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Шоубіз

Кеті Перрі визнали
найсексуальнішою

римадонна російської естради Алла Пугачова порадувала
своїх численних шанувальників
поверненням на сцену. Заради
своїх фанатів, та й просто всіх шанувальників хорошої музики артистка оголосила мораторій на завершення кар’єри і заспівала-таки
в «Олімпійському» свої нові пісні.
«Ні, я не повертаюся, — так прокоментувала Примадонна свій вихід
на сцену. — Я завжди говорила, що
припинила тільки гастрольну ді-

яльність, а співати — ні. Адже для
мене спів — це не робота, не розпорядок дня, не самоціль, це порив
душі. І в «Різдвяних зустрічах» я не
могла не заспівати. З’явилися пісні, які підходять до сьогодення і до
концепції, яку я хотіла розкрити у
«Різдвяних зустрічах», і я подумала: «А чому б і ні?!».
Алла Борисівна виконала всього п’ять пісень, при цьому чотири з
них — абсолютно нові, але різні за
стилем.

Раймонд Паулс відмовився від організації
«Нової хвилі»

Л

атвійський композитор Раймонд Паулс відмовився від
організації конкурсу молодих виконавців «Нова хвиля», що проходить щорічно в Юрмалі. Він заявив, що «Нова хвиля» більше не
відповідає його музичним смакам.
І думку композитора підтримав
віце-спікер Сейму Латвії Андрій
Клементьєв. «Ми тут у Латвії
уважно стежимо за розвитком
конкурсу і змушені констатувати,
що в останні роки він не радує
нас новими іменами — з конкурсу
молодих виконавців він перетворився на концерт зірок російської
естради», — заявив Клементьєв.

Раймонд Паулс відмовився
брати участь у проведенні конкурсу і того ж дня повідомив про своє
рішення головному організатору
«Нової хвилі» Ігорю Крутому.
В
інтерв’ю
радіостанції
Baltkom латвійський композитор
розповів, що конкурс перетворився на сімейну справу Крутого. Він
також назвав ганебним суддівство,
оскільки «всі голосують за своїх».
Нагадаємо, Ігор Крутой і Раймонд Паулс організували «Нову
хвилю», головною метою якої є
відкриття нових талантів, на початку 2002 року.

Володимир Зеленський удруге стане татом
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-річний телеведучий і актор
Володимир Зеленський готується вдруге стати батьком. «Так,
це правда, ми з Оленою чекаємо
хлопчика вже цього місяця», — повідомив шоумен.
Як відомо, подружжя Зеленських має восьмирічну доньку
Олександру. За словами Володимира, дівчинка дуже хотіла братика. «Вона сама просила нас про
братика, та, зізнаюсь, я ще більше
мріяв про другу дитину!» — сказав

Засновник Playboy
одружився
з молодшою на
60 років моделлю

Весна 2013-го стане знаковою для українських
фанатів співачки Земфіри. Вперше за довгий
період творчої перерви виконавиця випускає
новий альбом. У рамках туру на підтримку нового
диска Земфіра відвідає п’ять міст України. Перший
концерт відбудеться в Одесі 9 квітня, а за два дні
російська рок-зірка дасть концерт у Києві. Потім —
у Дніпропетровську. Далі буде 10-денна перерва,
і вже 23 квітня фанати Земфіри у Харкові зможуть
почути улюблену співачку наживо. А 25 квітня її
почує Донецьк.

Співачка Кеті Перрі обійшла за сексуальністю акторку
Мілу Куніс, яка останнім часом очолювала списки найбажаніших жінок. На початку нового року чоловічий
журнал Men’s Health склав топ-100 найсексуальніших
зірок 2013-го. До рейтингу ввійшли актриси, співачки,
моделі, спортсменки та просто гарні жінки. Першу сходинку глянець віддав Кеті Перрі. Як відзначає видання,
28-річна співачка очолила список за почуття гумору,
вміння знаходити натхнення навіть у сумних життєвих
подіях і музичні успіхи — вісім номінацій на «Греммі».

Пугачова виконала чотири нові пісні
у «Різдвяних зустрічах»

П

Земфіра їде в тур Україною

гуморист.
Народжувати дружина Зеленського Олена буде в Києві, у
звичайному пологовому будинку.
«Але на пологах я присутній не
буду, — зауважив Володимир. —
Я консервативний і вважаю, що
чоловік не повинен бачити хоча
і прекрасний, але складний процес появи на світ малюка». І хоча
пара вже знає, що в них буде син, із
ім’ям для майбутнього малюка ще
не визначилася.

