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Епатажна співачка й автор єди-
ного в світі боді-блогу Юлія 

Бардаш недавно стала «Берегинею 
козацького роду». Почесний ди-
плом із цього приводу їй вручив 
гетьман Соборного гетьманського 
козацтва Олександр Костюк. 

Серед іншого, в дипломі зазна-
чено: «Це жінка-козачка, любов 
якої є запорукою добробуту й ста-
більності суспільства й основою 
відтворення козацького народу 
й збереження національної без-
пеки». Вручення звання «берегині 

козацького роду» відбулося під час 
участі Юлії Бардаш у міжнародно-
му проекті «Лідери нації за здоро-
ву Україну», де були присутні вищі 
чини українського козацтва. Юля 
зізналася: «Для мене це стало не-
сподіванкою. Я йшла на проект на 
запрошення організаторів на абсо-
лютно добровільних засадах. Для 
мене важливо підтримувати про-
екти, спрямовані на оздоровлення 
української нації і особливо моло-
дого покоління. Мені стає не по 
собі, коли я бачу підлітків-курців 
із пляшкою пива в руках, і я зро-
блю все від мене залежне, щоб між 
цигаркою і здоровим способом 
життя українці вибирали друге».

На завершення церемонії укра-
їнські козаки запросили Бардаш 
підтримати їхні ініціативи та ви-
ступити на заходах, присвячених 
проекту «Лідери нації за здорову 
Україну». Найближчий концерт, 
що відкриває цей проект, відбу-
деться вже в червні цього року.

Виступ юного українського спі-
вака Влада Каращука, який у 

свої 14 років став переможцем і 
призером таких престижних кон-
курсів як «Чорноморські ігри», 
«Слов’янський базар», «Нова хви-
ля Junior», «Дитяче Євробачення», 
включено у список офіційних за-
ходів під час проведення чемпіо-
нату Європи з футболу Євро-2012.

10 червня цього року в клубі 
Sullivan Room Kiev разом із Олек-
сандром Єгоровим і Андрієм Під-
лужним із «Нічлава Блюз» Влад 
візьме участь у музичному фести-
валі «Україна — Музика — Євро-
па». Відзначимо, що цей фестиваль 
включений в офіційну програму 
культурних заходів Євро-2012. 

Нагадаємо, на початку травня 

2012 року Влад Каращук завоював 
спеціальний приз на престижному 
італійському фестивалі Sanremo 
Junior, де були представлені 32 ви-
конавці з 14 країн світу.

Переможець Sanremo виступить на Євро-
2012

Дочка Заворотнюк вийшла на подіум

Днями благодійний фонд під па-
тронатом Чулпан Хаматової і 

Діни Корзун «Подаруй життя» про-
вів акцію, яка зібрала бізнес-еліту 
задля допомоги серйозно хворим 
дітям. 

Організація провела тенісний 
турнір. Результатом заходу стали 
більше 11 мільйонів рублів, зібраних 
учасниками та гостями за участь у 
турнірі, а також у рамках благодій-
ного аукціону. 

Ксенія Собчак вирішила не об-
межуватися лише роллю ведучої, а 
взяла участь в аукціоні — виставила 
на торги саму себе, а саме танець із 
собою. 

У результаті російська світська 
левиця «пішла з молотка» за три 
мільйони рублів, які віддав за кілька 
па з популярною телеведучою відо-
мий колекціонер, підприємець і ме-
ценат Михайло Абрамов.

Схоже, 16-річна донька росій-
ської актриси Анастасії За-

воротнюк Аня незабаром стане 
більш відомою за свою матір. Ді-
вчина, яка нещодавно показала в 
Інтернеті тіло, цього разу вийшла 
на подіум разом із матусею.

Це сталося на зйомках одного 
з модельних телешоу у Маямі. Не-
зважаючи на свій юний вік, Анна 
Стрюкова виглядає досить дорос-
ло. На записі телешоу про моделей 
дівчина продемонструвала свою 
фігуру на подіумі разом із мамою 
Анастасією Заворотнюк.

Ведуча шоу Ксенія Собчак за-
пропонувала дівчині взяти участь 
у кастингу нового сезону шоу. Але 
її зіркова матуся не зраділа такій 
пропозиції. «А мене ви запитали, 
чи хочу я дочку віддавати у моде-
лі?!» — заявила Заворотнюк.

