
У Луцьку виступить «Один в каное» 

Фестиваль «Республіка» та 
«Квартира ФМ» запрошують 

на теплий весняний вечір — акус-
тичний концерт «Один в каное» у 
Луцьку 13 березня. 

Львівський гурт «Один в ка-
ное» добре і давно відомий у му-
зичному середовищі. Слухачів 
на концертах гурту збирається 
не менше, ніж на виступах «ста-

рожилів» української сцени. Це 
яскравий приклад «свіжої крові» 
в українській музиці. Особливістю 
«Один в каное» є його живе зву-
чання, а девізом —сила в простоті. 

Концерт у Луцьку відбудеться 
в обласному академічному театрі 
ляльок, що розміщений за адре-
сою вул. Кривий Вал, 18. Початок 
о 19:00. 

Талановиті діти знялись у кліпі Тіни Кароль 

Співачка Тіна Кароль обрала без-
програшний варіант, щоб заспі-

вати про Україну. Артистка випусти-
ла кліп на пісню під назвою «Україна 
— це ти» разом із дітьми. Музику Ка-
роль написала сама, а слова — у спі-
вавторстві з Миколою Бровченком. 
Разом із Тіною композицію викону-
ють учасники її команди з вокально-
го телешоу «Голос. Діти». 

«Це діти мене надихнули написа-
ти таку пісню. І ми вирішили зняти 
спільний кліп… Я дуже хвилююся, 
бо рідко пишу композиції для себе, і 
відкрито про це говорю. Але це кра-
сива патріотична пісня про Україну 
українською мовою, — сказала спі-
вачка. — Я рада, що діти виконають 
її. Дуже хочу, щоб їхні голоси звуча-
ли в ефірі та радували глядачів сво-
єю чистотою, щирістю і добротою, 
якої так нам зараз не вистачає». 

Російський співак Андрій Мака-
ревич, як і обіцяв, незабаром 

приїде з концертами до України. 

Лідер «Машины времени» особис-
то привітає українських жінок із 
8 Березня. 

«Усі артисти їдуть туди, куди 
їх запрошують, ніхто самостійно 
маршрутів не вибирає. Нас за-
просили в Київ, Харків, Одесу і 
Дніпропетровськ. Сподіваюся, 
що концерти пройдуть, як і за-
плановано. Програма називається 
«L.O.V.E. — Песни про Любовь», в 
ній і мої пісні, і пісні англійською 
мовою. Загалом ми це робимо до 
8 Березня для українських жінок», 
— розповів Макаревич. 

Нагадаємо, серпневий концерт 
Андрій Макаревича на Донбасі, а 
саме перед дітьми у Святогірську, 
викликав невдоволення у багатьох 
росіян. 

Співачка, композитор і телеведуча 
Марія Бурмака, котру називають 
музою українських революцій, на 
запрошення волонтерських орга-
нізацій відвідала Великобританію з 
благодійними концертами. 

У День пам’яті Небесної сотні 
артистка заспівала в лондонському 
Холланд-парку на меморіальному 
вечорі, де зібрались українці вшану-
вати пам’ять героїв. Акцію проводи-
ла благодійна волонтерська органі-
зація «Лондон-Євромайдан», котра 
збирає кошти для наших солдатів. 

— Ці люди й ті, хто їм допома-
гає, зібрали з липня на різні потреби 

солдатів 105 000 фунтів, — ділиться 
Марія Бурмака. — З Лондона вони 
тісно співпрацюють із представни-
ками батальйонів. Ті висилають їм 
побажання, і щосуботи «Лондон-
Євромайдан» відправляє коробки з 
теплим одягом, аптечками, ліками 
в Україну. Крім того, надають допо-
могу біженцям та рідним загиблих. 
І це Лондон! Розрив шаблонів! Я 
вражена і дуже рада, що приїхала і 
долучилася до спільної благородної 
справи». 

Наступного дня у Манчестері 
пройшов сольний концерт Марії 
Бурмаки, котрий ініціювала органі-
зація «Волонтерська допомога во-

їнам України громадою Манчесте-
ра». Хоч ідея створити цей концерт 
виникла буквально за кілька днів, 
зібрався повний зал. Сотні небай-
дужих людей приїхали з інших міст. 
Загалом на двох концертах було зі-
брано більше 10 000 фунтів. 

— Знаєте, що сильно? Не про-
сто зіграти концерти і допомогти 
зібрати на них сукупно близько 
10 000 фунтів, а ще й зрозуміти, що 
у країні, в якій я ніколи не була ра-
ніше, стільки людей мене люблять! 
— зазначила співачка. 

