
29 липня в Юрмалі закінчився 
міжнародний пісенний конкурс 
«Нова хвиля-2012». Переможни-
цею несподівано стала росіянка 
Niloo, а українська учасниця Марія 
Яремчук посіла третє місце. Другим 
став конкурсант із Італії Костанцо 
дель Пінто.

Цікаво, що навіть так звана про-
текція Ігоря Крутого, який товари-
шував із батьком Марії Яремчук, 
співаком Назарієм Яремчуком, не 
допомогла українці перемогти.

Так само не вплинуло на резуль-
тат і спонсорство Рината Ахметова. 
Сама Маша у розмові з ведучою про-
грами «Світське життя» Катериною 
Осадчою зізналася, що знала про 
дружбу свого батька з композито-
ром і продюсером Крутим.

«Мій тато співав пісні Ігоря Кру-
того, і я слухала їх, тому знала про 
це», — сказала конкурсантка. Проте 
дівчина заявила, що для неї головне 
— гідно виступити, а не розмови про 
перевагу над іншими учасниками. 

Що ж до спонсорства Рината Ах-
метова, то ведуча припустила, що це 
не може бути просто так. Адже на-
вряд чи у 19-річної дівчини можуть 
бути такі впливові друзі. До того 
ж на запитання, яку суму олігарх 
вклав в участь Марії у конкурсі, вона 
відповіла: «Якщо він захоче про це 
розповісти, то спитайте в нього. По-
літика та сцена часто переплітають-
ся. Я думаю, що якби ви, Катю, були 
на місці пана Ахметова, то вчинили 

б так само. Якщо ви любите свою 
країну та зацікавлені в її успіху».

Яремчук також зазначила, що з 
Ахметовим її познайомили спільні 
друзі. А коли Осадча запитала, які 
друзі можуть бути в неї з олігархом, 
дівчина коротко відповіла: «Отакі».

Варто зазначити, що, крім тре-
тьої премії у розмірі 20 тисяч євро, 
Марія отримала приз глядацьких 
симпатій від «Мегафону» та право 
на зйомку кліпу і його ротацію на 
каналі «Муз-ТВ».

Отже, призерами «Нової хвилі» 
стали одразу дві учасниці вітчизня-
ного вокального шоу «Голос країни» 
— Нілуфар Расулмухамедова та Ма-
рія Яремчук. 

Як прокоментувала продюсер 
шоу «Голос країни» Ірина Іонова: 
«Нова хвиля — це міжнародний 
конкурс такого рівня, в якому кон-
курують дуже професійні учасники. 
Рахунок між ними йде на одиниці, 
важливий кожен бал. Перемога Ні-
луфар стала несподіванкою для всіх, 
адже за підсумками перших двох 
конкурсних днів вона не була в гру-
пі лідерів. Як і на «Голосі країни», і 
це не раз підкреслювала її зоряний 
тренер Валерія, вокал Нілуфар і її 
манера виконання дуже фірмові, не 
схожі на ту популярну естраду, яка 
сьогодні знаходить свого слухача. 
Саме завдяки «Голосу країни» пу-
бліка дізналася про дуже самобут-
ню артистку. Нілу та Маша, завдяки 
«Голосу країни», отримали міцне 
конкурсне загартування. Перемо-
га наших учасниць — це перемога і 
всього колективу «Голосу країни», 
який багато вклав у них і дав їм до-

свід». 
Музичний продюсер шоу «Голос 

країни» та член журі «Нової хви-
лі-2012» Костянтин Меладзе відзна-
чив виступ Марії і сказав, що вона 
підкорила суддів конкурсу: «Хай там 
як закінчилася «Нова хвиля», най-
важливіше те, що Марія потрапила 
в трійку найсильніших потужного 
міжнародного співочого змагання. 
Це досягнення всього проекту «Го-
лос країни», бо саме там вона набула 
якостей справжньої артистки. Журі 
«Нової хвилі» — це професіонали, і 
вони відразу бачать, що перед ними 
не просто молода виконавиця, яка 
добре співає, а дівчина, яка володіє 
якостями справжньої популярної 
артистки. По-перше, це голос і во-
кал, по-друге — гарна зовнішність, 
по-третє, що дуже важливо, Марія 
вміє подати себе так, аби зачепити 
глядача. Це міміка, володіння голо-
сом і вміння викликати як сльози, 
так і радість». 

Зірковий тренер Марії Яремчук 
на «Голосі країни» Олександр Поно-
марьов також стежив за виступами 
своєї екс-підопічної: «Вітаю Машу 
з перемогою, ми ще раз показали, 
що «Голос країни» в цілому, а моя 
команда зокрема — це сильні вока-
лісти. Це готові артисти, які можуть 
гідно представляти Україну не лише 
на внутрішніх конкурсах, а й на між-
народній сцені». 