«Голос країни. Діти» підкорила
7-річна одеситка Анна Ткач
У вихідні, 6 грудня, великим фіналом завершилося вокальне шоу
«Голос країни. Діти». Перемогу в
проекті з-поміж усіх голосистих і
талановитих дітлахів здобула наймолодша його учасниця — 7-річна
Аня Ткач із Котовська Одеської
області. Зірковим тренером юної
співачки був Олег Скрипка.
За результатами голосування глядачів до суперфіналу пройшли Еліна Сосновська, Соломія
Лук’янець і Аня Ткач. Кожна дівчинка заспівала дуетом зі своїм тренером: Світлана Лобода й Еліна обрали композицію «40 градусів», Тіна
Кароль і Соломія вразили зал піснею
«Выше облаков», а Скрипка й Аня
разом виконали пісню «Мама» (Олегів переклад пісні Даліди). Це був
емоційний виступ, Скрипка плакав,
не приховуючи сліз. А тим часом у
залі плакала мама 7-річної Ані. На
останніх нотах дівчинка не втрималася і прямісінько зі сцени побігла в
обійми матусі.
Згідно з даними фінального го-

лосування, Аня набрала найбільшу
за всю історію шоу кількість балів
— 60% усіх голосів. Згідно з умовами конкурсу, переможниця отримала контракт зі студією звукозапису
Universal Music, грант у розмірі 50
тисяч гривень і запрошення на навчання в академії Los Angeles Music
Academy.
Почувши своє ім’я у фіналі, Аня
спершу не повірила, що вона перемогла у шоу «Голос країни. Діти».
Факт перемоги став для дівчинки
настільки приголомшливим, що
вона навіть не відразу змогла щось
сказати глядачам. Зрештою юна вокалістка опанувала свою радість і
подякувала всім, хто віддав за неї
свої голоси.
Раніше Аня Ткач розповідала,
що до того, як потрапити на співоче

шоу, за вокал серйозно не бралась. І
тільки за два тижні до прослуховувань почала старанно вправлятися
під керівництвом учителя вокалу.
Зате дівчинка вже другий рік ходить
до музичної школи (клас фортепіано). Улюбленою музикою Ані є джаз.
«Голос країни. Діти» — дитяче
вокальне шоу для учасників віком
від 6 до 14 років, створене за адаптованим голландським проектом The
Voice Kids. Ті, хто проходить кастинг,
потрапляють в ефір на прослуховування до зіркових тренерів, де вибір робиться наосліп, орієнтуючись
лише на вокальні дані маленького
конкурсанта. Кожен тренер набирає
команду з 15 вокалістів, які надалі
змагаються у прямому ефірі. Старт
шоу «Голос країни. Діти» на екранах
відбувся 4 листопада 2012 року.

У «Буковелі» відбувся перший різдвяний карнавал
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-річний засновник журналу
Playboy Х’ю Хефнер одружився
з 26-річною моделлю Крістал Харріс. Про це наречена повідомила у
Twitter. «Сьогодні я стала місіс Х’ю
Хефнер», — написала модель, яка
змінила ім’я в мікроблозі на Крістал
Хефнер. Трохи пізніше вона опублікувала фотографії місця, в якому
відбувалася церемонія, а також знімок із самої урочистості.
Чутки про те, що Хефнер і Харріс
збираються побратися напередодні
Нового року, з’явилися на початку
грудня.
Нагадаємо, Хефнер мав намір
одружуватися з Харріс у червні 2011
року. Проте за п’ять днів до призначеної дати модель утекла від нареченого. Але у 2012-му вона зрозуміла,
що не може впоратися з життєвими
труднощами самостійно, і повернулася до засновника легендарного
еротичного журналу.

7

січня на теренах гірськолижного курорту «Буковель» відбувся Перший різдвяний карнавал.
Вулички та майданчики курорту
заполонили біблійні персонажі та
герої карпатських легенд, ростові
ляльки та скоморохи, які закликали відпочивальників завітати на
свято. Звучання ріжків і дзвіночків,
мелодії троїстих музик і колядки
доповнили атмосферу свята.
До різнобарвної святкової ходи
різдвяного карнавалу долучали
всіх, хто не полінувався одягнути
маскарадний костюм. Організатори святкового заходу прагнули надати дійству місцевого колориту,

в цьому їм допомогли народний
фольклорно-етнографічний
ансамбль «Шовкова косиця» з міста
Надвірна, гурт «Козаки» з села Старі Кривотули Тисменицького району, народний аматорський театр
«Вертеп» із села Дора та колядники
з Микуличина Яремчанської міськради, гурт із Рахова (Закарпаття).
Гості карнавалу мали можливість сфотографуватися біля двометрового дідуха, якого було встановлено, як і годиться в час Різдва,
покуштувати кутю, отримати приз
за вдалий костюм. А дітвора тішилася з великої кількості ростових
ляльок.

