
У Луцьку 9 вересня стартував ори-
гінальний проект «Танцюй з нами!». 
Кожної неділі всі, хто бажає навчи-
тися танцювати, будуть гуртуватися 
на центральному Театральному 
майдані, де практику танцю їм ви-
кладатиме професійний хореограф 
Ольга Лактіонова. Відкриті уроки 
на площі відбуватимуться про-
тягом семи тижнів, а завершиться 
перший проект сезону показовим 
колективним виступом 28 жовтня. 

На перше заняття біля облмуз-
драмтеатру зібралося зо два десятки 
молоді 12-17 років. Хореограф чесно 
зізналася, що очікувала трохи стар-
шої публіки, але як професіонал узя-
лася працювати з тими, хто зголосив-
ся. Адже головне — не вік, а бажання 
навчитися танцювати в колективі, 
втілити свою мрію та отримати за-
доволення від танцю. Учні вияви-
лися неповороткими, але хореограф 
демонструвала дива витримки, на-
голошуючи, що будуть повторювати 
рухи мільйон разів, аби виконувати 
все правильно та синхронно.

— Проект має на меті навчити 
лучан танцювати, здебільшого тих, 
хто взагалі ніколи не займався тан-
цями, — пояснила начальник відділу 
розвитку туризму управління між-
народного співробітництва Луцької 
міськради Наталія Бунда. — Наш 
танець буде колективний. Це автор-

ська постановка Ольги Лактіоно-
вої. Робимо акцент на об’єднавчий 
фактор: коли люди гуртуються - це 
дуже гарно. Багато таких проектів 
є у Львові: танцюристи і музикан-
ти виходять просто на вулицю, не 
соромляться, демонструють свою 
майстерність, збирають слухачів і 
глядачів. Хочеться, щоб наша ініці-
атива стала поштовхом, а далі гро-
мадськість самостійно проявляла 
активність. 

Волонтер при Центрі туристич-
ної інформації Ольга Лактіонова 

розповіла, що показовий виступ 
буде оформлений у стилі Хеллові-
ну, бо відбуватиметься напередодні 
цього заморського свята. Учасників 
постановки вдягнуть у гостроверхі 
капелюхи, придумають відповідні 
костюми. 

— Вибрали не бальні танці, не 
хіп-хоп і не брейк-данс, а прості 
ритмічні рухи, які зможуть осилити 
люди без будь-яких хореографічних 
навичок, — запевнила Ольга Лакті-
онова. — Музика також нейтраль-
на — мелодія-саундтрек сербського 
композитора Горана Бреговича. —
Розпочинаємо вивчення з несклад-
них па, щоб різні люди — ні у віці, 
ні у статусі чи вподобаннях нема 
обмежень — змогли їх запам’ятати. 
До кінця жовтня будемо розучува-
ти танець поступово, по частинах. 
Зустрічатись охочі потанцювати бу-
дуть на майдані, а якщо раптом за-
дощить, то переміщатимемось у Па-
лац культури. Якщо добре вдасться 
цей проект, то в наступному сезоні 
будемо вивчати сальсу, ча-ча-ча, су-
часні танці під популярні мелодії. Та 
починати треба з самих азів. 

Загалом перший урок тривав 
майже годину. За цей час учні засво-
їли кілька рухів і розбилися на «но-
мери», щоб правильно переміщати-
ся в танці.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Письменниця та співачка Ірена 
Карпа вирішила продовжити 

кар’єру телеведучої. Епатажна ви-
конавиця викликатиме російських 
зірок українського походження на 
відверті розмови. Про це повідо-

мляється на сайті Карпи. 
«Це весела та пізнавальна про-

грама, яка поєднує в собі елемен-
ти шоу про подорожі й інтерв’ю. 
Наших українських зіркових «за-
робітчан» ми розглядатимемо, як 
під мікроскопом, — обіцяє пись-
менниця. — Я, звичайно, не Термі-
натор у пошуках Сари Коннор, але 
готова нашим зіркам із легкістю 
поставити запитання, які інші за-
надто ввічливі ведучі зазвичай по-
ставити не наважуються».

Співачка також обіцяє, що у 
її шоу неодмінно будуть провока-
ційні ситуації, тести на носталь-
гію, патріотизм і багато іншого. 

До слова, першою, хто нава-
жився завітати на розмову з Іре-
ною Карпою, стала співачка Анна 
Седокова.

Ірена Карпа допитуватиме українських 
зірок-«заробітчан»

Невдовзі відбудеться перший фестиваль бардівської пісні

Іван Охлобистін і Вадим Демчог за-
думали перший «народний» кіно-

проект, який створюватиметься за 
допомогою краудфандінгу (народно-
го фінансування) та краудсорсингу 
(творчої співучасті всіх охочих).

Стрічка «Оператор реальності» 
розробляється на базі національ-
ного креативного проекту «Знімай 
кіно», придуманого для того, щоб 
кожен охочий міг узяти реальну 
участь у створенні великого кіно. 

«Як на мене, це спроба система-
тизувати художні пошуки аматорів 
у цій галузі, — розповів Охлобистін. 
— Сподіваюся, що цей проект буде 

чесним, тому що тільки це допоможе 
відібрати кращих із кращих».

Наразі ж у картини немає ні сце-
нарію, ні режисера, ні затверджено-
го акторського складу.

«Зараз у нас на сайті відбуваєть-
ся голосування, й більшість хоче, 
щоб ми знімали веселу фантастику 
або фантастичну комедію», — пові-
домив продюсер проекту Іван Круг-
лов.

