
До головного свята країни, Нового 
року, залишилися лічені тижні. Й 
зірки шоу-бізнесу вже розписують 
свої виступи на «гарячу» зимову 
пору. Та от що дивно: знаменитості 
стали просити за свою роботу наба-
гато менше, ніж торік. 

ПРО ВІТЧИЗНЯНИХ ЗІРОК 

Наприклад, виступ Стаса Ми-
хайлова минулого Нового року ко-
штував 250 тисяч євро, а цьогоріч 
прихильникам його творчості до-
ведеться викласти 200 тисяч. Така 

ж динаміка у розцінках на виступи 
Філіпа Кіркорова та Миколи Баско-
ва. Їхні концерти коштували по 150 
тисяч євро, а зараз — «усього» 100 
тисяч. 

Не дивно, що найвища ціна вста-
новлена на виступ Алли Пугачової. 
Примадонна, яка три роки тому 
оголосила про завершення кар’єри, 
не змогла довго залишатись у тіні. 
За чутками, зараз співачка готує 
нове шоу для свого грандіозного 
повернення. Понад те, вже відома 
конкретна дата ефектної появи. На 
сцену вона повернеться в грудні в 
рамках своєї концертної програми 
«Різдвяні зустрічі». А що стосуєть-
ся корпоративів, то це задоволення 
потягне від 250 тисяч євро. Причому 
зірка виконає не більше п’яти пісень.

Найпопулярніша виконавиця 
шансону Олена Ваєнга, яка зовсім 
недавно повернулася на сцену після 
народження дитини, просить за свій 
40-хвилинний виступ у святкову ніч 
200 тисяч євро. 

Найдорожча співачка молодого 
покоління — Йолка. За новорічний 
корпоратив вона хоче 100 тисяч 
євро. Стільки ж коштує і концерт 
Валерія Меладзе. 

Земфіра та група «Машина вре-
мени» новорічний виступ оцінюють 
у 150 тисяч євро. 

Менш затребуваними стали гру-
пи «Блестящие» та «Дискотека Ава-
рія». Вони готові виступити за 20 
тисяч євро. 

Кілька годин виступу Івана Ур-
ганта коштують 100 тисяч євро, а го-
норар Сергія Свєтлакова — 50 тисяч 
євро. 

ПРО ЗАРУБІЖНИХ ЗІРОК 

Ріанна за один вечір заробила ві-
сім мільйонів доларів. Вона просто 
ввімкнула гірлянду на новорічній 
ялинці в торговому центрі Westfield 
у Лондоні. «Ми дякуємо нашим по-
купцям і приготували для них цього 
вечора щось особливе — дуже доро-
гий подарунок!» — повідомив у мі-
крофон представник торговельного 
центру, представляючи глядачам за-
морську діву. Поп-діві теж дістався 
«дорогий подарунок» — у вигляді 
чека. 

За безкоштовну поїздку на Сент-
Бартс багато вітчизняних зірок 
скільки завгодно заспівають і затан-
цюють. Але не Бейонсе: на додачу до 
оплачуваної відпустки та вояжу на 

розкішній яхті співачка вимагає ще 
й два мільйони доларів. Тільки за 
такі гроші зірка згодна заспівати на 
вашому корпоративі. 

Репер Jay-Z не настільки веред-
ливий, як його дружина: він готовий 
заспівати на вашому новорічному 
корпоративі рівно за половину її го-
норару. Втім, один мільйон теж не-
поганий вклад у сімейну скарбнич-
ку. Саме за стільки минулого року 
він виступив на новорічній вечірці 
в Лас-Вегасі. 

Всього за годину Крістіна Агі-
лера заробила мільйон доларів, ви-
ступивши на приватній вечірці в 
Сан-Дієго. Тусовка з участю зіркової 
білявки була організована з нагоди 
святкування Хелловіна. 

За свою появу на вашій вечірці 
Періс Хілтон візьме від 100 до 500 

тисяч доларів — просто за те, щоб 
порозважатися впродовж вечора. 

А от Кім Кардашян відома тим, 
що вміє робити гроші на всьому — 
навіть на власному дні народження. 
По 500 тисяч за вечір Кім заробляла, 
відзначаючи власне 30-річчя в різ-
них нічних клубах Лас-Вегаса!

