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Шоубіз

Дженніфер Лопес
розвеселила фанатів
кумедним «селфі»

еребування Джамали в Стокгольмі, де за кілька днів розпочнеться конкурс «Євробачення-2016», дуже насичене подіями
та підготовкою до виступу.
Крім того, що співачка роз-

Телеведуча Ольга Фреймут народила
другу дитину. Маля з’явилося на світ
8-го травня, у День матері. Ім’я синочка
новоспечена матуся поки що тримає в
таємниці. Відомо лише, що маля з’явилося
на світ о першій дня в одному з приватних
пологових будинків Києва. Нагадаємо, про
вагітність Фреймут стало відомо на початку цього року. Телеведуча ретельно приховує ім’я чоловіка, від якого народила.

На своїй сторінці в соцмережі 46-річна знаменитість опублікувала «селфі» веселої компанії в
костюмі тварин. З’ясувалося, що на днях Дженніфер зі своїм молодим коханцем Каспером
Смартом влаштували костюмовану вечірку.
«Селфі» з зеброю, пандою, левом, ведмедем,
гепардом і мавпою», — підписано під фото
артистки.

Джамала вразила сукнею глибокого
синього кольору

П

Ольга Фреймут удруге
стала мамою

дає купу інтерв’ю, репетирує на
головній сцені та зустрічається з
іншими виконавцями, вона ще й
встигає погуляти містом зі своєю
командою. А світлинами активно
ділиться на сторінці у Facebook.
Так, 7 травня відбулася друга
репетиція Джамали, під час якої
вона вразила громадськість новою
сукнею глибокого синього кольору. Певно, інтригу співачка триватиме аж до 12-го травня, коли
відбудеться другий півфінал, і ми
нарешті побачимо, яке вбрання
Джамала все ж таки обрала для
конкурсу.
До речі, щодо одягу, то його
українка привезла багато, адже
кожна поява Джамали на людях —
це демонстрація чергової сукні від
українських дизайнерів.
На зустріч з переможницею
«Євробачення-2012»,
шведкою
Loreen, Джамала вдягла срібну
сукню-балахон від Лілі Пустовіт.

Мама не дозволяє Козловському
стати чоловіком

Тіна Кароль відкрила Центр української
громади під Лондоном

С

півачка Тіна Кароль вкотре за
останні кілька місяців побувала у Великобританії. Цього разу
артистка поїхала, щоб урочисто
відкрити нове місце неподалік
Лондона, де відтепер можуть збиратися українці.
Центр української громади у
Великобританії офіційно відчинив
свої двері 9-го травня в містечку
Дербі, що поруч із британською
столицею. На важливу подію Тіна
прихопила й свого сина Веніаміна.
Хлопець, який рік тому вивчився
на паламаря, на відкритті в Дербі
прислужував святому отцю під час
служби.
Окрім цього, Кароль презенту-

вала Центру старовинну афонську
ікону «Богородиця неустанної помочі».
«Я здивована, наскільки ви
об’єднані, наскільки сильні духом,
як Україна процвітає тут. Я хочу
сьогодні подарувати Центру ікону, яка буде допомагати боротися
з усілякою спокусою і допоможе
бути сильними», — сказала артистка перед тим, як урочисто розрізала стрічку біля входу в Центр.
Відкриття стало можливим завдяки спільним пожертвам Кароль
і місцевих українців. До слова,
нині Тіна багато часу проводить у
столиці Великобританії, бо пише
там свій черговий альбом.

Щ

е мінімум 4 роки співакові Віталію Козловському доведеться холостякувати. Адже до 35-ти
йому одружуватися не можна.
Як виявилося, стати чоловіком

31-річному Віталіку забороняє рідна мати. Про це сам артист розповів
Маші Єфросиніній у її програмі на
телеканалі «Україна».
Козловський не дуже поспішає

Девід Бекхем
візьметься за
красу чоловічих
облич

Леонардо Ді Капріо продовжує кидати
курити за допомогою електронної сигарети

К

Мейхер незабаром станцює аргентинське
танго

Н

адія Мейхер, яка стала відомою завдяки гурту «ВІА Гра»,
позиціонує себе як багатогранну
творчу особистість. Вона і оперу співає, і танго танцює, і вірші
пише, і навіть одяг виробляє.
Однак все одно більшість знає
Надю як власницю видатних форм
та сексуальної зовнішності, яку
вона зовсім на ховає, а навпаки
— підкреслює за будь-якої можливості. Хоча сама співачка запевняє,
що її фізичні дані ніколи не допомагали їй у кар’єрі. У це повірити
досить складно. Особливо, роздивляючись її нові чорно-білі фото
для журналу Touch magazine.
«Я не винна в тому, що маю
сексуальну зовнішність. І впевнена, що при наявності такої зовнішності внутрішній світ людини
повинен і може бути не менш красивим», — заявила Мейхер.
«Мої фізичні дані ніколи не допомагали мені домогтися успіху.
Характер не дозволяє. Я непокірна
людина, і будь-якими шляхами домагатися успіху не буду. Але мені
дуже допомагав даний природою
артистизм. І перед камерою, і на
сцені я завжди відчувала себе як
риба у воді», — запевнила Надія.