Ще один концерт Марія дала 
прямісінько перед будинком 
прем’єр-міністра Великобританії 
Девіда Камерона на Даунінг-стрит. 
Багато місяців активісти лондон-
ського «Євромайдану» проводили 
пікет саме на цьому місці. 

— Ідея концерту виникла 
спонтанно, бо якраз напередодні 
з’явилася новина, що Великобри-
танія сумнівається в наданні вій-
ськової допомоги Україні, — каже 
Бурмака. — Ми вирішили спробу-
вати достукатися до сердець бри-
танського керівництва через пісню. 
Поліція дала дозвіл на встановлен-
ня апаратури не відразу, але дозвіл 
було отримано. І ввечері 24 лютого 
українська пісня звучала в центрі 
Лондона. Я не знала, чи ми розтопи-
мо серця британців, але спробувати 
було варто! 

Імпровізований концерт прой-
шов успішно — люди зупинялись, 
приєднувалися, слухали, аплодува-
ли та замислювались. Можливо, це 
всього лише збіг обставин, але пер-
ша сторінка газети The Times 25 лю-
того повідомила про те, що британці 
допомагатимуть Україні. 

Тетяна ЩЕРБІНА 

Лідер гурту «Бумбокс» Ан-
дрій Хливнюк заявив, що не 

збирається їздити в Росію, поки 
триває війна. Про це він повідо-
мив у ефірі «Сніданку з «1+1». 
За словами співака, він продо-
вжує спілкуватися зі своїми ро-
сійськими промоутерами, однак 
їхати до країни-агресора нізащо 
не буде. «Конфлікт особисто у 
мене, у моєї сім’ї один конфлікт: 
із людьми, які напали на мою 
країну. А так конфліктів ніяких 
нема. Я не поїду в цю країну, 
поки не закінчиться війна і весь 
цей жах», — заявив Хливнюк. 
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Пугачова заспівала нову пісню про війну 

Російська зірка Алла Пугачова, 
яка згадала про мир, коли Путін 

нагороджував її орденом, презенту-
вала нову пісню з промовистою на-
звою «Війна». Композицію записано 
в непритаманному для Алли Бори-
сівни стилі шансон. 

Як відомо, Пугачова негласно 
підтримує Україну. І хоча Прима-
донна жодного разу про це офіційно 
не говорила, проте усілякими спосо-
бами натякає, що війна, яку затіяла 
Росія, безглузда. Російські фанати 
зірки розкритикували її нову аудіо-
роботу, проте Алла Борисівна наго-
лосила, що вона співає те, що відчу-
ває. «Всьому свій час. Треба співати 
те, що відчуваєш. Я взагалі як птах: 
не співаю, коли б’ють гармати. А за-
раз мене все це зачепило», — сказала 
співачка. 

До речі, композицію «Війна» на-

писав коваль із Пскова Євген Вагін, 
а диск із його авторськими піснями 
дружині передав Максим Галкін. 

Шоубіз

Український фільм «Плем’я» 
став володарем близько 
50 міжнародних нагород 
У бельгійському місті Монс відбувся 31-й міжнародний 
кінофестиваль фільмів про кохання, на якому картина 
Мирослава Слабошпицького «Плем’я» була відзначена 
двома нагородами. Загалом фільм про учнів спеціа-
лізованого інтернату для слабочуючих був представ-
лений більш ніж на 30 міжнародних фестивалях, на 
яких отримав близько 50 нагород, що є абсолютним 
рекордом серед стрічок українського виробництва. 

Уродженка України виграла 
титул «Міс Німеччина–2015» 
Уродженка України Ольга Гофман виграла конкурс краси 
і титул «Міс Німеччина–2015». Дівчина, яка переїхала з 
України разом із сім’єю в 2001 році, змагалась за звання 
з 23 конкурентками. Ольга живе у місті Мюнстер, має 
німецьке громадянство та працює в медичному закладі. 
За перемогу в конкурсі модельєр Гаральд Глеклер вручив 
23-річній дівчині корону. Крім того, вона виграла авто-
мобіль, намисто, сукні, а також подорожі на Кубу, острів 
Боркум у Північному морі та до Бразилії. Оля народилася 
у невеличкому селі на сході України. 

Андрій Хливнюк 
не поїде 
в Росію, поки не 
закінчиться війна 

Марія Бурмака зібрала 10 тисяч 
фунтів для українських військових 

Макаревич приїде привітати українок 
із 8 Березня 