У гонитві за грошима деякі зір-
ки чинять украй необачно. Мерайя 
Кері, наприклад, у 2011 році зазнала 
нищівної критики за те, що виступи-
ла на вечірці у Каддафі та заспівала 
йому чотири свої пісні. Втім, після 
того пам’ятного вечора зірка поне-
сла з собою в кишені один мільйон 
доларів — по 250 тисяч за кожну ви-
конану композицію. 

ЩЕ ТРОХИ ПРО ЗАРОБІТКИ 
ЗАКОРДОННИХ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Деяким зіркам платять за те, 
щоби вони посиділи в першому ряді 
під час Тижня моди. Крім того, їм 
оплачують проживання в найроз-
кішніших готелях і переліт у Париж, 
Мілан і назад. У 2010 році Карл Ла-
герфельд заплатив Ріанні 97 500 до-
ларів за відвідування показу його 
колекції. Бейонсе платять по 100 000 
доларів, а «бідній» Кім Кардашян — 
тільки 15 000.

Енн Хетевей дали 750 000 дола-
рів за те, що вона з’явилася на цере-
монії «Оскар» у намисті й сережках 
бренда Tiffany & Co, а компанія Louis 
Vuitton заплатила Гвінет Пелтроу за 
те, що вона покрасувалася в юве-
лірних виробах із колекції L’Ame du 
Voyage.

Багатьом знаменитостям пла-
тять десятки тисяч доларів за те, що 
вони рекламують на своїй сторін-
ці в Twitter товари таких марок, як 
Toyota і American Airlines. Кім Кар-
дашян заробила 10 000 за піар тор-
гової марки Shoedazzle. Чарлі Шину 
за кожне рекламне повідомлення у 
блозі платять 50 000. 

50-річна актриса Демі Мур 
знайшла собі коханця, який 

майже вдвічі молодший за неї. З 
26-річним арт-дилером Віто Шна-
белем зірка познайомилася в Індії 
на вечірці з нагоди ювілею олі-
гарха Владислава Дороніна. Мур і 
Шнабель були серед запрошених 
на грандіозному святі, яке влашту-
вала для свого російського коха-
ного Наомі Кемпбелл на початку 
листопада. 

До слова, для Мур юний ко-
ханець — не новина: її чоловік 
Ештон Катчер також був значно 
молодший за неї. 

Та й у нинішнього залицяльни-
ка акторки вже є досвід стосунків 
із дорослими жінками. Так, у 21 
рік Віто зустрічався з 44-річною 
моделлю Ель Макферсон. Хлопцю 
також приписують роман із Лів 
Тайлер. 

Нагадаємо, Демі Мур усе ще 
офіційно заміжня за Катчером. 
Парочка не подала на розлучення, 
хоча в Ештона вже зав’язався но-
вий роман — із найсексуальнішою 
жінкою планети, 29-річною Мілою 
Куніс. 

Демі Мур закрутила роман із 26-річним 
молодиком 

Оперно-естрадний співак Во-
лодимир Гришко схуднув на 

15 кілограмів і показав себе у ролі 
ловеласа-звабника.

Співак перевтілився у спо-
кусника-казанову заради відео, в 
якому знімається разом із дизай-
неркою Діаною Дорожкіною. На-
разі Володимир важить близько 
80 кілограмів і хизується, що так 
виглядав у юнацтві. Він уже цілий 
рік не вживає солодощів, м’яса та 
спиртного. Роль бабія для Гришка 

є звичною, бо саме таким він був 
до зустрічі зі своєю дружиною Те-
тяною.

Володимир додає, що зваблю-
вати дівчат він уміє. Проте остан-
ні 12 років — стільки триває його 
шлюб — ці методи не викорис-
товує. Тепер він вірний чоловік і 
батько двох дітей. «Казановою, ма-
буть, я був колись, — каже Гриш-
ко. — І то таким ловеласом, що не 
було дівчини, на яку я би не поди-
вився». 