У свою чергу Марія Яремчук 
подякувала «Голосу країни» за свій 
успіх і звернулася до дітей, які співа-
ють, із закликом не ховати свій та-
лант і взяти участь у новому проекті 
каналу «1+1» «Голос. Діти». 

Співачка Ірина Білик не при-
ховує, що зацікавилася росій-

ською сценою. Вона чесно каже 
про те, що, досягши на батьківщи-
ні усіх висот, вирішила розширю-
вати кордони своєї слави. Після 
того, як Кіркоров заспівав пісню 
Білик «Снег», про співачку дізна-
лися у Москві. А тепер вона вже 
їде з туром до Сибіру. Звичайно 
ж, Філіп Кіркоров став для Білик 
своєрідним хрещеним батьком у 
російському шоубізі. Втім, для Іри 
він ще й хороший друг. «Я Філіпу 
не пропонувала ні співробітни-
цтва, ні грошей, — розповідає спі-
вачка. — Я дуже рада, що люди, які 
на вершині, можуть іще бути про-
сто людьми. І мені було дуже при-
ємно, що Кіркоров, якого я знаю 
10 років, послухавши мої пісні, 
сказав: «Іра, чому тебе не знають у 
Росії? Це неможливо. Тебе повинні 
знати всі».

Однак, попри успіхи у кар’єрі, 
особисте життя Ірини не таке ве-
селкове.

«Подумала, зараз скажу: О! Я 
така щаслива жінка! У мене є на-
речений! Ми їдемо відпочивати! 
Будемо гайнувати час на його ві-
ллі, біля басейну! Але... Я чомусь 
зовсім зараз не можу збрехати…» 
— зізнається Ірина. — У мене не-
має такого нареченого, і я не їду на 
віллу. Але нещодавно у мене ста-

лися деякі зрушення в цьому пла-
ні, сподіваюся, що скоро в мене все 
буде добре».

Виконавиця також додала, що 
носить хрестик із рубінами, який 
має приманювати чоловіків.

«Мені сказали, що він при-
ваблює суджених-ряджених. І 
дійсно, останнім часом на цьому 
моєму фронті почалося певне по-
жвавлення. І з’явилася надія», — 
інтригує Білик.

Квартиру Леонтьєва обікрали

30 липня акторові, колишньому 
губернатору Каліфорнії Ар-

нольду Шварценеггеру виповнилося 
65 років. Для багатьох він не тіль-
ки знаменитість, а й справжнє вті-
лення американської мрії. Недарма 
імміграційна служба США оголо-
сила Шварценеггера «найбільшим 
іммігрантом». Більше 40 років тому 
хлопець з маленького австрійського 
містечка переїхав до США. Швар-
ценеггеру вдалося перетворитися з 
культуриста з відчутним акцентом 
на кінозірку, успішного бізнесмена 
та політика.

Навіть після восьми років на по-
саді губернатора штату Каліфорнія 
для шанувальників він залишається 
просто Арні, тим паче тепер, коли, 
як і обіцяв у одній зі своїх знамени-
тих фраз, він повернувся. Адже на-
ступного року повинні розпочатися 
зйомки п’ятого «Термінатора» з його 
участю.

Під впливом свого батька Ар-
нольд почав займатися футболом, 
але у 14 років віддав перевагу кар’єрі 
культуриста. У 1965 році парубка 
призвали на строкову службу до 

армії, де він отримав спеціальність 
механіка водія танка. Того ж року 
Шварценеггер виграв конкурс куль-
туристів «Містер Європа» (1965 р.) 
серед юніорів. Аби взяти участь у 
конкурсі, він утік із військової час-
тини, а після повернення провів 
тиждень у військовій в’язниці за са-
моволку.

Після демобілізації Арнольд 
переїхав до Мюнхена, де працював 
у спортивному клубі. У 1967 році 
він переміг на конкурсі «Містер 
Всесвіт», ставши наймолодшим пе-
реможцем за всю його історію. У 
1968-му Шварценеггер переїхав до 
США. За його власним зізнанням, на 
той момент він погано знав англій-
ську, проте після закінчення мовних 
курсів у каліфорнійському коледжі 
Санта-Моніки Арнольд вступив 
до Університету Вісконсіну. Його 
Шварценеггер закінчив зі ступенем 
бакалавра з економіки у 1979 році. У 
1983-му Арні отримав американське 
громадянство.

