
Концерт «Коляда з Тетяною Ціхоць-
кою» завершено, завісу закрито. 
Артисти попрощались із публікою 
до наступних зустрічей на сцені. 
«По гарячих слідах» запитуємо в 
солістки: які відчуття після концер-
ту, які емоції він викликав у самих 
учасників і чи все вдалося так, як 
задумувалось? 

— Якщо коротко, то у мене піс-
ля цього концерту — відчуття ви-
конаного обов’язку та задоволення 
від проведеної роботи, — зізналась 
артистка. — Зміни в сценарії, допо-
внення його новими творами — все 
було виправдано і схвально сприй-
няте публікою, яка в фіналі концер-
ту влаштувала нам тривалу овацію. 
Чесно кажучи, емоції переповнюва-
ли нас, солістів, ніяк не менше, ніж 
глядачів. На очі наверталися сльози 
від почуття згуртованості нас, укра-
їнців, яке охопило всіх присутніх у 
залі. 

Концерт має свою сталу режи-
суру, і змінити його чи доповнити 
не так просто — номери програми 
вибудовані так, що глядач не втом-
люється сприймати дійство, воно 
проходить, як кажуть, на одному ди-
ханні. Ви ніби переглядаєте «живий» 
альбом різдвяних картин — яскра-
вих, музично колоритних, із цікавою 
режисурою. Щороку Ціхоцька та її 
колеги знаходять усе нові й нові тво-
ри, щоб урізноманітнити програму. 

— Якось мені трапився комен-
тар, мовляв, кожного року те ж саме 
повторюється, — каже Тетяна Ці-
хоцька. — Це дещо дивно, що комусь 
можуть набридати щорічні Різдвяні 
свята і, відповідно, все що їх су-
проводжує, зокрема й колядки. Для 
мене, як для людини, якій Бог дав 

голос, здібність співати, «Коляда» 
— і данина традиціям, і можливість 
робити їх популярними. Я переко-
нана, що такий концерт покликаний 
зміцнювати національну гордість. 
Щоразу, опрацьовуючи різдвяний 
фольклор, не перестаю дивуватися 
мудрості нашого народу. Це ж треба 
було так гармонійно сплести та збе-
регти в пісенних творах повагу до 
дохристиянських і християнських 
традицій, символів. Адже в основі 
цих творів — любов: любов до ближ-
нього, до всього, що оточує, до своєї 
України. 

Щодо новинок цьогорічного дій-
ства, то їх дійсно чимало. Як завжди, 
бурхливими оплесками глядачі зу-
стріли «Щедрик» і композицію «Ко-
лядник», в основі якої — народний 
різдвяний «шлягер» «На дворі чорна 
хмара в’ється». 

— Ця пісня звучить у концерті 
з перших років, а взагалі — вона з 
мого дитинства, пам’ятаю, як її мене 
навчила співати моя бабуся, — зі-
знається пані Тетяна. — Особливо 
піднесено сприйнялася повстанська 
колядка «Ой, уставай, брате». 

В програмі з’явився романс — 
«Повій, вітре, на Вкраїну» (музика 
— Л. Александрової, слова — С. Ру-
данського, аранжування — Д. Гер-
шензона). Це не різдвяний твір, 
проте пісня гармонійно вплелась у 
програму концерту ще у 2007-му, 
коли вона прозвучала у спільному 
виконанні Тетяни Ціхоцької та ду-
ету «Світязь». І ось цього разу «По-
вій вітре» Ціхоцька виконала спіль-
но з чоловічим квартетом «Акорд». 
Приємно було почути окремі слова 
вдячності саме за цю композицію від 
рідних учасника концерту — «ма-
ленького пастушка» Василя Рубахи. 

Як виявилося, його прадіда — теж 
Василя, який проходив трирічну 
службу в Мурманській області, час-
то викликав командир військової 
частини, виходець із України, для 
виконання саме цієї пісні, за що 
отримав відпустку додому — ось яка 
сила української пісні! «Повій, вітре, 
на Вкраїну» в виконанні Ціхоцької 
та дуету «Світязь» минулого року в 
національному хіт-параді на Першо-
му національному радіо стала «Піс-
нею року». 

Цього року, як і минулого, на 
«Коляді» був аншлаг. 