Бюджет стрічки поки теж не-
відомий, але організатори проекту 
заявили, що планують витратити 
близько 300 мільйонів рублів. «Ми 
не збираємося робити фільм по-

вністю на приватні інвестиції, — 
підкреслив Круглов. — Поки що 
ми акумулюємо ідеї, з якими потім 
можна піти до спонсорів».

У наступні вихідні, 22-23 вересня, 
Луцьк запрошує городян і гос-

тей міста на перший туристичний 
фестиваль бардівської пісні, фото- і 
кіноаматорів «Вітрила пригод». У 
рамках фесту, ініційованого волин-
ським туристичним клубом «Ми», 
відбудуться конкурси бардівської 
пісні (номінації — авторська пісня 
та співана поезія), фото- (пейзаж 
і портрет туриста) і кіноаматорів 
(номінації — фільм-мандрівка та 
фільм-пошук). 

Якщо ви вільна, креативна, смі-
лива людина, яка здатна з напру-
женого графіка викроїти час для 
мандрів заради вражень і гострих 

відчуттів екстриму, повести за со-
бою однодумців, бачите і фіксуєте ці 
прекрасні миті на об’єктив фото- чи 
відеокамери або складаєте поезію, то 
гайда на фестиваль! Упродовж двох 
днів відбуватиметься перегляд кіно-
фільмів, прослуховування пісень у 
виконанні учасників, проходитиме 
виставка конкурсних світлин. Міс-
це розташування учасників і гостей 
фестивалю — наметове містечко у 
міському парку культури і відпо-
чинку імені Лесі Українки. Учасники 
повинні мати з собою повний набір 
туристичного спорядження (наме-
ти, спальники, килимки). Органі-
заторами передбачені туристська 

каша і чай.
Перегляд фільмів буде проходи-

ти в Палаці культури міста Луцька, 
фотовиставка — у фойє. Концерт 
бардівської пісні відбуватиметь-
ся на відкритій сцені при вході у 
Центральний парк. Родзинка фесту 
— конкурс на найкумеднішу турис-
тичну бувальщину «Куди занесли 
вас вітрила пригод?» (протягом двох 
днів).

У дні фестивалю будуть безко-
штовні екскурсії Луцьким замком 
і Старим містом, а також у Музей 
волинської ікони. Завершиться дій-
ство гала-концертом учасників.

Культура
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Зірки «Інтернів» вирішили знімати кіно за кошт глядачів

Бюджет найдорожчого фільму, який 
фінансує держава, — всього 16 мільйонів

Голова Держкіно України Кате-
рина Копилова повідомила, що 

найдорожчим фільмом, що по-
вністю фінансується державою, є 
дитяча стрічка «Трубач» Анатолія 
Матешка з бюджетом у 16 мільйо-
нів гривень.

За словами Копилової, фінан-
сування кіногалузі країни на 2012 
рік становить 113 мільйонів гри-
вень на держзамовлення і 50 міль-

йонів — на державну фінансову 
підтримку виробництва та розпо-
всюдження національних фільмів.

Нагадаємо, нещодавно Спілка 
кінематографістів України звер-
нулася до Міністерства культури 
з вимогою роз’яснити скорочення 
фінансування на 42 мільйони гри-
вень порівняно з передбаченими 
на 2012 рік коштами без погоджен-
ня з працівниками галузі.

Безруков уперше стане 
батьком
Російський актор Сергій Безруков нарешті стане 
батьком. Після багатьох спроб його 47-річна 
дружина Ірина завагітніла. Вона неодноразово ка-
зала, що мріє народити дитину своєму чоловікові. 
На останніх фото з Ізраїлю, де зараз знімається 
Безруков, дуже помітний круглий животик його 
дружини. Як відомо, Ірина має сина Андрія від 
актора Ігоря Ліванова. А для 38-річного Безрукова 
це буде перший досвід батьківства.

Дружина Кличка 
стимулювала його співами
Дружина Віталія Кличка Наталя перед боєм чолові-
ка підтримала його піснею. Відбулося це у суботу, 8 
вересня, у Москві. Перед поєдинком Віталія Кличка 
з німецьким боксером Мануелем Чарром Наталія 
Кличко заспівала. Вона виконала пісню The Power 
of Love англійською мовою. Нагадаємо, навесні 
2012 року жінка зізналася, що створила власний 
музичний гурт під назвою Addicted to.

Червоненко відкрив таємницю Мойсеєва

Екс-губернатор Запорізької об-
ласті Євген Червоненко зі сво-

єю третьою дружиною Ніною заві-
тали на фестиваль Алли Пугачової 
у Криму, де виступало багато зірок 
російського шоу-бізнесу. Серед 
них були і друзі Євгена Альфре-
довича — Григорій Лепс і Борис 
Мойсеєв.

На запитання гострої на слів-
це Каті Осадчої, як такий мужній 
чоловік дружить із представником 
сексуальної меншини Мойсеєвим, 
Червоненко відповів: «Я вважаю, 

що це, по-перше, більше сценіч-
ний образ, відкрию вам таку таєм-
ницю. А взагалі, це його особиста 
справа. Що стосується мужності, 
після того, що пережив Боря, ви-
йти знову на сцену — це величезна 
мужність», — заявив екс-міністр, 
маючи на увазі інсульт, який пере-
ніс співак.

Нагадаємо, три роки тому Бо-
рис Мойсеєв навіть співав на «Ял-
та-ралі», влаштованому Євгеном 
Червоненком.
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У Луцьку всіх охочих вчать 
танцювати прямо на майдані


