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ВЕЧІР-ЕКСКЛЮЗИВ 

ГАСТРОЛІ 

ЗІЗНАННЯ ЗІРКОВОГО ГОСТЯ 

ПРОЙШЛА  ЛЮБОВ 

ЗІРКОВИЙ ТАТО СПРАВИ АМУРНІ 

Злата Огневич провела вечірку 
для журналістів

У Київ їде зірка 90-х Белінда 
Карлайл

Учитель вокалу Сет Ріггс у Києві 
заявив, що світ побачить нового 
Майкла Джексона

Кривошапко розлучився з 
Денисовою через її ревнощі

Кіркоров 
полетів у Маямі 
знайомитися 
з донькою

Олександр Домогаров розповів 
про кохану жінку

Минулого тижня в столичному 
розважальному комплексі 

D’lux відбулася закрита вечірка 
для журналістів, організована 
власницею першого місця й призу 
журналістських симпатій на між-
народному пісенному фестивалі 
«Crimea Music Fest» співачкою 
Златою Огневич. У рамках заходу 
пройшла ексклюзивна презента-
ція нового кліпу артистки на лі-
ричну композицію «Далеко», прес-
конференція, а також виконавиця 
подарувала пресі свій невеликий 
сольний виступ. У концертній 
програмі пролунали такі пісні: «At 
last», «Adagio», «La Bamba», «Дале-
ко».

Також був розіграний спеці-
альний приз від Злати Огневич 
— ювелірна прикраса у формі мор-
ської зірки. Цей презент із рук спі-
вачки одержала Марина Левченко, 
редактор Showbiz & ishowbiz.

Ікона стилю та поп-легенда 1990-
х років Белінда Карлайл вперше 

відвідає Київ. Співачка, відома сво-

їми хітами «California» та «Circle In 
Th e Sand», дасть єдиний концерт у 
столиці України. Виступ зірки від-
будеться 19 грудня. В СРСР впер-
ше Белінду побачили у музичній 
програмі «Утренняя почта», де 
показали кліп на пісню «Circle In 
Th e Sand». Після цього про співач-
ку дізналась уся країна. Знявшись 
оголеною для чоловічого глянцю 
у 42 роки, Карлайл заявила, що 
«необов’язково бути худою модел-
лю, щоб подобатися чоловікам і 
бути чарівною жінкою».

В Україну в рамках міжнародно-
го фестивалю «Dоdж» за за-

прошенням компанії ICMG упер-
ше приїхав знаменитий викладач 
вокалу Сет Ріггс. Саме він навчав 
співу Мадонну, Стіві Вандера, 
Тіну Тернер, Рікі Мартіна, Барба-
ру Стрейзанд, Шер, Хуліо й Енріке 
Іглесіасів та інших всесвітньо відо-
мих зірок. Але, мабуть, найімени-
тішим учнем майстра був Майкл 
Джексон, із яким він працював 32 
роки. 

Київ американська знамени-

тість відвідала з серією майстер-
класів для вітчизняних зірок і всіх 
бажаючих, які з 1 по 5 грудня Ріггс 
давав у галереї «БОТТЕГА». Потра-
пити на урок до найвідомішого у 
світі викладача вокалу можна було, 
виклавши від 200 доларів. Зіркови-
ми учнями Сета в Україні встигли 
стати Ассія Ахат, Альоша, Євген 
Анишко з «4 королів», Еріка. Пер-
шою ж ученицею заморського ви-
кладача стала Віра Брежнєва, яка 
вийшла з уроку в повному захваті. 

В українській столиці Сет зро-
бив сенсаційну заяву про те, що 
знайшов другого Майкла Джек-
сона, з яким збирається підписа-
ти контракт. «Ми познайомилися 
в Лондоні, — говорить учитель. 
— Цьому хлопцеві всього 18 і він 
абсолютна копія Майкла: у нього 
такий же діапазон, так само руха-
ється. Зовсім скоро про нього ді-
знається світ!».

Фіналіст першого сезону шоу 
«Х-фактор» Олександр Кри-

вошапко нарешті назвав причи-
ни, чому більше не живе зі своєю 
дружиною. Різниця у віці, поганий 
характер Кривошапко, вимогли-
вість і ревнощі Денисової — все 
це спричинило розрив. Але найго-
ловнішою причиною розлучення 
19-річний співак вважає все-таки 
ревнощі Тетяни Денисової.

«Напевно, наш сьогоднішній 
розрив — це логічне продовження 
всього, що накопичилося: нерозу-
міння з боку її батьків, моїх бать-
ків, вікові рамки, постійні ревнощі 
з її боку. Їй не подобався інтер-
ес жінок до мене. Виною всьому 
патологічні ревнощі», — заявив 

Олександр Кривошапко.
Зазначимо, весілля Кривошап-

ко і Денисової було повністю за-
секречене закоханими. Тільки по 
запису в Твіттері стало відомо про 
те, що Олександр і Тетяна узакони-
ли свої стосунки. Новоспечений батько Філіп 

Кіркоров вирішив не відкла-
дати першу зустріч із новонаро-
дженою донькою. Співак заявив, 
що робота почекає, і на вихідних 
полетів побачитися з малою. У 
Маямі знаменитість пробуде не-
довго, всього кілька днів.

