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Шоубіз

Наташа Корольова
кардинально
змінила імідж

Випущено новий
потужний кавер на хіт
Джамали «1944»

Мало того, що зірка розпрямила
своє «фірмове» хвилясте волосся.
Замість звичної копиці темного
волосся, голову Наташі тепер
прикрашають пасма, пофарбовані за новітньою, дуже складною
технологією «Шатуш».

Гурт Red Sneakers здивував своїм кавером
на пісню Джамали «1944». «Наша улюблена
землячка Джамала є невід’ємним символом
Криму, на її пісні важко знайти кавери, адже
переспівати Джа мало хто ризикне. Втім, ми
так любимо цю композицію, що вирішили зробити свою версію. Будемо вдячні за відгуки!»
— зазначили музиканти.

Британець витратив $ 150 000 на
пластичні операції, щоб стати схожим на
Кім Кардашян
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-річний Джордан Джеймс
Парк мріє стати «чоловіком-

Кім».
«Мене надихає вся сім’я Кардашян, але в основному Кім. Я
люблю їх усіх, як вони виглядають
і одягаються, вони — чисте натхнення», — розповідає Джордан.
Він уже кілька років витрачає величезні суми на послуги пластичних хірургів, щоб стати хоч трохи
схожим на своїх кумирів, повідомляє Super.ru.
Останнім експериментом жителя Великобританії над своїм тілом стала ринопластика, ліпосакція шиї та імплант в підборідді, які
обійшлися йому в 3 тисячі фунтів.

LOBODA вирушила в європейський тур у
форматі «клубний»

Крім того, Парк уже переказав на
рахунки клінік пластичної хірургії
понад 150 тисяч доларів.
Тим часом Парк вже має численних шанувальників у соціальних мережах, а перестати лягати
під ніж Джордана вмовляє тільки
його мати. «Моя мама сказала, щоб
я не робив свій ніс маленьким, і
попросила не втрачати розуму», —
розповідає молодий чоловік, який
кілька днів тому переніс чергову
операцію. За словами Парка, тепер
його єдиною мрією є зустріч з членами родини Кардашян: «Я сподіваюся, що найближчим часом
це вдасться здійснити. Мої пальці
схрещені».

рідному місті продюсера артистки
Нателли Крапивної.
«Моя історична батьківщина,
одне з найкрасивіших міст на планеті. Співати для людей цього міста
— велика честь! Сьогодні будемо горіти яскравим полум’ям і дарувати
вам радість!» — напередодні виступу написала Нателла в своєму фотоблозі.
В Азербайджані LOBODA також
встигла провести невелику фанзустріч, на якій шанувальники кинулися її обіймати та проголосили
королевою.
Перед шоу Світлана зробила
прогулянку по березі Каспійського
моря, де просто ручкою робила замальовки майбутніх активностей.
«Люблю дихати та писати план
біля моря. Сьогодні я це зробила —
на рік, ручкою. Це завжди працює»,
— зізналася LOBODA після декількох годин усамітнення.

К

Алла Пугачова шокувала перехожих у
центрі Москви
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-річна Алла Пугачова, яка
не втомлюється дивувати
шанувальників і модних критиків
новими образами, знову «підкинула дров у багаття» обговорень її
гардеробу.

Співачка вийшла в світ у
шикарних обновках — і не на
прем’єру або світський раут, а просто так: Алла Борисівна відправилася на шопінг в ГУМ. Співачка,
про яку навряд чи можна сказати,
що вона — любителька «вийти в
народ», провела день, оглядаючи
нові наряди в знаменитому торговому центрі. Дивно, але Пугачова,
звично закрита для широкої публіки, позувала випадковим перехожим і навіть фотографувалася з
охочими.
Алла була в прекрасному настрої, і по всьому було видно, що в
першу чергу їй самій подобається
її новий образ: яскраво-червона
сукня, ультрамодні черевики на
високій танкетці, витончений капелюшок, чорна накидка (але вже
не балахон!) й оригінальні сонцезахисні окуляри. Після шопінг-марафону Пугачова — без будь-якої
охорони — відправилася не додому, а на прогулянку по одному з
найкрасивіших провулків в центрі
російської столиці — Камергерському. Судячи з усього, весна,
прихід якої зірка традиційно відзначає у кожен перший вікенд березня, для неї — не просто пора
року, а стан душі.