— Хтось відвідує концерт три 
роки підряд, є й такі, що пам’ятають 
«Коляду» 10-річної давнини і свят-
кують разом із нами ювілей, — про-
довжує артистка. — Директор про-
екту Дмитро Ураєв завжди зі сцени 
називає глядачів «генеральними 
спонсорами концерту», адже дійство 
існує і має можливість удосконалю-
ватися завдяки тому, що публіка «го-
лосує» придбаними квитками. Тому 
ми практично не роздаємо «контр-
амарок», цей проект не належить 
жодній державній структурі й існує 
виключно на комерційній основі. 
Якість і професійний рівень концер-
ту понад усе — власне, для нас це і є 
основна «стаття витрат»: якісні звук 
і світло, досконалі аранжування, 
хореографія. Тому хочеться подяку-
вати всім, хто це розуміє, купуючи 
квиток на українське святкове дій-
ство. Ми вдячні всім прихильникам, 
хто роками відвідує наш концерт. Я 
хочу, щоб усі вони знали, що мають 
прямий стосунок до популяризації 
нашої національної культури та на-
шої ідентифікації як народу.

Семен ДЕРКАЧ 
 

Український продюсер і теле-
ведучий Ігор Кондратюк поді-

лився на своїй сторінці в Facebook, 
що 18 січня його програмі «Карао-
ке на майдані» виповнилося 15 ро-
ків. 

Популярне телешоу, яке з 2007-
го по 2009 рік виходило на каналі 
«1+1», за роки існування створило 
788 оригінальних програм і отри-
мало кілька премій «Телетріумф». 

Програма побувала в 100 населе-
них пунктах, не тільки України, 
але і за кордоном. 

Окрім України та Росії, формат 
передачі придбав для виробни-
цтва Казахстан, а зараз ведуться 
переговори з Грузією. Переможець 
першого випуску виграв, зібравши 
суму менше п’яти гривень, а один 
із учасників за участь у фіналі за-
платив аж шість тисяч. 

Багато хто з українських зірок, 
які зараз відомі всій країні, ще зо-
всім не впізнаваними виходили на 
сцену «Караоке», серед них: Тіна 
Кароль, Наталя Валевська, Пав-
ло Табаков, Петро Дмитриченко, 
Міла Нітіч, Яна Соломко, Віталій 
Козловський, Alyosha, тріо «Авіа-
тор», Тарас Тополя, Надя Доро-
фєєва, Віка з гурту «НеАнгели» і 
багато інших молодих виконавців.

Ігор Кондратюк відсвяткував 15-річчя 
«Караоке» 

Пояркова позбавили водійського 
посвідчення й оштрафували 

Печерський районний суд по-
збавив скандального митця 

Сергія Пояркова водійського по-
свідчення. Слухання відбулося без 
камер. Журналістів пустили всере-
дину, та знімати заборонили. При-
чиною стало те, що Поярков не 
зупинився на вимогу міліціонера. 
Проте сам художник вважає, що 
приводом для суду стала його ак-
тивна участь в Автомайдані. 

Тепер екс-помічник депута-
та Поярков збирається подавати 
апеляційну скаргу. А поки її не за-
довольнять, їздитиме з американ-
ськими правами. 

«Я вважаю, що всі рішення, які 
виносяться з приводу Автомайда-
ну, написані під копірку. В інших 
випадках переважно буде те саме, 
тому що закон не працює», — за-
явив Поярков. 

Із художником стався ще один 
інцидент. Чотири патрулі ДАІ за-
тримали Пояркова біля посоль-
ства США та звинуватили в тому, 
що у нього є додаткові фари. 

«Під посольством стояли ав-
томобілі ДАІ, вони нас чекали. 
Одного зупинили за те, що він був 

нібито не пристебнутий, але його 
відпустили, а мені сказали, що у 
мене встановлені додаткові фари. 
Такий пункт у правилах є — за не-
встановлені заводом-виробником 
фари. Але цей пункт не застосо-
вується, бо дуже важко на дорозі 
визначити, які фари встановлені 
виробником, а які ні, для цього по-
трібний експертний висновок», — 
сказав він. 

Поярков також додав, що рані-
ше жодних протоколів на нього не 
складали, а за цей тиждень це вже 
третій чи четвертий штраф. 

