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Шоубіз

Ален Делон їде в Україну
з туром

На інавгурації Обами
виступить Бейонсе

Легендарний французький актор Ален Делон знову їде
до України. Протягом тижня він виступатиме з творчими вечорами у різних містах. Свій тур Делон розпочне
1 лютого у Києві. У своєму турне протягом тижня, з 1-го
по 7 лютого, актор планує відвідати сім міст України,
серед яких Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Одеса.
На творчих вечорах глядачі почують вірші та співи у
виконанні Делона.

Популярна американська співачка Бейонсе
виконає гімн Сполучених Штатів Америки на
церемонії інавгурації переобраного президента Барака Обами, яка відбудеться 21 січня.
Вона заспіває гімн, а фольк-музикант Джеймс
Тейлор виконає патріотичну пісню America the
Beautiful.

Каменських хоче придбати батькам
будинок за кордоном

К

олега Потапа по дуету і ліпша
подружка Єви Бушміної, співачка Настя Каменських релаксує
під сонцем Іспанії. Саме туди, як
пише «Гламурчик», зірка повезла
свого батька. Настя розповідає
про свій відпочинок, викладаючи
фото у соціальній мережі. Живуть вони десь неподалік гірської
місцевості, щодня спостерігаючи
найгарніші світанки. І, судячи зі
знімків, Каменських чудово проводить час разом із татусем.
Нагадаємо, в одному з нещодавніх інтерв’ю Настя зізналася,
що мріє купити своїм батькам будинок за кордоном. Як відомо, татові співачки зараз 73 роки, а мамі
— 57, і обоє вони мріють виїхати
з України.

Уже вшосте в Луцьку проходив
різдвяний етнофестиваль, який
протягом 12-го і 13 січня згуртував у єдину родину краян і гостей
міста на спільну Коляду. Розпочалося святкове дійство запаленням
різдвяної свічі на Театральному
майдані. Воскове диво виготовили
пасічники Братства бджолярів землі Волинської «Ройовий стан». Запалили свічу Вифлеємським вогнем,
який принесли на Волинь члени
молодіжної організації «Пласт».
Упродовж двох фестивальних днів
віншували на щастя, на здоров’я,
на добро понад 80 фольклорних
колективів із 12 районів області, з
сусідніх Польщі та Білорусі.

Данилко купив автомобіль Меркюрі

А

ртист Андрій Данилко, що
більше відомий як Вєрка Сердючка, є давнім прихильником
творчості гурту Queen і його покійного лідера Фредді Меркюрі. Й
ось днями Андрій здійснив одну зі
своїх мрій, придбавши на аукціоні
автомобіль, який належав легендарному музиканту.
Данилко став новим володарем
Rolls Royce Silver Shadow. Ціну покупки артист не розголошує. Але
як пише The Telegraph, раритетне
авто було придбане приблизно

На різдвяному фестивалі у Луцьку
віншували понад 80 фольклорних гуртів

за 90 тисяч доларів. А стартувала
ціна лота на торгах із 15 тисяч «зелених».
Автомобіль має автоматичну
коробку передач, дерев’яне оздоблення інтер’єру, центральний замок, електричні склопідйомники,
телефон і касетну магнітолу. В бардачку машини навіть залишилась
упаковка серветок і туалетна вода,
що належали Меркюрі.
Данилко своє придбання поки
не коментує. Наразі Rolls Royce перебуває у Лондоні.

— Дякую всім колективам, які
приїхали у наше прекрасне місто для
того, щоб віншувати лучан, для того,
щоб побажати їм доброго здоров’я
та настрою. Хай Бог дасть так, щоб
усе те, що нам побажали, збулося.
Хай процвітає наше місто, наша область, наша Україна, — привітав від
себе особисто і від імені міського

дійства, лунали колядки і щедрівки.
Зігрівалися на майдані дегустацією

Олександр Пономарьов до колишньої
дружини й сина на свята не приходить

К

олишня дружина Олександра
Пономарьова Вікторія Мартинюк розповіла про сімейні традиції, подарунки синові та святкування Нового року.
На запитання, хто виховує
маленького Сашка Пономарьова,
Вікторія відповіла: «Ми всі разом,
спільними зусиллями».
За словами Кусі, як її любив на-

зивати колишній зірковий чоловік,
син співака має чимало хобі. «Чим
ми тільки не захоплюємось: і футболом, і верховою їздою, плаваємо,
ходимо на дзюдо. Зараз ще і йогою
пробую його зацікавити», — поділилася Мартинюк.
А от щодо подарунків на свята,
то маленький Сашко, за словами
матері, майже не вибагливий. «У
нього замовлення приблизно однакові — футбольний м’яч і Lego.
В нас удома вже мільйон тих конструкторів, тому доводиться замовляти з Америки ті, яких іще
нема в Україні», — каже жінка.
Також розповіла Вікторія і про
деякі сімейні новорічні традиції.
«На Новий рік ми постійно виготовляємо з сином іграшки, — ділиться Куся. — Цього року робили
зі стрічок, а торік — із макаронів.
Кличемо Діда Мороза та Снігуроньку, вчимо вірші».
От тільки не побачиш у гостях у Мартинюк у святкові дні її
екс-чоловіка Пономарьова. На запитання, чи колишній заходить
до неї з сином на свята, Вікторія
відрізала: «Ні, він до нас не приходить».

