
Повний зал, відсутність у касі 
квитків уже за кілька днів до кон-
церту — таке рідко трапляється 
як із заїжджими, так і з місцевими 
виконавцями. Популярність автор-
ського різдвяного шоу волинської 
співачки Тетяни Ціхоцької підтвер-
джена його стійким десятилітнім іс-
нуванням і «народним рейтингом»: 
глядач, як кажуть, голосує гривнею. 

Сама авторка, солістка, натхнен-
ниця та художній керівник Тетяна 
Ціхоцька згадує, що коли у 2003-му 
після запису диска колядок і щедрі-
вок вона в ефірі Волинського теле-
бачення говорила про своє бажання 
зробити різдвяне шоу на великій 
театральній сцені, то це звучало як 
далека мрія. Однак прем’єра «Коля-
ди з Тетяною Ціхоцькою» на сцені 
облмуздрамтеатру відбулась уже на-
ступного сезону. Концерт у 2004 році 
тривав усього годину та п’ятнадцять 
хвилин і йшов без антракту. Тепер 
програма складається з двох повно-
цінних відділень, загальна трива-
лість концерту — повних дві годи-
ни. «Коляда з Тетяною Ціхоцькою» 
— цілісне музичне дійство, швидше 
це музична вистава, ніж просто кон-
церт. Кожен номер програми нероз-
ривно пов’язаний із попереднім і на-
ступним. 

— Колись перед прем’єрою для 
художнього оформлення концерту 
на моє прохання в запаснику театру 
знайшли списану декорацію — за-
дник зі стилістичним зображенням 
засніженого села, створений для 
спектаклю «Вечори на хуторі по-
близу Диканьки», — розповідає Те-
тяна Ціхоцька. — Спектакль уже не 
йшов, старий задник був у дірках, 
підшитий і скріплений у кількох міс-
цях клейкою стрічкою. Проте май-
стри зі світла з Тернополя, з якими 
у нас багаторічна творча співпраця, 
робили дива, і вже кілька останніх 
років цей задник незмінно «працює» 
протягом усіх новорічно-різдвяних 
заходів. Із ним роблять різдвяні кон-
церти і Волинський народний хор, і 
театр. Але вже кілька років іде робо-
та зі створення нового «одягу» сце-
ни для моєї «Коляди», ескіз задника 
розроблений у виробничій майстер-
ні Львівської опери, лишається його 
виготовити. Сподіваюся, що наступ-
ного Різдва будемо з новими деко-

раціями. Хоча це досить витратна 
затія, без пошуку спонсорів тут не 
обійтись. 

Особливо приємно, що до ни-
нішнього концерту долучився во-
линський меценат, бізнесмен Євген 
Дудка («Волиньзернопродукт»). Ми 
спільно провели потужну рекламну 
кампанію, оновили костюми, при-
готували гарну фотовиставку про 
історію «Коляди». 

— Під час концерту я в осно-
вному за кулісами, — каже концерт-
ний директор Дмитро Ураєв. — Із 
залу встигаю подивитися приблиз-
но половину концерту, сидячи по-
руч зі звукорежисером. Відчувати 
позитивну реакцію публіки дуже 
зворушливо, і неймовірно приєм-
но усвідомлювати, що до глядача 
вдається донести результати всієї 
підготовчої роботи, репетицій. Ко-
лись, у грудні 2003-го, ми знімали в 
Карпатах музичне відео на декілька 
пісень альбому «Коляда», ночами 
монтували, щоб уже за кілька тиж-
нів показати його на екрані під час 
концерту. Найпопулярнішим фраг-
ментом став «Щедрик» — і ось тепер 
лише за кілька різдвяних тижнів 
цього року відео Тетяни Ціхоцької 
на пісню «Щедрик» отримало більше 
6000 переглядів. 