Свої рецепти зваблення артист 
тепер використовує хіба що зара-
ди шоубізу. А затятим казановам 
Гришко радить не витрачати жит-
тя на випадкові зв’язки. «Скільки 
цьому бичку не бігати по сторонах, 
усе ж таки берег один, і до нього 
треба прагнути, — зауважує Воло-
димир. — Не можна заробити всіх 
грошей і перекохати всіх жінок». 

Нагадаємо, після того, як 
Гришко проміняв оперу на естра-
ду, він також змінив свій стиль і 
перестав носити шуби, щоби не 
виглядати геєм. 

Шоубіз
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Роль ловеласа для Гришка є звичною 

Гай Річі вчетверте став 
батьком
Голлівудський режисер Гай Річі знову став татом. 
Наречена Річі модель Джекі Ейнсл народила дівчин-
ку. Режисер, який уже має трьох синів, завжди мріяв 
про донечку. До слова, в Гая та 30-річної Джекі вже 
є син Рафаель, який народився у вересні минулого 
року. Крім цього, Річі має двох синів від шлюбу з поп-
дівою Мадонною: біологічного 11-річного Рокко та 
всиновленого 6-річного Девіда.

Меладзе створить нову 
«ВІА Гру»
Музичний продюсер Костянтин Меладзе за-
явив: «ВІА Гра» не припиняє існування, а просто 
отримає нове життя. Продюсер запускає реалі-
ті-шоу «Хочу в «ВІА Гру», де відбере нових дівчат 
для гурту. «Мені потрібен талант і жива емоція. 
Це буде справді народна група, яка народить-
ся на очах у численних глядачів СНД. Разом із 
Аланом Бадоєвим і його командою ми створює-
мо сенсацію телебачення і відкриваємо вікно в 
реальний шоу-бізнес!» — додав Меладзе. 

Бейонсе 

Енн Хетевей
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Цього року зірки на новорічні 
свята будуть «дешевшими» 

Алла Пугачова 

10-річна українка перемогла на «Дитячому Євробаченні-2012»

«Українська Крістіна Агілера» — 
так із перших днів охрестили 

Анастасію Петрик у Нідерландах, де 
проходило «Дитяче Євробачення». У 
київському аеропорту «Бориспіль» 
юну співачку та її команду зустріча-
ли з червоною доріжкою, оркестром 
і почесною вартою. Поїздкою Насті 
Петрик на «Євробачення» особисто 
керував міністр МВС України (Анас-
тасія та її сестра Вікторія є солістка-
ми хору МВС). 

«Я, звичайно, дуже зраділа своїй 
перемозі, — розповіла журналістам 
про враження від конкурсу Настя. 
— Але спочатку сильно хвилювала-
ся. Це великий стрес, коли тобі на-
раховують останні бали і ти розумі-
єш, що перемогла». На запитання, 
про що мріє після всіх хвилювань, 
10-річна дівчинка відповіла: «Мрію, 
щоби моя сестра поїхала на доросле 

«Євробачення» та перемогла». 
15-річна Вікторія Петрик у цей 

момент перебувала поруч із се-
стричкою. «Коли мені виповниться 
16 років, я продовжу нашу з сестрою 
традицію — поїду на доросле «Єв-
робачення» та завоюю його, як мріє 
Настя», — сказала Віка. 

Нагадаємо, що фінал «Дитячо-
го Євробачення» пройшов 1 груд-
ня у нідерландському Амстердамі. 
Друге місце посів грузинський гурт 
Funkids, третє — Compass Band із 
Вірменії. Всього у фіналі Євробачен-
ня взяли участь 12 країн-учасниць. 
Настя Петрик виконувала пісню 
«Небо», яку писали всією родиною. 

Анастасія Петрик народилася 
4 травня 2002 року в селі Нерубай-
ське Одеської області. До «Євроба-
чення» талановита дівчинка успішно 
виступала на кількох дитячих му-
зичних конкурсах: «Молода Галичи-
на» (1-е місце), «Чорноморські ігри» 
(2-е місце). У 2010 році восьмирічна 
Настя стала переможницею «Дитя-
чої Нової хвилі». Вона — улюблени-
ця зірок російського шоубізу. Так, 
Анастасія співала дуетом із Філіпом 
Кіркоровим і Леонідом Агутіним. 


