ), «План Кюрі» (Київ), 
«Ранетки» (Житомир), «Стоп-кадр» 
(Харків), «Pazitiff » (Львів), «Вікто-
рія Бекхем» (Рівне), «Давай короче» 
(Київ), «В дрова» (Луцьк), «Майка 
Поло» (Рівне), «Овертайм» (Рівне), 
«Без пантов» (Чернівці), «ВІНС» (Ві-
нниця), «Такі прості» (Львів), «Фай-
ні галичани» (Львів). 

У журі цього вечора були як 
«старожили» суддівської колегії, 
так і новачки, а саме: заступник го-
ловного редактора газети «Відомос-

ті» Михайло Гарщаль, начальник 
управління внутрішньої політики 
Волинської ОДА та депутат облас-
ної ради Андрій Мельник, півфіна-
лістка Вищої української ліги КВН 
у складі команди «В ногах правды 
нет» (Одеса) Крістіна Мінасян, голо-
ва МГО «Волинська асоціація КВН» 
Валерій Пельц і чемпіон Вищої укра-
їнської ліги КВН у складі команди 
«Бомба» (Млинів) Денис Мандзюк. 
Як завжди, на своїх місцях були ре-
дактори Руслан Місюк і Олександр 
Мельник.

Серед почесних гостей — пер-
ший заступник голови Волинської 
ОДА Олександр Башкаленко і його 
колега Олександр Курилюк. Гру та-
кож відвідали один із керівників 
«КВН Рівненщини» Юрій Ліпський 

і кращий актор попереднього сезону 
ліги КВН «Волинь», капітан команди 
«Острів свободи» Олексій Сорокін.

Фестиваль відбувався за блоко-
вою схемою, команди зіграли два 
конкурси: «Візитку» та «Розминку». 
Під час «Візитки» лучани «В душ» 
гострословили на актуальні для міс-
та теми. Львівська команда «Pazitiff » 
увімкнула рінгтон Януковича на 

мобільному: «Лиш вона, лиш вона 
сидітиме сумна». «Joker» (Львів) по-
казали фільм «Сутінки» на україн-
ський манір, де головний герой був 
не вампіром, а москалем. Розповіли 
й про те, що повинен у своєму житті 
зробити справжній «гопник»: «По-
садити соняшник, построїти лоха 
та родити «тєму». Житомирські 
«Ранетки» цього разу приїхали до 
Луцька лише вдвох: «Один у полі не 
воїн, а двоє на сцені — в самий раз». 
Жартували, що якщо на дискоте-
ці в селі довго дивитися на зорі, то 
кров із носа перестає йти. Команда 
з Харкова «Стоп-кадр» розсмішила 
публіку жартами про те, що всюди 
потрібно мати спонсорів. Слогани 
їхніх «меценатів» викликали в залі 
хвилю реготу: Міноборони Ватика-

ну мало лозунг «Бог у поміч!», Театр 
тіней фрезерувального заводу — «У 
нашому репертуарі лише «Мальчик-
с-пальчик», мазь від радикуліту 
«Раскольников» — «Усе буде добре, 
бабцю!», клініка зі схуднення «Ісус» 
— «Галю, ти як із хреста знята!». 
Жартували також про те, що Мака-
ревич відлупцював ременем гімнаст-
ку в цирку, бо «не стоит прогибаться 
под изменчивый мир». «І так далі» 
з Острога завоювали симпатії гля-
дачів такими жартами: «Хлопчик, 
який не дружить із головою, подру-
жився з заступником голови», «Ва-
гітна кобила викидає коники», «Син 
сталевара — вилитий батько».

Переможцями гри стали рівняни 
«Хлєба і зрєліщ», лауреатами —«Ві-
кторія Бекхем» (Рівне) й «Ех, Тама-
ра» (Київ).

Наприкінці гумористичного 
дійства відбулася нарада журі, яке 
вирішило запросити в сезон ліги ко-
манди «Вікенд» (Тернопіль), «В душ» 
(Луцьк), «Ех, Тамара» (Київ), «Joker» 
(Львів), «І так далі» (Остріг), «Хлєба 
і зрєліщ» (Рівне), «Кривий потенці-
ал» (Івано-Франківськ), «Ранетки» 
(Житомир), «Pazitiff » (Львів), «Ві-
кторія Бекхем» (Рівне), «Стоп-кадр» 
(Харків). 

Крім команд, які пройшли відбір, 
у четвертому сезоні ліги виступати-
муть фіналісти третього — «Оптом 
дешевше» (Тернопіль), «Коліжанки» 
(Львів), «Емансіпе» (Луцьк), «Каб-
мін» (Тернопіль) і «Острів свободи» 
(Хмельницький — Черкаси). 

Перший чвертьфінал сезону від-
будеться 22 жовтня.

Ліга організована  «Волинською 
асоціацією КВН» за фінансової та 
організаційної підтримки: Волин-
ської обласної організації «Молоді 
Регіони», благодійного фонду «Бу-
дуємо нову Волинь», Управління 
у справах сім’ї, молоді та спорту 
Волинської облдержадміністрації. 
Генеральний спонсор сезону:  під-
приємство «Кромберг і Шуберт». 
Спонсори: фірма «Алерт», агенція 
свят «Мажор», молочна компанія 
«Галичина», пиво «Славутич», фото-
партнер «Фуджі центр».

Прес-служба 
ліги КВН «Волинь»

Гості з Києва «Давай короче» 

РОЗКУТІСТЬ 

Стартував четвертий сезон 
ліги КВН «Волинь»

Дженніфер Лопес показала 
частину тіла за $1 мільйон

Дженніфер Лопес знову акцентує 
на своїй сексуальності. Після 

розлучення з чоловіком 42-річна 
співачка повернулася до відверто-
го вбрання та розкутої поведінки. 
Джей Ло стала зіркою фестивалю 

в Лас-Вегасі, де показала глядачам 
свою знамениту й застраховану на 
мільйон доларів частину тіла — 
сідниці. 

Довгий час Джей Ло перебу-
вала під суворим пресом крити-
ки свого чоловіка Марка Ентоні. 
Ревнивець уважно контролював 
гардероб зірки, стежив за тим, аби 
сукні не були занадто зухвалими 
й не оголювали зайвого. Позбув-
шись тиранії цього «цензора», ар-
тистка повернулася до звичної для 
себе розкутості. Після концерту, 
де вона виконала свої знамениті 
хіти, Лопес вирушила на закриту 
вечірку. Зірка випила пару келихів 
шампанського та почала співати й 
танцювати зі своїми шанувальни-
ками. Побачивши таке, її колиш-
ній чоловік, швидше за все, жах-
нувся б. 

Всі учасники фестивалю


