
Тисячі лучан протягом однієї ночі 
потрапили до середньовічного 
міста. Трапилося це під час арт-шоу 
«Ніч в Луцькому замку», що відбуло-
ся з 29 на 30 червня. 

Це вже сьомий за ліком поді-
бний захід, що відбувається напри-
кінці червня у Луцькому замку. Його 
організатор — Луцька міська рада 
— традиційно готує для відвідувачів 
шоу сюрпризи. Цьогорічна ніч була 
просто ними переповнена.  

Хоча саме дійство розпочалося 
з традиційного церемоніалу: гостей 
замку вітали князь Любарт зі сви-
тою. Потім слово взяли організатори 
— луцький міський голова Микола 
Романюк, голова Волинської облас-
ної ради Володимир Войтович та за-
ступник голови ОДА Сергій Ющак. 
Останній запалив вогонь у короні, 
яка є символом луцького фестивалю. 
Це полум’я горіло протягом усієї ночі.     

Атмосферу середньовіччя в зам-

ку створювали театри стародавньо-
го танцю із Польщі «Belriguardo» 
та «Джойссанс» із Києва, музич-
ні гурти середньовічної музики  
«Euphorica» із Чехії, «Irdorath» із Бі-
лорусі, «Zalvarinis» з Литви.  

Особливу увагу глядачів привер-
тали лицарські бої, що демонстру-

вали учасники клубів історичної 
реконструкції «Паладін» зі Львова, 
а також «Аквітанія» і «Лучеськ» із 
Луцька.

Все дійство протягом ночі було 
буквально пронизане символом шоу 
— вогнем. Глядачі із захопленням 
спостерігали за виступами артистів 
театру вогню «К.О.Т.» із Києва. Усі 
охочі мали нагоду також насолоди-
тися світлоінсталяцією «З глибини 
віків». Тут мистецтво малювання 
світлом продемонструвала худож-
ниця із Києва. 

З особливим захопленням усі 
спостерігали за 3D-відеоінсталяцією 
«Містерія часу» на В’їзній вежі 
Луцького замку. Несподівано для 
всіх камені на вежі почали рухатися, 
а з самої стіни, здавалося, виїдуть на 
замковий майдан середньовічні кня-
зі та лицарі. Завершилося все піро-
шоу «Феєрія вогню», яке буквально 
заворожило присутніх.  

Закінчилася ніч найбільш очіку-
ваною подією — виступом хедлай-
нерів — грузинської співачки Ніно 
Катамадзе та гурту «INSIGHT». Пані 
Ніно неодноразово наголошувала, 
що червнева ніч у Луцькому замку 
перетворилася для неї на казку. 

Наталка СЛЮСАР

Син Клочкової росте спортсменом 

Олімпійська чемпіонка Яна 
Клочкова нещодавно влашту-

вала свято з нагоди триріччя сина 
Сашка. Плавчиня, яка тепер має 
власне житло в Гурзуфі, подарува-
ла хлопчику іграшкову тачку з ві-
домого мультфільму. Святкували у 
тісному колі родичів і друзів. «Ба-
бусі, тітка, сестра, яка прилетіла з 
Дубаю, та близькі подружки мами, 
з якими я спілкуюся», — поділила-
ся плавчиня.

Як виявилося, у Гурзуфі Яна 
придбала квартиру за власні ко-
шти. До слова, вона, схоже, обра-
жена на владу за те, що їй не по-
дарували квартиру у Криму.

«Я розумію, що для дитини до-
бре відпочивати на морі, оздоров-
люватися, — зауважила Яна. — На 
жаль, ніхто мені такого подарунку 
не зробив, адже я народилася у 
Криму і дуже багато зробила для 
Криму і України». 

Зараз Клочкова з сином про-
довжують відпочивати на морі. 
Сашко вже спокійно перепливає 
25-метровий басейн. Але на пла-
ванні інтереси хлопчика не закін-
чуються. «Йому вчора подарували 
баскетбольне кільце, він вже по-
чав кидати м’ячик, — розповіла 
спортсменка. — Футбол до цього 
був, лижі гірські, на ролики ми 
встали». Цікаво, що днями у бло-
зі Яни з’явилася світлина, на якій 
син Сашко плаває у басейні зі сво-
їм батьком Леваном, який з самого 
початку не брав участі у його ви-
хованні. Схоже чоловік завітав на 
день народження сина, але сама 
Яна про це нічого не казала. 
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«Міс Україна-2013» пішла на конкурс через 
нещасливе кохання

Ганна Заячківська, яка цьо-
го року отримала титул «Міс 

Україна», зізналася, що пішла на 
цей конкурс через своє нещасли-
ве кохання. Дівчина з червоним 
дипломом закінчила цього року 
факультет іконопису. Виявляєть-
ся, на конкурс краси Заячківська 
пішла для того, щоб відволіктися 
від особистих переживань. «Зараз 
про це я можу спокійно вже сказа-
ти, — зізналася дівчина. — Бо мені 
легко вже. Не так болить. Я досі 
люблю одну людину. Проте я не з 
нею. І, напевно, доля так складеть-
ся, що й не буду з нею. Навіть на ті 
конкурси я пішла неспроста. Щоб 
себе трішки підняти з колін. І з 
того стану, який в мене був»,   — по-
ділилася Заячківська. Ганна також 

зауважила, що після закінчення 
навчання працювати не збираєть-
ся. Принаймні якийсь час.

Спочатку вона поїде на Балі, де 
боротиметься за корону «Міс сві-
ту». А після конкурсу вступатиме 
до магістратури іконопису.

Шоубіз

Котову оштрафували за 
відверті танці у Таїланді
Колишня солістка гурту «ВІА Гра» Тетяна Котова 
опинилася в центрі міжнародного скандалу. 
Вона з подругами подалася на відпочинок до 
Таїланду і в перший же вечір влаштувала у готелі 
шоу. Перебравши алкоголю, Котова видерлася 
на барну стійку і ушкварила перед здивованою 
публікою еротичний танок. Менеджмент готелю 
викликав поліцію. За непристойну поведінку у 
громадському місці екс-«ВІА Грі» довелося ви-
класти три тисячі доларів.

Президент присвоїв Світлані 
Лободі звання заслуженої 
артистки
Президент України Віктор Янукович присвоїв почесне 
звання Заслужений артист України співачці Світлані Ло-
боді. Указ розміщений на сайті глави держави. Також Яну-
кович присвоїв почесне звання Народний артист України 
композитору, виконавцю, поетові Олегу Гаврилюку та 
нагородив орденом За заслуги ІІ ступеня генерального 
директора міжнародного фестивалю сімейної творчості 
«Мелодія двох сердець», співака Віталія Білоножка.

Ніч у Луцькому замку 
заворожила вогнем 


