
Вже традиційно на Різдво зірки 
збираються в прикарпатсько-

му курорті Яремчому на Winter 
Romantik Fest. Цього року на ет-
нофестиваль приїхали Марія 
Бурмака, Ольга Сумська, Віталій 
Борисюк, Соломія Вітвіцька, Влад 
Кочетков, Влада Литовченко, Тоня 
Матвієнко та Наталія Бучинська. 

Цьогоріч більшість розважаль-
них акцій на фестивалі скасували. 
Замість цього всі гості помолили-
ся за Україну, заспівавши «Боже 
великий, єдиний, нам Україну 
храни». Крім того, в рамках фесту 
відбувся благодійний аукціон на 
підтримку проекту «Збережемо 
скарби разом». Кошти, виручені 
на торгах, підуть на реставрацію 
колекції сакрального мистецтва 
Івано-Франківського краєзнавчо-
го музею. 

Організатор Winter Romantik 

Fest Іван Гаврон упевнений, що 
сьогодні, як ніколи досі, потрібно 
цінувати і популяризувати наці-
ональні традиції та обряди, а та-
кож нашу неперевершену музику, 
кухню і моду. Тому всім гостям він 
запропонував прибути в нарядах 
із елементами українських орна-
ментів або державної символіки та 
взяти участь у конкурсах «Кращі 
гуцульські вареники» та «Краща 
кутя Святого вечора». А також 
навчитися майструвати дідух — 
сімейний оберіг, популярний у на-
ших предків. 

Перемогу, як і минулого року, 
здобули Ольга Сумська та її чоло-
вік Віталій Борисюк. А ось найкра-
щими в конкурсі на найгарніший 
дідух стали телеведуча Соломія 
Вітвіцька та її чоловік кліпмейкер 
Влад Кочетков. 

Тетяна ЩЕРБІНА 

Співачка Тіна Кароль розповіла про 
те, як виховує сина. Зіркова матуся 
зізналася, що змалечку привчає 
6-річного Веніаміна відповідати за 
свої вчинки та мріє, аби він скоріше 
став паламарем. 

За словами Кароль, її син уже 
знає, що подарунки треба заслужи-
ти. 

— Переважно дарую те, що він 
попросить. Хоча бувають і малень-
кі сюрпризи. Але Веня знає: всі по-
дарунки треба заслужити — добре 
поводитися, не говорити поганих 
слів. Він розуміє, що сам відповідає 
за свої вчинки. А ще — що є дітки, 
яким узагалі нічим гратися. Тому з 
часом ми іграшки збираємо і відно-
симо до дитсадка або в дитячий бу-
динок, — зауважила артистка. 

Тіна наголошує, що Веніаміна 
цікавлять не самі лише іграшки. У 
своєму ще досить юному віці хло-
пець розвивається різнобічно:

— Грає в шахи та навіть нещо-
давно отримав свій перший кубок 
«Срібного коня» — друге місце у 
турнірі в своєму садку. Ходить на 
тхеквондо, грає на фортепіано, пла-
ває. На зиму, правда, басейн скасу-
вали — кому потрібні хворі вуха? Го-
тується до школи, вивчає англійську 
та французьку мови — навіть грає у 
французькому театрі. Скоро у нього 
спектакль, і я в очікуванні дива. А по 
вихідних у нього недільна школа при 
церкві. 

На думку Тіни, релігійне вихо-
вання дуже необхідне. 

— Не хочу, щоб хтось подумав, 
що я збожеволіла на релігії. Річ в ін-

шому. Діти, які відвідують церковну 
школу, набагато добріші, ніж ті, хто 
довго сидить за комп’ютером. Вони 
смиренніші та мають більше насна-
ги, знають правила — це можна, а 
цього не можна. Знаходять відпові-
ді на важливі питання, включаючи 
і питання, які стали важливими у 
нашій сім’ї: куди йдуть душі, де наш 
тато. Їм прищеплюють повагу до 
батьків, любов до тих, хто їх оточує, 
— пояснила співачка. — Веня знає 
святих, знає, чим вони прослави-
лись. І приклади для наслідування у 
нього існують в іншій площині — не 
той, у кого є iPad, а хто є духовною, 
відкритою людиною. Щонеділі ми 
разом ходимо на ранкову службу, 
і це дуже зміцнює сім’ю, — додала 
Кароль. 

Артистка навмисне знайшла у 
Києві церкву — Іллінську, де служба 
починається не о 7-й ранку, а о 10-й, 
щоб дитині було простіше вставати. 

— Стою разом із усіма в храмі, а 
Веня — у вівтарі. Дуже хочу, щоб він 
скоріше став паламарем, — зауважи-
ла вона. 

Тіна впевнена, що у дітей має 
бути чіткий режим. 

— Вважаю, що у дітей, які про-
кидаються о 8-й ранку або о 7.30, а 
лягають о 10-й вечора, здоровіша 
психіка. І потім, ніщо так не орга-
нізовує людину, як режим. Я сама 
така: мені потрібно, щоб усе було 
чітко і зрозуміло. Інакше не змогла б 
витримувати таких навантажень, — 
пояснила вона. 

Кароль не приховує, що має по-
мічників у вихованні сина. 

— Дорогоцінна няня Вені, яка 
вже і моя няня (сміється). Уявляєте, 
заради мене вона навчилася робити 
яйця пашот! Обожнюю їх на сніда-
нок — почуваю себе як у мішленів-
ському ресторані. Вона працює в 
парі зі своєю донькою — змінюють-
ся, як їм зручно, — розповіла співач-
ка. 