Відомо, що «няня Віка» хоче 
відправити доньку до США — на-
вчатися на юриста у Гарварді. 

Переможцем «Євробачення-2012» 
стала 28-річна шведська співачка 
Loreen із піснею Euphoria. У ході 
голосування співачка набрала 372 
бали. За результатами голосування, 
2-е місце посіла Росія (259 балів), 
а 3-є — Сербія (214 балів). Пред-
ставниця України співачка Гайтана 
з піснею Be my guest посіла 15-е 
місце, розділивши його з Кіпром і 
набравши 65 балів. Усього у голосу-
ванні взяли участь 42 країни-учас-
ниці конкурсу. 

Україна отримала бали від таких 
країн: 10 — від Білорусі (спасибі су-
сідам), 3 — від Азербайджану, 7 — 
від Мальти, 1 — від Греції, 8 — від 
Молдови, 3 — від Македонії, 1 — від 
Португалії (певно, завдяки україн-
ським заробітчанам), 1 — від Норве-
гії, 2 — від Литви, 1 — від Естонії, 6 
— від Латвії, 2 — від Іспанії, 6 — від 
Грузії, 3 — від Італії, 8 — від Росії, 3 
— від Ірландії. Всього, як не сумно, 
за Україну цього року проголосува-
ло 16 країн із 42-ох, які взяли участь 
у голосуванні. Водночас Україна від-
дала свої 8 балів Молдові, 10 — Росії, 
а 12 — Азербайджану.

Loreen, яка стала переможницею 
цьогорічного конкурсу, кардиналь-
но змінила зовнішність перед тим, 
як їхати до Баку. Дівчина марок-
канського походження раніше мала 
дещо африканські риси. Справжнє 
ім’я Loreen — Зінеб Нока Талхау. 
Вона народилася 16 жовтня 1983 
року в Стокгольмі. Її батьки з Ма-
рокко. Сім’я співачки велика і скла-
дається з десяти осіб. Вона є най-
старшою дитиною. У Швеції Loreen 
стала відомою після участі у місце-
вому шоу «Ідол» у 2004 році. 

У всіх своїх інтерв’ю тріумфа-
торка «Євробачення» описує себе 
як «дуже духовну» людину. Вона 
розповідає, що практикує техніку 
медитації Віпасана, або «медитацію 
прозріння». Вона також узагалі не 
вживає алкоголю.

Але найцікавішим фактом є те, 
що ще кілька років тому в зовніш-
ності співачки переважали африкан-

ські риси. Кажуть, повністю змінити 
імідж дівчину вмовили продюсери. 
Вони пояснили Loreen, що це може 
завадити їй перемогти на європей-
ському конкурсі. Співачка погоди-
лася — і незабаром явилася Європі 
в образі «магічної інопланетянки» з 
танцями у стилі кунг-фу.

До слова, на конкурсі Loreen 
найчастіше бачили поряд із учас-
ником із Норвегії — співаком Tooji. 
Вони за будь-якої нагоди обіймали-
ся та позували разом.

Що стосується наших сусідів-
росіян, які посіли почесне 2-е місце, 
то в Азербайджані «Бурановские ба-
бушки» стали улюбленцями публіки 
та преси — кожна їхня поява супро-
воджувалася ажіотажем. Бабусі самі 
зізнавалися, що жили всі ці дні неда-
леко від Баку в селищі Нардаран як у 
раю, а більш привітних і гостинних 
господарів, аніж азербайджанці, ще 
не зустрічали.

«У нас срібна медаль — я вва-
жаю, що для нас це перемога, — кон-
статувала продюсер групи Ксенія 
Рубцова. — Спасибі всім велике, хто 
за нас голосував. Я думаю, що ми 
гідно представили Росію і зробили 

все можливе, що від нас залежить, 
щоб гідно виступити на цій чудовій 
сцені». 

Президент РФ Володимир Путін 
привітав «Бурановских бабушек» із 
успішним виступом. Він захопле-
ний тим, «із яким талантом і з яким 
завзяттям бабці виконували свою 
конкурсну програму», зазначають 
у прес-службі. За словами прези-
дента, виконання пісень, зокрема й 
удмуртською мовою, є прекрасною 
популяризацією багатонаціональної 
культури країни.