Шопка-переможець конкурсу різдвяної атрибутики

голови Миколи Романюка з Різдвом
Христовим перший заступник мера
Святослав Кравчук.
Під час етнофестивалю на сцені відбувалися різдвяно-обрядові

Світлана Свєтлична через ожеледицю
зламала руку та ногу

Р

осійська актриса Світлана
Свєтлична, що відома за роллю
спокусниці Анни Сергіївни у фільмі «Діамантова рука», опинилася в
лікарні. 72-річна жінка стала жертвою ожеледиці в Москві: Свєтлична зламала руку і ногу.
За словами акторки, на щастя, поруч виявилися добрі люди:
«Двоє чоловіків запропонували
мені допомогу, вони ж і викликали
«швидку». До мого будинку залишалося 100 метрів, і я хотіла, щоб
мене провели до квартири, проте
вони подивилися на мене, сказали,
що краще цього не робити, і зупинили карету невідкладної допомоги, що проїздила повз».
Медики доставили Світлану

конали колядку «Нова радість стала». Потому співали колективи, які
спеціально приїхали в Луцьк, щоб
привітати містян із великим святом,
зокрема фольклорні гурти «Цикади» і «Вжос із Савіна» (обидва — з
Республіки Польща), ансамбль народної музики і пісні «Полішуки»
з Білорусі, колектив Луцької музичної школи №3, Центр дитячої і
молодіжної творчості «Диво», аматорські вокальні ансамблі «Горлиця» та «Джерела Волині», народний
фольклорний ансамбль «Полісянка»
й інші. Всі співочі гурти як подяку
за ту радість, яку вони подарували,
отримали подячні грамоти.
Та на цьому зимові святкування
у Луцьку не завершилися. 19 січня
лучан і гостей міста запрошують на
ще один фестиваль — «Різдвяні піснеспіви». Відбуватиметься дійство
у Палаці культури міста Луцька, де
покажуть давні різдвяні традиції,
звичаї та обряди.

питних медів і медового глінтвейну,
куштуванням традиційних різдвяних страв і солодощів, якими пригощали 12 рестораторів із Луцька. Також гості фестивалю прогулювалися
між ятками святкового ярмарку, де
можна було придбати сувенірну
продукцію ручної роботи, вишиванки, глиняний посуд тощо.
У рамках етнофестивалю «Різдво у Луцьку» відбувся конкурс на
кращу різдвяну атрибутику. Перемогу здобула шопка, зроблена колективом ЗОШ №17 міста Луцька. Друге місце віддали композиції «Дідух»,
яка представляла Палац учнівської
молоді, третє — різдвяній зірці від
колективу гімназії №4 ім. Модеста
Левицького. Та відзнаки отримали
не лише переможці, а всі учасники
конкурсу. Їх вручали перший заступник мера Святослав Кравчук і
член Національної спілки художників України Вікторія Рубан.
Після цього перший заступник
Луцького міського голови та представники духовенства разом із
фольклорним гуртом «Родина» ви-

Ольга ЮЗЕПЧУК

Запалення різдвяної свічі

Брітні Спірз скасувала заручини та засіла за новий альбом

С

Опанасівну в найближчу лікарню,
де і з’ясувалося, що у неї переломи.
Через травми Свєтличній доведеться скасувати прем’єру вистави
в Краснодарі.

півачка Брітні Спірз скасувала
заручини зі своїм нареченим
Джейсоном Тревіком. «Джейсон і я
вирішили скасувати наші заручини. Я завжди любитиму його, і ми
залишимося добрими друзями», —
йдеться в заяві Брітні. Про причини
розриву Спірз розповідати не стала,
так само, як і екс-агент артистки, а
тепер іще колишній хлопець Джейсон Тревік.
Нагадаємо, Брітні і Джейсон почали зустрічатись у травні 2010 року.
А в грудні 2011-го закохані повідомили про заручини. Для Спірз цей

шлюб міг би стати третім. Уперше
артистка пішла під вінець у 2004
році у Лас-Вегасі. Шлюб із другом

дитинства Джейсоном Александром
протривав усього лише 55 годин,
після чого співачка скасувала його.
Згодом поп-діва вийшла заміж за
танцюриста Кевіна Федерлайна. Та
у 2006-му пара розлучилася. Від Федерлайна у зірки залишилося двійко
синів.
Разом із заявою про скасування
заручин із Тревіком Брітні повідомила, що залишає талант-шоу The X
Factor, у якому була суддею. «Настав
час повернутись у студію», — каже
Спірз, останній альбом якої, Femme
Fatale, вийшов у березні 2011 року.