Онук Богдана Ступки Дмитро одружився

О

нук Богдана Ступки Дмитро
Ступка одружився з телеведучою Поліною Логуновою.
Розписувалися молоді в одному зі столичних театрів. Після цього молодята влаштували pre-party
в закладі успішного ресторатора
Миколи Тищенка.
Привітати Дмитра та Поліну
прийшли їхні рідні та близькі. Серед гостей, які поділили свято з
молодятами, — співак Олександр
Кривошапко, телеведучий Ігор Посипайко, актори Паша Лі та Альона Мусієнко, телеведучий Антон
Поліщук, лідер гурту «С.К.А.Й.»
Олег Собчук, телеведучий Денис
Христов, актриса Олеся Жураков-

ська, телеведуча Олена Філонова
та багато інших.
У гостей події була можливість
взяти участь у благодійній програмі від фонду «Можливості Кожному», а також придбати книгу про
великого актора — Богдана Ступку та аксесуари від бренду Mobeus
Handcrafts. Усі зібрані від продажу
книг та аксесуарів кошти підуть
на допомогу дітям із обмеженими
можливостями з дитячого будинку «Малютка».
Також варто відзначити, що
Поліна Логунова справила на вечірці фурор своїм дефіле в декількох весільних нарядах від салону
MODENA.

рім туру українськими містами,
артистка виступатиме з концертами в Латвії, Білорусі, Молдові, Німеччині.
Перед цим Світлана LOBODA
відсвяткувала 8 березня на сцені,
традиційно організувавши яскравий
концерт.
Шанувальникам свого таланту артистка подарувала не тільки
емоційне та оригінальне шоу, але й
з’явилася на публіці в новому образі, в основі якого — стильні кучері.
Шанувальники співачки, прихопивши колоритну атрибутику,
вирушили в тур разом із улюбленою
артисткою, і мандрують вслід за зіркою по всьому світу, влаштовуючи
на концертах свого кумира яскраві
перформанси під сценою.
Черговий успішний концерт співачка та її команда відіграли в Баку,

Вінницька ледь
не розпрощалася
з життям через
сукню
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ещодавно співачка і телеведуча Альона Вінницька
розповіла про гіркий творчий
досвід. Виявляється, на зйомках
популярного кліпу на композицію «Моя попытка № 5» дівчину
одягли в сукню золотистого кольору, яка світилося при софітах.
Однак сама сукня так не виглядала, її пофарбували фарбою з
блискітками. Олена розповідає,
що ця фарба виявилася токсичною і їй було дуже важко знаходиться в наряді 11 годин зйомок.
Співачка могла отримати сильне
токсичне отруєння організму. На
щастя, все обійшлося.

Дружина Джорджа Клуні нарядила його в
шкіряну спідницю
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жордж Клуні одружений з
Амаль уже півтора року, але він
не перестає захоплюватися своєю
дружиною і вважає, що вона перевершує його за всіма параметрами,
— мовляв, дружина і розумніша, і
гарніша, і має куди кращий смак.
Актор настільки довіряє думці своєї
другої половини, що тепер навіть на
зйомках прислухається до її порад.
«У черговому творінні братів
Коенів «Хай живе Цезар!» мій персонаж — актор, зірка старого доброго
Голлівуду, який грає в однойменному фільмі, — розповів Клуні. — Він
не є найрозумнішим чоловіком на
світі. І наряд його в сучасному поданні досить безглуздий, вся ця
«упряж», обладунки, сандалі — він
же грає римського генерала... Так ось
уявляєте, що цю розкішну шкіряну
спідницю, яку ви на мені побачите,
для мене виготовили за порадою
Амаль! Саме дружина порекомендувала, щоб спідниця була зі шкіри.
Зараз, в 2016 році, це дуже модно, до
речі, — одяг зі шкіри. А моя дружина в моді відмінно розбирається!»
Актор каже, що є тільки одна
річ у світі, в якій дружина не може
його перевершити. «Ну що тут ще
скажеш, якщо Амаль дійсно розумніша за мене? — посміхається Клуні. — Знаєте, по-моєму, чоловік повинен тільки радіти, якщо поруч з
ним розумна жінка. Оточувати себе
розумними та інтелігентними людьми вкрай корисно, чи не так? До того
ж, повинен зізнатися, мене й раніше,
до зустрічі з Амаль, не бентежило,
якщо подруга виявлялася розумнішою. Хоча зізнаюся, що з дружиною
я набагато частіше, ніж раніше, відчуваю себе справжнім ідіотом! Але
є одна річ, де дружині мене не перемогти, — армрестлінг».