«Філіп повинен повернутися 
до Москви на тижні, — розпові-
ло джерело з оточення артиста. 
— Дитина, швидше за все, за-
лишиться в Маямі. Наступно-
го разу Кіркоров прилетить по 
доньку вже в січні».

В оточенні артиста кажуть, 
що хрещеною дівчинки, швид-
ше за все, стане Алла Пугачова. 
Щодо хрещеного батька Філіп 
ще не вирішив, але, ймовірно, 
ним стане український шоумен 
Андрій Данилко, з яким Кірко-
ров давно дружить.

За Аллою-Вікторією в Мая-
мі будуть цілодобово наглядати 
рідна тітка Філіпа, 66-річна Марі 
Кіркорова, і дві російськомов-
ні няні. «Зараз я роблю все для 
того, щоб безпечно перевезти 
дочку в Росію — хочу, щоб вона 
була громадянкою Росії. Я хочу 
бути тут з нею, ростити її сам, 
пройти весь шлях становлення її 
організму, її коліки... Я прочитав 
уже масу літератури про це!» — 
заявив Кіркоров.

Відомий актор Олександр Домога-
ров, який останнім часом потра-

пляє під приціл жовтої преси через 
скандали з журналістами, зненацька 
вирішив дати відверте інтерв’ю. Ра-
зом із ним була його кохана Лариса 
Чернікова. «З Ларисою ми познайо-
милися у вересні минулого року, — 
розповів артист. — Летіли в літаку 
з Сімферополя в Москву, сиділи на 
сусідніх рядах, і хтось мене дико дра-
тував своєю нескінченною тріскот-
нею. Обернувся раз, кажу: «Дівчино, 
будь ласка, тихше». Два… Три… І 
одержав у відповідь: «Пішов ти…». 
Підлітаючи до Москви, з подивом 
помітив: та сама нестерпно гарна ді-
вчина сидить поруч, і ми з захватом 
говоримо про життя».

Їхні стосунки розвивалися до-
сить швидко. Буквально на наступ-
ній зустрічі вони вже обговорювали 
спільний відпочинок. «Через два 
тижні Сашко подзвонив мені на ро-
боту й сказав: «Їду повз твій офіс, 
є трохи часу. Давай зустрінемося». 
Думала, пообідаємо, — розповідає 
Лариса Чернікова. — Сідаємо за 
столик. Він викладає переді мною 
на стіл важку «котлету» з грішми й 
каже: «Їдь, путівки бери. Тут мільйон 
200 тисяч». Я отетеріла: «Слухай, ти 
навіть прізвища мого не знаєш. За-
вжди так поводишся?». Він кивнув: 
«Завжди!».

У деяких ЗМІ йшлося, що дівчина 
не має вищої освіти, однак це не так. 
Як повідомила Чернікова, її батьки 

— доктори наук, в обох учені сту-
пені, строгі погляди на життя. Сама 
Лариса займається бізнесом, у неї 
своя фінансово-юридична компанія. 
«Ми з Сашком з різних світів, які не 
перетинаються. Якби не літак, ніко-
ли б не познайомилися. Я не творча 
людина, не захоплена театралка, не 
Сашина шанувальниця — навіть 
фільми з його участю раніше не ди-
вилася…» — повідомила Лариса. 
Дівчина зізналася, що, незважаючи 
на те, що вони з Домогаровим рідко 
бачаться, він дарує їй багато радос-
ті й тепла. Олександр зауважує: «У 
нас із Ларисою особливі стосунки. 
Ми не чоловік і дружина, не коханці, 
але рідні й близькі люди. Відчуваю: 
Ларка — моя людина. Глибоко її по-
важаю, вражений її волею».

Чоловік Лободи керує вдома, 
а Світлана — на роботі 
Цивільний чоловік Світлани Лобо-
ди Андрій Цар дав перше інтерв’ю 
про своїх жінок. Хореограф і 
директор Лободи, а також батько її 
дитини розповів про свою юність 
та знайомство зі співачкою.

За словами Андрія, родом він зі 
Львова, з «простої сім’ї, де всі роз-
мовляють українською. 

— Моя мама юрист, батько ін-
женер, у мене є два рідних брати — 
Мишко та Іван, — почав розповідати 
Цар. — Навчався у звичайнісінькій 
школі №36, паралельно шукав себе 
у багатьох видах спорту (футбол, 
волейбол, карате), але зупинився на 
вільній боротьбі, аж надто близь-
кий по духу мені цей вид спорту. З 
боротьбою були пов’язані шість ро-
ків мого життя. Та після закінчення 
спортінтернату я вже не був упев-
нений, чого я по-справжньому хочу 
від життя і в якому напрямку мені 
крокувати, — зізнався цивільний 
чоловік Лободи. 