олишній британський футболіст Девід Бекхем став послом косметичного бренду й закликатиме чоловіків доглядати
за своїми обличчями. Та цього
разу 41-річний спортсмен не
лише рекламуватиме продукт, а
сам візьметься за його створення.
Про те, що Девід підписав
контракт із L’Oréal, а саме — лінійкою Biotherm Homme, повідомляє видання Us Weekly.
Очікується, що Бекхем розробить лінійку з 12 косметичних
продуктів для чоловіків. Щоправда, світ побачить їх не раніше 2017-го року.
«Я радий працювати з
Biotherm Homme. Я тривалий
час розмірковував про розробку
лінійки по догляду за шкірою.
Але нічого не складалося, поки
я не почав говорити з Biotherm,
і все зібралося докупи», — зауважив спортсмен.

П

апараці знову сфотографували
на вулицях Нью-Йорка Леонардо ДіКапріо. Незмінна кепка, насунута на половину обличчя, сплутана
гарнітура Hands Free для розмов по
телефону і електронна сигарета в
правій руці.
Улюблений гаджет (останнім часом актора бачать з ним регулярно)
Ді Капріо взяв із собою на церемонію вручення премії Гільдії акторів
США. Чим і викликав скандал.
Усі тут же заговорили про пропаганду куріння такого виду сигарет, адже невідомо, що саме вдихав
актор? Такі випарники можуть бути
заряджені як безнікотиновими наповнювачами, так і нікотиновмісними, а шалено популярний артист
з електронною сигаретою мимоволі
стає прикладом для наслідування.
Не дивно, що проти Ді Капріо тут же
озброїлася Американська асоціація
по боротьбі з хворобами легень.
Після появи цього знімка в ЗМІ
і галасу навколо нього адміністрація

«Оскара» ввела заборону на куріння
електронних сигарет гостям церемонії. Тому через місяць Леонардо був
змушений підкоритися новим правилам, отримуючи свій у буквальному сенсі вистражданий приз.
Але, судячи зі свіжих фотографій артиста, з улюбленим гаджетом
він не розлучається і продовжує у
такий спосіб кидати курити звичайні сигарети. Принаймні прикладів
тих, хто віддає перевагу електронним сигаретам, не куривши до цього звичайні, дуже мало.

Адель готова стати сурогатною матір’ю для
пари геїв із Данії

П

Також Надя поділилася трьома
основними життєвими принципами.
«Якщо кохати, то тільки того,
хто здатен кохати мене. Якщо реалізовувати себе в житті, то тільки
в тому, що по-справжньому подобається, до чого відчуваю пристрасть. Якщо жити, то тільки
життям, повним творчості, ризику, поєднуючи приємне з корисним», — сказала Надя.
До речі, зараз Мейхер готує
виставу, у якій поєднає всі свої
таланти, зокрема і танцювальні. У
новому творінні Надя танцюватиме аргентинське танго.

афішувати своє особисте життя.
Можливо, через це навколо нього
іноді з’являються чутки про нетрадиційну орієнтацію.
Проте нещодавно співак показав
свою дівчину Раміну, яка знялася в
його останньому кліпі.
«Є те, що можна демонструвати, а є те, що хочеться зберегти. Але
люди хочуть щось знати. І ти створюєш образ», — поділився Віталій.
Він також зізнався, що вже багато років з ним поруч перебуває кохана жінка.
«Наші стосунки тривають вже
3,5 роки. Все починалося зі звичайною дружби, тому що ми крутимося
в одній галузі», — зізнався співак.
Невже з Раміною у Віталія стосунки тривають понад три роки?
Щось не схоже. Може, це і є той образ, який співак створює...
Утім до весілля ще справа не
йде, бо Віталій і досі слухається
маму.
«Мама не хоче нічого знати про
мої стосунки і взагалі проти того,
щоб я одружувався. Вона так і каже:
«Не смій одружитися! Тільки після
35 років», — розповів Козловський.
Нагадаємо, про стосунки Віталія
Козловського з телеведучою Раміною Есхакзай стало відомо в березні цього року. У соцмережі співак
представляє її як кохану, але досі
не зрозуміло, чи їхній роман справжній, чи показовий.

опулярна британська співачка
Адель запропонувала парі геїв
із Копенгагена стати сурогатною
матір’ю для них, якщо вони готові
завести дітей.
Нещодавно Адель порадувала
своїм живим виступом жителів Данії. Під час концерту в Копенгагені
виконавиця запросила до себе на
сцену парочку закоханих із числа
глядачів — 20-річного Саймона Карлссона і Андре Седерберга.
І тут сталося непередбачене —
Андре вирішив, що більш романтичного моменту і бути не може, і, ставши на одне коліно, зробив своєму
обранцеві пропозицію руки і серця
прямо на очах у тисяч глядачів, які
зібралися в залі. Саймон був дуже
здивований таким поворотом подій,
але, трохи прийшовши до тями після шоку, прийняв пропозицію свого
коханого.

«Я давно думав над тим, щоб попросити його вийти за мене, — розповів Седерберг кореспондентам
британського видання DailyMail. —
А коли Адель запросила нас на сцену, я подумав: «А чому не зараз?».
Пропозиція була імпровізованою, але в Андре при собі випадково
виявилося пластикове колечко, яке
він придбав під час шопінгу, і саме
його він одягнув на палець своєму бойфрендові після заповітного
«так».
Але це було не єдине, що здивувало шанувальників Адель. Після
такого романтичного жесту співачка
поспішила привітати пару із заручинами, а потім шокувала глядачів, запропонувавши геям стати сурогатною матір’ю їхньої дитини.
«Можна я буду сурогатною
матір’ю, якщо ви захочете мати дитину?», — поцікавилася артистка.