На сцені приємно бачити профе-

сійно підготовлених музикантів, со-
лістів, танцюристів. Наші маленькі 
учасники — Настя Павлось, Ілонка 
Кузьмич — кілька місяців прово-
дять у студії, танцзалі, працюють 
із викладачами вокалу. Результат 
— овації глядачів. А чого варта не-
ймовірно талановита декламаторка 
віршів Даринка Деменік — її артис-
тизму можуть позаздрити і дорослі 
актори! Багато відгуків отримав ви-
ступ «автентичного музиканта» — 
справжнього лірника Андрія Ляшу-
ка, разом із ним солістки виконали 
маловідому старовинну колядку. За 
всі роки концертів нинішній склад 
«колядників» — найпотужніший. 
У повному складі квартет «Акорд» 
і красуні-солістки Юлія Шевчик, 
Тетяна Сорока та Оксана Штембур-
ська. 

У найближчих планах Тетя-
ни Ціхоцької — розвиток власної 
фольклорної студії. Уроки вокалу, 
вивчення традицій, індивідуальна 
підготовка музичних номерів, мож-
ливість виступити на професійній 
сцені у професійному шоу — така 
перспектива чекає талановитих ді-
ток. Найближча ж творча зустріч із 
Тетяною Ціхоцькою та її колективом 
— у концертному шоу «Волинський 
Великдень». Як кажуть, стежте за 
рекламою… 

Шоумен Володимир Зелен-
ський став батьком удруге. У 

понеділок, 21 грудня, в нього наро-
дився син.  Народжувала дружина 
Володимира, Олена, в одному з ки-
ївських пологових будинків. Ім’я 

дитини поки невідоме, та артист 
запевняв, що назве хлопчика на 
староруський манер. 

Як відомо, подружжя Зелен-
ських уже виховує восьмирічну 
доньку Олександру. 

Зеленський став батьком знову 

Ді Капріо залишає кінематограф 

Арнольд Шварценеггер ніколи не піде на 
пенсію 

Голлівудський актор Леонардо Ді 
Капріо заявив, що йде у тривалу 

творчу відпустку. Замість зйомок у 
кіно Лео хоче присвятити себе ря-
туванню навколишнього світу. Про 
це Ді Капріо розповів у інтерв’ю ні-
мецькому виданню Bild. 

«Я трохи виснажений. Планую 
взяти довгу перерву. За два роки я 
знявся у трьох фільмах і просто ви-
бився з сил», — заявив 38-річний 
актор. 

Однак під час творчої відпустки 
Леонардо не сидітиме на місці. «Я 
хотів би трохи поліпшити світ. Лі-
татиму по всій планеті і робитиму 
добрі справи для навколишнього 
середовища», — поділився планами 
Ді Капріо. 

До слова, артист уже багато ро-
ків є затятим захисником екології. 
Він їздить винятково на електромо-
білях, а його будинок обладнаний 
сонячними батареями. 

Американський актор і політик 
Арнольд Шварценеггер заспо-

коює своїх шанувальників: на пен-
сію він не збирається ані тепер, у 
свої 65, ані у 90 років. 

«Термінатор» запевняє, най-
щасливіший він саме коли пра-
цює. «Цього слова (пенсія) немає 
в моєму словнику, бо мене завжди 

вчили приносити користь і пра-
цювати, тож коли я проспав шість 
годин, то прокидаюся з почуттям 
провини, що й досі лежу в ліжку. 
Мушу вставати і щось робити, — 
зізнався Шварценеггер. — Хто 
сказав, що не можна грати перед 
камерою, коли тобі 80 чи 90?» — 
додав він. 

Нагадаємо, подейкують, що 
Арні вже не проти завести собі мо-
лоденьку подружку. Щодо колиш-
ньої жінки Марії Шрайвер, то з нею 
в них зараз «чудові стосунки».

«Ми не сваримося, весь час 
спілкуємося по телефону та разом 
ростимо дітей, — поділився актор. 
— Ми — відповідальні батьки, зна-
ємо, що єдиний спосіб це робити 
— докладати зусиль разом, і в нас 
добре виходить». 

