
У Дніпропетровську пройшов 
триденний oпен-ейр The Best City.
UA–2013. Другий міжнародний 
український музичний фестиваль 
зібрав більше 70 тисяч глядачів із 
усієї України та гостей із понад де-
сяти країн світу. «Best City стає од-
ним із брендів нашої держави, який 
формує до неї позитивне ставлен-
ня», — сказав віце-прем’єр-міністр 
і голова оргкомітету фестивалю 
Олександр Вілкул. — Фестиваль 
The Best City.UA–2013 пройшов 
яскраво. Ми розпочинаємо під-
готовку до 2014 року». 

Події фестивалю The Best City.
UA–2013 висвітлювали журналіс-
ти з понад 400 вітчизняних і за-
кордонних ЗМІ. Пряма трансля-
ція заходу велася у п’яти регіонах 
України. Найсвіжіші новини фесту 
постійно з’являлися в офіційній 
групі The Best City.UA–2013 у со-
цмережі. Власні враження від фес-
тивалю й інформацію про яскраві 
моменти голова оргкомітету осо-
бисто писав на своїй сторінці у 
Facebook (https://www.facebook.
com/OleksandrVilkul). 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ. 12 ЛИПНЯ, 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК 

Фестиваль відкрився з реєстра-
ції нового рекорду України — най-
численнішої колони мотоцикліс-
тів. Колону з 1 тисячі 540 байкерів 
очолив віце-прем’єр-міністр і го-
лова оргкомітету заходу Олександр 
Вілкул. «Байкери — це вже частина 
фестивалю. Шум тисяч моторів до-
дає драйву The Best City», — сказав 
він. 

Мотоциклісти з восьми країн 
світу — Польщі, Молдови, Угор-
щини, Росії, Америки та країн 
Прибалтики — та з десяти регіонів 
України проїхались вулицями Дні-
пропетровська до парку «Новосе-
лиця», де проходив фест. 

Хедлайнерами першого дня 
стали групи «ТНМК», «Воплі Ві-
доплясова», «Нічні снайпери», 
Guano Apes і Hurts. Останніх фес-
тивальники не відпускали зі сце-
ни, доки Hurts не заспівали на біс 
сингл Stay. 

На відкритті The Best City.
UA–2013 голова оргкомітету Олек-
сандр Вілкул заспівав разом із 
Олегом Скрипкою, лідером гурту 
«Воплі Відоплясова». 

За один день наметове міс-
течко фестивалю розрослося до 
десяти тисяч мешканців із усіх 
регіонів України та зарубіжжя. А 
арт-територію, на якій проходили 
майстер-класи з Петриківського 
розпису, відвідало майже двад-
цять тисяч відпочивальників. 

«Наше музичне місто наповне-
не не тільки якісною живою музи-
кою, а ще й національним україн-
ським колоритом і традиціями. 
Петриківка — це душа України. В 
її малюнках зберігаються козацькі 
традиції нашого народу», — за-

уважив Олександр Вілкул. Він за-
значив, що Петриківський розпис 
цього року номінується ЮНЕСКО 
на отримання статусу всесвітньої 
нематеріальної культурної спад-
щини людства. 

ДРУГИЙ ДЕНЬ. 13 ЛИПНЯ, 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК 

Більше 50 тисяч глядачів фести-
валю The Best City.UA, які зібралися 
перед головною сценою, одночасно 
зізналися в почуттях до України. «Я 
люблю Україну!» — п’ять разів про-
скандували вони. 

Хедлайнерами другого дня стали 
гурти Lumiere (українська група-пе-
реможець із понад 500 молодих ко-
лективів, які взяли участь у відборі), 
Kozak System, «Дельфін», «Бі-2», «Ле-
нінград», «Мумій Троль». 

Старожили фестивалю — гурт 
«Ленінград» — зізналися, що не ві-
рили в те, що такий глобальний захід 
повториться знову, та ще й на тако-
му високому рівні. «На фестивалі на 
саундчеку ми двічі проспівали нову 
пісню, — розповів лідер групи «Ле-
нінград» Сергій Шнуров. — В Укра-
їні дуже насичене музичне життя». 

Група «Мумій Троль» уперше зі-
грала на публіці кілька пісень зі сво-
го майбутнього альбому, який буде 
презентовано в серпні у Владивос-
тоці. «Приємно, що у Дніпропетров-
ську є масштабний, дуже хороший і 
правильний фестиваль. Заради та-
кого варто жити», — зазначив лідер 
гурту Ілля Лагутенко. 

Виступ групи Kozak System прохо-
див під проливним дощем, одначе це 
нітрохи не збентежило публіку, а, на-
впаки, розпалило і глядачів, і артистів. 

Однією з найяскравіших подій 
другого дня став відкритий чемпіо-
нат України з вейкбордингу, в якому 
перемогу виборов Ед Садовніков із 
Білорусі, а чемпіонський титул за 
кращий трюк дістався дніпропе-
тровцю Олександру Подафі. 

ТРЕТІЙ ДЕНЬ. 14 ЛИПНЯ, 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК 

Хмарна погода під час третього 
фестивального дня не стала на за-
ваді. «На «Бест Сіті» зранку пройшла 
коротка злива. Зі сцени попередили, 
щоб народ зміцнив намети у зв’язку 
з можливими поривами вітру. Але 
глядачі замість цього вийшли на 
майданчик перед великою сценою і 
зажадали ввімкнути музику! Це ви-
довище вражало: кілька тисяч лю-
дей, що танцюють під дощем! За такі 
моменти ми й любимо життя!» — на-

писав Олександр Вілкул на своїй сто-
рінці у Facebook. 