Відомості.інфо

№3 (695)

23 – 29 січня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

«Отдыхаем вместе»

14

«Торнадо»

Культура

Пугачова відсвяткує своє 
65-річчя у Києві 
Найпопулярніша жінка Росії Алла Пугачова, кажуть, 
святкуватиме прийдешній день народження не у 
Москві, а в Києві. 15 квітня Примадонні виповнить-
ся 65 років. Тож відзначати ювілей Алла Борисівна 
планує із розмахом — влаштує великий концерт 
у столиці України. Подейкують, у свій день наро-
дження Пугачова заспіває нових пісень, над якими 
працювала ще до появи на світ її двійнят. 

Скрипка знову стане 
батьком 
Лідер гурту «ВВ» 49-річний музикант Олег Скрипка 
стане батьком уп’яте. Поповнення у родині чека-
ють до літа. Як відомо, Скрипка з дружиною вже 
виховують чотирьох дітей: 8-річного Романа, 6-річ-
ного Устима, трирічну Лесю й однорічну Зорю. При 
цьому офіційно розписуватися багатодітні батьки 
не поспішають. Олег і Наталя вже 17 років живуть 
у цивільному шлюбі. Скрипка переконаний, що 
штамп у паспорті з’являється, якщо жінка не дові-
ряє своєму чоловікові. 

«Эталон»

Чутки про страшну хворобу ро-
сійської співачки Жанни Фріске 

підтвердив її цивільний чоловік — 
телеведучий Дмитро Шепелєв. Дми-
тро написав про хворобу Жанни на 
її офіційному сайті. «Те, що довгі мі-
сяці залишалося виключно справою 
нашої родини, на жаль, кілька днів 
тому стало суспільним надбанням. 
Ми хочемо припинити будь-які спе-
куляції і вважаємо, що шануваль-
ники та небайдужі до Жанни люди 
мають право знати правду. Нашій 
сім’ї випало суворе випробування. 
Жанна хвора на рак», — написав 
Шепелєв. — Ми звертаємося до всіх 
із єдиним проханням — підтрима-
ти нас добрим словом і молитвою, 

— попросив він. — У найближчому 
майбутньому ми б хотіли утримати-
ся від коментарів для того, щоб не-
забаром повернутися до вас, я спо-
діваюся, з хорошими новинами. А 
зараз просимо дати нам зосередити-
ся на єдиному головному — здоров’ї 
і житті Жанни. Побажайте нам до-
бра». 

20-го січня у Росії оголосили зі-
брання грошей на лікування співач-
ки. Кошти почали перераховувати 
телеканали, зірки і тисячі простих 
людей. Вже за кілька годин після 
початку акції було зібрано понад 20 
мільйонів рублів (майже 600 тисяч 
доларів). Якщо кількість зібраних 
коштів перевищить суму, необхід-

ну для надання медичної допомоги 
Жанні, ці кошти будуть спрямовані 
на лікування дітей.

Фріске бореться зі страшною хворобою 

Тетяна ЦІХОЦЬКА:

1 лютого у Луцьку — КВН «Кубок Любарта» 

1 лютого в Палаці учнівської мо-
лоді Луцька відбудеться четвер-

тий турнір КВН «Кубок Любар-
та–2014». 

За почесний трофей позмага-
ються команди: 

• «Торнадо Люкс» (Берегомет) 
— віце-чемпіони Вищої україн-
ської ліги КВН, володарі «Кубка 
Любарта–2012»; 

• «Єталон» (Львів) — чемпіони 
телевізійної ліги КВН «Європа», 
володарі «Кубка Любарта–2013», 
півфіналісти Першої української 
ліги КВН; 

• «Проспект наук» (Київ) — 
чемпіони Слобожанської ліги, ві-
це-чемпіони ліги «ОтКЛиК» і фі-
налісти ліги «Європа», учасники 
Вищої української ліги КВН; 

• «Отдыхаем вместе» (Хмель-
ницький) — учасники Вищої 
української ліги КВН, фіналісти 
ліги КВН «Волинь», фіналісти ліги 
КВН «Європа». 

Замовити квитки можна за 
телефонами: (0332) 72-54-60, 
(066) 435 67 88. 

Наш концерт зміцнює 
національну гордість 

«Проспект наук»