Свою ж подружню зраду з хат-
ньою робітницею, яка призвела до 
краху цього шлюбу, Арнольд на-
зиває «найбільшою особистою по-
разкою». 
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«Коляда з Тетяною Ціхоцькою» 
зібрала ювілейний аншлаг 

Олександр ПОНОМАРЬОВ: 

За словами Пономарьова, його 
вже неодноразово запрошува-

ли працювати у Верховній Раді. «Я 
вже три скликання міг бути народ-
ним депутатом», — сказав Олек-
сандр в ефірі «Світського життя». 
Але поки що співак іти в політику 
не хоче. «По-перше, я зараз іще не 
готовий — сам для себе, — пожар-
тував артист. — По-друге, я поки 
не відчуваю, що можу бути там ко-
рисним, хіба що в якості боксера у 
минулому. Але це мені не подоба-
ється». Як відомо, в юності Поно-
марьов активно займався боксом. 

«Я не готовий, я не хочу бути 
молодим дурним депутатом, який 
натискає кнопки», — додав вико-
навець, який, за його ж словами, 
міг стати парламентарем і до По-
маранчевої революції. 

Також у рамках програми, яку 
знімали до свята Водохреща, Саш-
ко запропонував телеведучій Ка-
терині Осадчій зануритися в кри-
жану воду. Разом вони сходили в 
лазню та пірнули в ополонку біля 
заміського будинку співака. 

Пономарьов розповів, що опо-
лонка для нього — не рідкість. 
Каже, що туди він стрибає постій-
но, коли париться у лазні. А якось 
заманив у неї і боксера Віталія 
Кличка. Каже, тому дуже сподо-
балося.

За словами артиста, єдине, 
чого йому бракує для повного 
щастя, — жінки, яка стала б йому 
не тільки коханкою, а й спорідне-
ною душею. 

«Половинки не вистачає… Ді-
вчата є… — сказав він. — Я ж не 
якийсь там… Просто, знаєш, не 
вистачає людини, з якою можна 
поспілкуватися, довіритися, роз-
казати все, що відбувається в тебе 
в житті, що зараз на серці, помрія-
ти разом». 

Віктюка «розвели» на 400 тисяч 

Відомий театральний режисер 
Роман Віктюк став жертвою те-

лефонних аферистів. За допомогою 
SMS-повідомлення шахраї оголо-
сили, що банківська картка Віктюка 
нібито заблокована через збій у сис-
темі. Неполадки обіцяли усунути, 
якщо він надішле їм у відповідь пові-
домлення. У підсумку з банківської 
картки Романа Григоровича зникло 
400 тисяч рублів. Режисер написав 
заяву в поліцію. За цим фактом по-
рушено кримінальну справу.

До слова, Віктюк — не перша 
зіркова жертва телефонних шах-
раїв. Так, навесні минулого року 
від таких аферистів постраждала 
телеведуча Тіна Канделакі. 

Шоубіз

Огневич на «Євробаченні» 
співатиме третьою 
Стали відомі результати жеребкування номерів, 
під якими конкурсанти «Євробачення-2013» ви-
ступатимуть у півфіналах конкурсу. Українська 
учасниця Злата Огневич співатиме у першому 
півфіналі під номером три. Про це повідомила 
прес-служба «Першого Національного». 

Лорак із Муратом відкрили 
черговий ресторан 
Співачка Ані Лорак та її чоловік Мурат Налкакіоглу все 
намагаються заробити на ресторанному бізнесі. Парочка 
відкрила вже третій заклад у столиці. Новий ресторан 
подружжя розташований на Дніпрі. Одна з «родзинок» 
закладу Лорак із Муратом — освітлення, яке постійно 
змінюється. У ресторані буде акцент на турецькій кухні, 
але в меню є і європейські страви. 

Не хочу бути дурним депутатом, який 
натискає кнопки 