Глядачі Best City встановили на 
території фестивалю пам’ятник ле-
гендарному «бітлу» Джону Леннону. 
«Творчість групи «Бітлз» вплинула 
на формування сучасної музики, — 
зазначив Олександр Вілкул. — Тому 
на такому потужному фестивалі, де 
ми бачимо кращі зразки сучасної 
музики з України, СНД, Європи, 
пам’ятник Леннону вписався дуже 
гармонійно». 

Також на фестивалі The Best City.
UA відбулася сценічна реконструк-
ція козацької битви при Хотині 
1621 року, в якій взяли участь справ-
жні козацькі чайки та 200 учасників 
реконструкції з України і Польщі. 
Крім того, було задіяно 46 коней, 25 
гармат і загін лучників. 

Хедлайнерами третього дня 
стали групи «Мотор’ролла», Lacuna 
Coil, «Сплін», Enter Shikari та леген-
да світової музики — Scorpions. 

Британці Enter Shikari зізналися, 
що завдяки фестивалю The Best City.
UA–2013 вони для себе відкрили іта-
лійський гурт Lacuna Coil. 

А учасники легендарної німецької 

рок-групи Scorpions відзначили, що 
їм приємно повертатися в Україну. 
«Ми дуже раді знову бути в Україні. 
Щасливі бачити ті великі зміни, які 
відбулися з народом, починаючи з 
розпаду СРСР», — зауважили леген-
дарні рокери. 

Німецький рок-гурт Scorpions 
закривав третій музичний день The 
Best City.UA. Під час їхнього виступу 
почалася справжнісінька злива, од-
наче музиканти вийшли на сцену, а 
тисячі фестивальників, відкинувши 
вбік свої парасольки, танцювали та 
підспівували. 
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Кіркоров урятував смертельно хвору жінку 
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Помер соліст групи «Король и Шут» 
Михайло Горшеньов 

Фронтмен російського гурту 
«Король и Шут» Михайло 

Горшеньов на прізвисько Горшок 
помер у ніч на 19 липня, повідо-
мляється на сторінці колективу в 
Facebook. 

Причиною смерті лідера рок-
групи могли стати алкоголь і нар-
котики. Пресі стало відомо про те, 
що в руці Горшка його дружина 
знайшла шприц, а поряд із тілом 
— ложку. Наразі правоохоронні 
органи встановлюють точну при-
чину смерті виконавця. 

Шоубіз

Гран-прі Одеського 
кінофестивалю віддали 
фільму, де зіграв Хабенський 
Назвали володаря Гран-прі IV Одеського міжнарод-
ного кінофестивалю. «Золотого Дюка» та $15 тис. 
отримав фільм «Географ глобус пропив». Картина за 
мотивами роману Олексія Іванова — історія моло-
дого біолога, який від безгрошів’я йде працювати 
вчителем географії у звичайну пермську школу. 
Стрічка вже виборола Гран-прі та приз за кращу чо-
ловічу роль (Костянтин Хабенський) на «Кінотаврі». 

Шоптенко в Грузії повінчалася 
з Дікусаром 
Місяць тому танцюристи Олена Шоптенко та Дмитро 
Дікусар стали чоловіком і дружиною. Саме тоді вони 
розписались у столичному РАЦСі. А минулого тижня пара 
повінчалась. Обряд відбувся у старовинній церкві, роз-
міщеній у мальовничій гірській місцевості Грузії. «Наші 
стосунки почались у Грузії, це дуже символічно. До того 
ж це така гарна країна! Нам показали дивовижне місце 
Казбегі — єдиний регіон у Грузії, що повністю розташова-
ний у горах», — розповів Діма Дікусар. 

Олександр Вілкул на чолі байкерської колони

Філіп Кіркоров заплатив майже 
півмільйона рублів за операцію 

артистки пародійного жанру на ім’я 
Ангеліна Греєр. 46-річна жінка вже 
розпрощалася з життям, коли зро-
зуміла, що допомоги їй чекати ніз-
відки. 

Торік у грудні лікарі виявили 
у Греєр серйозні проблеми з сер-
цем і попередили: якщо не зробити 
операцію, то вона може померти в 
будь-який момент. Ситуація усклад-
нювалася тим, що жінці для цього 
необхідно було вилетіти в Ізраїль. 
На неї чекали заміна серцевих кла-
панів, шунтування та довга реабілі-
тація. Тоді Ангеліна звернулася по 

допомогу до друзів на телебаченні — 
в одному з ток-шоу оголосили збір 
коштів на операцію. Та грошей усе 
одно не вистачало. 

І ось тут на поміч співачці прий-
шов Філіп Кіркоров. «Філіп мене 
просто врятував, — розповіла щас-
лива Греєр. — Він сплатив усю суму, 
особисто замовив американські 
клапани для серця». Оперативне 
втручання артистці на прохання 
Кіркорова провели кращі фахівці 
Бакулевського центру серцево-су-
динної хірургії. 

Свого часу Греєр прославилася, 
показавши пародію на Філіпа Кір-
корова. Цікаво, що до цього поп-

короля ніколи не пародіювали жін-
ки. 

Олександр ВІЛКУЛ: 

Від кращого міста — до кращої країни 
Фестиваль The Best City.UA-2013 у Дніпропетровську зібрав більше 70 тисяч глядачів 