У 1970 році Шварценеггер упер-
ше з’явився на великому екрані у 
фільмі «Геркулес» у Нью-Йорку. Од-

наче цей і наступні кілька фільмів не 
принесли великої слави молодому 
акторові. Ситуація змінилася у 1976 
році з виходом на екрани картини 
«Залишайся голодним», за роботу в 
якій Арнольд отримав премію «Зо-
лотий глобус» у номінації «Найкра-
щий дебют».

У понеділок невідомі обікрали 
московську квартиру росій-

ського співака Валерія Леонтьєва. 
Під час злочину самого виконав-
ця вдома не було: в артиста саме 
у розпалі гастрольний тур чорно-
морським узбережжям. 

«Я не хочу, щоб ця історія об-
росла чутками. У мене сьогодні 
вкрали п’ять мільйонів рублів. Я 
зберігав їх удома, бо ці гроші ось-
ось повинні були знадобитись: я 
планував витратити їх на оновлен-
ня декорацій і костюмів, призначе-
них для осінніх сольних концертів 
у Кремлі, — розповів Леонтьєв. — 
Також у мене вкрали дорогий го-
динник, оздоблений діамантами, 
та кілька дорогих ювелірних при-
крас, які я вдягаю на сцену. Багато 
з них також були з дорогоцінним 
камінням».

Наразі слідчі намагаються зло-
вити злочинців. Співак не втрачає 
надію, що його зниклі речі зна-
йдуть. «Гроші на оновлення крем-
лівських концертів я, як то кажуть, 
затягну пасок, але знайду, а от ба-
гато прикрас мені шкода, з ними 
були пов’язані різні знакові події в 

житті. Але що робити, треба втра-
ти зустрічати мужньо. Побиватися 
з цього приводу я не збираюся», — 
резюмував він.

Світське життя
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Арнольду Шварценеггеру виповнилося 65 років

Хабенський переїде до 
Голлівуду
Кажуть, один із найдорожчих російських акторів 
Костянтин Хабенський вирішив назавжди ви-
їхати з Росії. В якості нового місця проживання 
актор начебто обрав Голлівуд. Про це повідо-
мляє сайт «Папарацци». Західний кінематограф 
давно знайомий з акторською грою Хабенсько-
го. Тож переїхати до США для Хабенського не 
проблема. Отже, щойно закінчаться зйомки 
фільму «Петро Лещенко» за участю Хабенського, 
він збере речі та полетить до Америки.

Свєтлаков зустрічається з 
київською стюардесою
На встиг Свєтлаков розлучитись, як у його 
житті з’явилася нова дама серця. Нею стала 
стюардеса Катя з Києва. Познайомилися 
вони, коли гуморист летів на гастролі. «Сер-
гій дуже любив Юлю, адже їх пов’язували 
не тільки 12 років шлюбу, а й донька. Вони 
розлучаються цивілізовано, гучного шлюбо-
розлучного процесу ви не дочекаєтеся. Нові 
стосунки він поки не хоче афішувати, береже 
почуття родини», — кажуть друзі шоумена.

Українська учасниця Марія Яремчук посіла трейтє місце

Переможниця конкурсу росіянка Niloo

Стінг у Москві відвідав заняття з йоги 

Білик приманює чоловіків хрестиком 

Гордон Метью Томас Самнер, що 
відомий під псевдонімом Стінг, 

опинившись у Москві з нагоди 
майбутнього концерту, вирішив 
сходити на йогу. За збігом обста-
вин, у цей час у російській столи-
ці проходив майстер-клас засно-
вника напрямку джівамукті-йоги 
Давида Лайфа, який є близьким 
другом Стінга.

Поява музиканта у залі занять 
йогою стала несподіванкою для 
всіх присутніх. Пікантності ситу-
ації також додав той факт, що на 
цей майстер-клас завітала й опо-
зиціонерка Ксенія Собчак. «Я не 
знала, що тут буде Стінг, — зазна-
чила вона. — Підходити знайо-
митися з ним не буду. Мені добре 
відома така підвищена увага преси 
й сторонніх, знаю, наскільки іноді 
вона буває неприємною». 

До речі, Стінгу пощастило 
більше за інших, адже ексклюзив-
не заняття з Давидом Лайфом му-
зиканту нічого не коштувало. «Ми 
були приємно здивовані, коли 
серед присутніх помітили зірку, 
— сказали організатори майстер-
класу. — Хотіли приділити йому 
якусь особливу увагу, щоб він за-
лишився задоволений. Але Стінг 
виявився абсолютно простою лю-
диною, не висував якихось осо-
бливих вимог». 

Після заняття фанати, які че-
кали на Стінга на вулиці, подару-
вали йому матрьошку.

Спонсорство Ахметова не допомогло 
Україні перемогти на «Новій хвилі»
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