Після того в житті Андрія був 
брейк-данс. Каже, купився на те, 
як дівчата «западали» на брейкерів 
(b-boys).

— ...І я собі сказав: а чому б і ні? 
Наступного дня записався в школу 
брейкерів. З цієї миті моє життя різ-
ко змінилася. Я з головою поринув 
у світ танцю. Потрапив до кращої 
брейк-команди у Західній Україні і 
навіть у 2004 році отримав звання 
кращого брейкера Львова, — похва-
лився чоловік. 

Потім Цар переїхав до Києва і 
потрапив у балет Олени Коляденко 
«Фрідом». Цей час Андрій називає 
одним із найкращих і найцікавіших 
етапів у його житті.

— Коли вже переїхав до Києва, 
у мене склалися серйозні стосунки 
з симпатичною дівчиною. Вона, як і 
я, львів’янка. Я думав, що це — ко-
хання, але коли зустрів Світлану, то 
зрозумів, що ті стосунки — просто 
закоханість. Зараз справжню любов 
я ділю між двома жінками у моєму 
житті — донькою та Свєтою, — за-
певнив Андрій.

Як розповів танцюрист, зі Свє-

тою він познайомився напередодні 
«Євробачення-2009», яке проходило 
у Москві.

— Хореографію на пісню «Be 
my Valentine» для відбору в Україні 
ставила Олена Коляденко, керівник 
балету «Фрідом», на той час і мій 
учитель, — пояснив він. — Наша 
перша зустріч (зі Свєтою) для мене 
була знаковою — це було відчуття, 
яке я ніколи раніше не переживав. Я 
зрозумів, що вже гину, і з цієї миті 
моє життя круто змінилося. Це було 
кохання. Взаємне кохання! — ствер-
джує Цар.

Тандем Цар-Лобода Андрій асо-
ціює із сімейством котячих.

— Ми дикі, з родини котячих, 
але лебеді по життю, — ніяково 
усміхнувся він. Та й на питання про 
те, хто вдома голова, танцюрист від-
повів по-своєму:

— У нас особлива сім’я. Я голо-
вний керівник вдома, а Світлана — 
за його межами.

Також Андрій розповів і про та-
кий інтимний момент як новина про 
вагітність Лободи.

— Це було дуже несподівано! 
Пам’ятаю тільки повне оніміння у 
тілі і прискорене серцебиття. Ніколи 

цього не зможу забути! — запевнив 
цивільний чоловік співачки. Коли 
вперше взяв наше диво на руки, по-
думав: як же ми жили без неї рані-
ше? Це — найулюбленіша людинка. 
Це частина мене і Свєти. Це наше 
життя, — розчулено зауважив Ан-
дрій.

Коли ж чоловіка запитали, у 
чому донька схожа на нього і який у 
Єви характер, він відповів:

— Вона росте і розвивається, 
слава Богу, дуже швидко, постійно 
нас дивує і вражає. Ви поставте це 
питання років так за 5, я більш де-
тально відповім (сміється — авт.). А 
поки все за планом. На кого схожа 
більше — складно сказати. Але можу 
запевнити — вона особистість, і це 
було видно з перших секунд її жит-
тя, — додав Андрій.

Як і його кохана екс-«ВІА-Гра», 
Цар наголосив, що для них штамп у 
паспорті — формальність, без якої 
можна обійтися. А на запитання, чи 
хочуть вони ще дітей, Цар теж мав 
відповідь:

— Чи може бути більше радості, 
ніж розуміння того, що ти подару-
вав ще одне нове життя? Звичайно, 
хочемо!

У Росії обрали 
найкрасивішу дівчину 
Володаркою титулу «Врода Росії-2011» 
стала Наталя Переверзєва, переможни-
ця торішнього конкурсу «Міс Москва». 
Наталя зараз навчається в аспірантурі 
Фінансового університету при уряді Росії. 
Тепер Наталя має зачарувати журі на кон-
курсі «Міс Земля», де її суперницями буде 
95 дівчат з усією планети.

Х’ю Лорі зав’язує з серіалами 
Англієць Х’ю Лорі вже восьмий рік з’являється в 
образі геніального лікаря-мізантропа у «Докторі 
Хаусі». Актор не уявляє своє майбутнє без Хауса і 
вважає, що для нього більше немає місця в жодному 
серіалі. «Здається, мене в Америці розпестили, — 
каже Лорі в інтерв’ю британському виданню Daily 
Record. — Думаю, мені неймовірно пощастило, коли 
випав шанс отримати таку роль, тому я більше не 
буду випробовувати долю». За словами актора, він 
краще встане по інший бік камери: писатиме сцена-
рії, займеться продюсуванням або режисурою.