Також у будинку Тіни живе сі-
мейна пара філіппінців, яка допома-
гає по господарству. 

— Загалом, як далекі родичі (по-
сміхається). Я не випадково взяла 
іноземців. До цього були випадки, 
коли з дому витікала інформація. 
Але головна причина — і мені, і Вені 
потрібно вдосконалювати англій-
ську, і вони наші цілодобові педа-
гоги. До речі, ми обидвоє відразу ж 
підтягнули мову. Тепер я знаю, як 
англійською буде «пил», «ганчірка», 
«бруд», а не тільки «сонце» і назви 
тварин, — зауважила Тіна. 

Андрій Данилко зустрічається з мамою 
Вєрки Сердючки 

У Мережу потрапили фото Да-
нилка з його коханою на відпо-

чинку в Маямі, США. 
Відомий український артист 

Андрій Данилко, який просла-

вився завдяки сценічному образу 
Вєрки Сердючки, завжди при-
ховував своє особисте життя від 
шанувальників, розповідає «Іво-
на». Втім, нещодавно у Мережу 
потрапили фото, на яких Андрій 
відпочиває після новорічних свят 
у компанії з дівчиною. Знімками 
з особистого життя артиста поді-
лився український співак Андрій 
Кравчук (EL Кравчук) на своїй 
сторінці в соцмережі. 

Андрій Данилко зображений 
на фото з Інною Білоконь, його 
сценічною колегою, яка стала ві-
дома завдяки ролі мами Вєрки 
Сердючки. Пара на світлині де-
монструє свої теплі стосунки і 
мило цілується на залитій сонцем 
вулиці. 

Ель Кравчук запостив також 
знімок, на якому Данилко та Біло-
конь лежать на ліжку в розкішній 
спальні маєтку Джанні Версаче в 
Маямі. Автор допису зазначив, що 
фото зроблені в січні 2015 року. 

Фронтмен гурту «Океан Ельзи» 
Святослав Вакарчук вважає, що 

в наш час не мати власної політичної 
позиції — це злочин. І це стосуєть-
ся не лише артистів, а й звичайних 
людей. Музикант із оптимізмом ди-
виться в майбутнє України й закли-
кає пам’ятати, що політики, яких ми 
вибрали, не царі та не боги. 

— Колись й холодна війна зда-
валася вічною. Колись і Радянський 
Союз здавався вічним. Усе одно все 
змінюється. Треба думати не про те, 
мине чи ні, а про те, що треба ро-
бити сьогодні, — вважає Вакарчук. 
— Я з великою повагою ставлюся 
до всіх — до тих, хто має позицію, 
близьку до моєї, й до тих, хто має 
повністю протилежну. Єдине, чого 
я не розумію, це коли людина каже: 
я не маю ніякої позиції. Не можна 
судити тих, хто думає не так, як ти. 
Але якщо людина, особливо публіч-
на, декларує, що «ви знаєте, я тут ні 
при чому», то це не просто безвідпо-
відально, це моральний злочин, — 
наголосив Вакарчук. 

Окрім того, він прокоментував 

ситуацію, яка зараз склалась у краї-
ні. Музикант вважає, що це законо-
мірна хвороба росту. 

— Що стосується того, що від-
бувається сьогодні, як на мене, це 
закономірна хвороба росту. Ми за-
хворіли з самого початку. Я інтуї-
тивно впевнений, що нас нічого не 

вб’є, а лиш зробить сильнішими. 
Все, що нам сьогодні потрібно, — це 
зціпити зуби, робити свою роботу. І 
пам’ятати, що політики, яких ми ви-
брали, не царі, не боги. Вони люди, 
нам треба за ними слідкувати. Якщо 
вони не справляться, на їхнє місце 
прийдуть інші, — впевнений Славко. 
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У паризькому Марші миру взяла участь 
Рената Литвинова 

Російська режисерка й актриса 
Рената Литвинова взяла участь 

у масштабному Марші єдності за 
свободу та мир проти терору, що 
пройшов 11 січня у Парижі. 

47-річна зірка опублікувала у 
своєму Instagram фото з самої гущі 
подій. На знімку Рената стоїть на 
площі Націй в оточенні сотні ти-
сяч французів. 

До слова, на пам’ятну акцію в 
Париж приїхали лідери країн та 
провідні політики. Зокрема, на 
марші були й Президент України 
Петро Порошенко з дружиною 
Мариною. 

Шоубіз

В Росії співаком року став 
Кіркоров 
Усеросійський центр вивчення громадської думки 
підбив підсумки року, що минає, і визначив найви-
датніших персон. Так, Філіп Кіркоров став найпопу-
лярнішим виконавцем Росії за 2014 рік. Щоправда, 
першість йому довелося розділити з композито-
ром Ігорем Крутим, із яким вони набрали однако-
ву кількість голосів. 

Лоуренс визнали 
«найкасовішою» зіркою 
Блокбастери «Голодні ігри: Переспівниця. Частина 
І» та «Люди Ікс: Дні минулого майбутнього» цього 
року зібрали в прокаті 1,4 мільярда доларів. У 
обох стрічках знялась американська акторка 
Дженніфер Лоуренс, і це забезпечило їй титул 
найкасовішої. Рейтинг найприбутковіших акторів 
та актрис року, що минає, склав журнал Forbes. 

Вакарчук: «Політики, яких ми вибрали, — 
не царі, не боги» 

Кароль мріє виростити із сина 
добру людину та паламаря 

Знаменитості заспівали колядки, 
приготували кутю і помолилися за мир 