Володимир Путін сподівається, 
що вже скоро багато глядачів у Росії, 
зокрема, в Москві, зможуть почути 
концертні виступи «Бурановских 
бабушек».

«Президент має на меті най-
ближчим часом під час своєї поїзд-
ки в Удмуртію особисто познайо-
митися з бабусями, відвідати їхнє 
село, подивитись, як живуть його 
мешканці, та переконатися, чи дій-
сно там так погано з телебаченням, 
оскільки повідомлялося, що тільки 
в сільраді в цьому селі є один теле-
візор», — зазначили в прес-службі 
глави держави.

Світське життя
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За танець із Собчак 
віддали три 
мільйони

Депардьє каже, що у Росії бардак

Французький актор Жерар 
Депардьє днями побував на 

зйомках у Санкт-Петербурзі. Він 
поділився своїми думками щодо 
росіян і розповів про те, як обо-
жнює стан закоханості. Депардьє 
зазначив, що має багато планів, 
пов’язаних із Росією. 

«Але з росіянами треба вміти 
працювати: уважно їх слухати і ло-
вити на слові, — зауважив фран-
цуз. — Російський народ дуже 
настирливий: даси палець — руку 
відітнуть. А ще у них постійно 
щось змінюється, все переносить-

ся, переробляється... Бардак!». 
Одного дня Депардьє влашту-

вав кулінарно-творчий вечір. Під 
бокал вина актор зізнався, що обо-
жнює бути закоханим. 

«Найпрекрасніший час у мо-
єму житті — коли усвідомлюєш, 
що закоханий у когось, — поді-
лився романтик Депардьє. — Коли 
дивишся в очі людини й бачиш у 
них те ж саме. І коли немає сміли-
вості сказати, що закоханий. Коли 
ти цілуєш цю людину, і ваші душі 
зливаються разом, і коли сексу ще 
не існує». 

Фільм жахів про 
Чорнобиль увійшов до 
п’ятірки лідерів прокату
Фільм жахів «Заборонена зона» (оригінальна 
назва Chernobyl Diaries) режисера Бредлі 
Паркера, дія якого відбувається в Прип’яті, в 
зоні відчуження Чорнобильської АЕС, увійшов 
до п’ятірки лідерів американського прокату 
за підсумками 25-27 травня. У дебютні вихідні 
свого прокату «Заборонена зона» заробила $8 
мільйонів.

На Каннському 
кінофестивалі перемогла 
«Любов»
27 травня на лазурному березі Франції завер-
шився 65-й Каннський кінофестиваль. Головну 
нагороду — «Золоту пальмову гілку» — одер-
жав фільм австрійського режисера Міхаеля 
Ханеке «Любов». Картина розповідає про літню 
подружню пару, котра прожила все життя і не 
бажає розлучатися, незважаючи на обставини. 
Це вже другий головний приз Канн для Ханеке.

«Констанція» Алфьорова травмувалася 
на сцені

Юлія Бардаш займеться національною 
безпекою 

Російська актриса театру та кіно 
61-річна Ірина Алфьорова, ві-

дома роллю Констанції у фільмі 
«Д’Артаньян і три мушкетери», 

зламала ногу під час вистави. Ін-
цидент стався 26 травня в Одесі 
під час вистави «Чайка» у Театрі 
юного глядача. Алфьорова пере-
чепилася і впала просто на сцені. 
Після цього актриса піднялася і 
продовжила грати. Через 10 хви-
лин настав антракт, за час якого до 
театру під’їхала «швидка». Медики 
надали Алфьоровій першу допо-
могу, наклавши шину на ліву ногу.

Після перерви керівник театру 
«Школа сучасної п’єси», актрисою 
якого є Алфьорова, заявив публі-
ці, що артистка зламала ногу. «Ми 
думали, продовжувати спектакль 
чи ні, але Ірина Іванівна виріши-
ла дограти свою роль», — сказав 
режисер. Це мужнє рішення ви-
кликало у глядачів бурхливі овації. 
Другу частину постановки Алфьо-
рова відіграла в інвалідному візку, 
в окремих епізодах пересуваючись 
сценою на одній нозі.

Переможниця «Євробачення-2012» перед 
конкурсом змінила зовнішність


