
Рок-фестиваль «Тарас Бульба» 
впродовж 22 років об’єднує сотні 
таких різних, проте пульсуючих 
в одному ритмі музики сердець. 
Кожного року в Дубно приїздять 
фестери з Рівного і Києва, Львова і 
Луцька, Тернополя та Івано-Фран-
ківська, цінителі українського року 
з Росії та Білорусі. Цей рік не став 
винятком. Три літніх, із легкою 
дощовою накидкою, дні пройшли 
під знаменами драйву, молодості, 
свободи думок і дій. Частинку рок-
н-ролу в містечко на Рівненщині 
привезли легенди укр-драйв-панку 
гурт «Борщ». У глибини філософії 
публіка занурилась під готичну 
лірику «Кому Вниз», які цьогоріч 
відзначають своє 25-ліття. Остан-
нього дня найстійкіші відірвалися 
під музику Олега Скрипки з його 
«Воплями Відоплясова» та шаленої 
«Перкалаби». 

У відборі до фестивалю взяли 
участь 180 груп із різних регіонів. 
За підсумками відбіркових турів, що 
проходили в Києві, Львові, Рівному, 
Харкові, Тернополі, до основної про-
грами включили 27 колективів-кон-
курсантів. Усі вони «відстрілялися» 
першого дня фесту, 12 липня. Прав-
да, деякі гурти налаштовували апа-
ратуру довше, ніж виступали (кожен 
виконував по дві пісні), та, зрештою, 
вражень від різнопланової музики 
вистачило всім, і з гіркою. 

У другій половині другого дня 
вже були відомі переможці «Тараса 
Бульби–2013». Обирали за зміша-
ною системою голосування: журі 
допомагали фестивальники, які 
писали назву вподобаного гурту на 
білетиках і вкидали їх в урну. Після 
підрахунку результатів глядацької 
активності та запеклих суперечок 
судді оголосили, що дипломантами 
«ТБ-2013» стали Oneyroid із Пол-

тави та «Дикі Серцем» зі Львова. 
Третя премія дісталася гурту Viscula 
(Луцьк), друга — Legenda Folium 
(Харків), перша — FarInHate (Рів-
не). Гран-прі фестивалю віддали 
киянам YouCrane, за це вони також 
отримали подарунок від призового 
спонсора — мережі супермаркетів 
музичних інструментів «Музторг» 
— і сертифікат на 10 тисяч гривень 
на запис пісні. 

Крім якісного живого звуку, на 
«ТБ-2013» можна було зробити най-
крутішу рок-зачіску, розмалювати 
частини тіла тематичним боді-ар-
том, придбати сувеніри, повчитись 
майструвати ліру, посмакувати га-
рячою юшкою і шашликами, погрі-
тися біля виконавців вогняного шоу 
та багато іншого. Погода підмочила 

і поле стадіону, і наметове містечко, 
і настрій фестерів. Але фестиваль 
відбувся, і всі, хто витримав про-
низливу вологість і холоднечу літніх 
ночей, у соцмережах пишуть тільки 
позитивні коментарі. Організація — 
плюс, музична частина — ще один 
плюс, безпека — під контролем. Че-
каємо наступного «Тараса Бульби» 
— рок-фестивалю впертого духу! 

Ольга ЮЗЕПЧУК  

Співачка Надія Мейхер чи не 
вперше розповіла про те, як 

виховує свого 10-річного сина Іго-
ря. Як виявилося, головним злом 
для підлітків Надя вважає Всес-
вітню мережу. Тому син артистки 
лише іноді може грати в онлайн-
ігри. Крім того, Мейхер не довіряє 
вітчизняним лікарям і намагаєть-
ся викликати їх, лише коли нема 
іншого виходу. А дітей загартовує, 
щоб не хворіли. 

— Інтернет же стільки сил за-
бирає! — каже співачка. — Він ви-
смоктує енергію, як вампір. Ти ж 
після нього як вичавлений лимон.

А щоб хлопець менше думав 
про віртуальні розваги, матір із 
цивільним чоловіком Михайлом 

Уржумцевим записали його до різ-
них гуртків. 

— Йому подобається ходити 
на карате, — поділилася Мейхер, 
— грати на піаніно. Він сам із за-
доволенням грає. Навіть почав 
складати якісь прості мелодії для 
себе. Самоук. Йому подобається 
вивчати мови. 

А от меншій донечці поки за-
рано щось забороняти, адже вона 
лише починає ходити і говорити. 

— Ганнуся наша вже давно хо-
дить, — розповіла екс-«ВІА Гра». 
— Їй рік і три. Вона в десять міся-
ців пішла. Ми вже бігаємо, щось 
калякаємо-малякаємо. 

Цікаво, що Надія дуже уперед-
жено ставиться до українських лі-
карів, тому намагається з ними не 
перетинатися. Вона ще зі студент-
ства має проблему, та лікує її сама.

— Це таке давнє, — розповіла 
зірка. — Ще зі студентських ро-
ків. Колись танцювала професій-
но, і, як у багатьох танцюристів, 
з’явилася протрузія. Та вона не 
в активному стані. Йде на поліп-
шення. 

Протрузія — це маленька 
міжхребцева грижа, яка заважає 
артистці довго сидіти чи стояти. 
Терпіти біль Надія навчилась, але 
до лікарів не звертається. 

— У нас медицина така нео-
днозначна, — поділилась артистка. 
— Зараз тобі можуть призначити 
не те, не такий діагноз, який у тебе 
насправді. Або нічого страшного, а 
тобі припишуть невід-що. 

Тому, за словами співачки, її 
родина веде здоровий спосіб жит-
тя, багато часу проводить на сві-
жому повітрі. 

Мейхер «дозує» сину Інтернет і не вірить 
вітчизняним лікарям 

Тіна Кароль заспіває на «Новій хвилі» 
з ковельчанином Аркадієм Войтюком 

Популярність прийшла до Тіни 
Кароль саме завдяки конкурсу 

«Нова хвиля» в Юрмалі (Латвія). 
Тоді, в 2005 році, співачка посіла 
2 місце й отримала спеціальний 
приз Алли Пугачової в розмірі 
50 000 доларів. Усі гроші пішли 
на зйомки дебютного відеокліпу 
«Више облаков». 

Цьогоріч виконавиця знову 
вийде на латвійську сцену — щоб 

заспівати дуетом із конкурсантом 
Аркадієм Войтюком, який пред-
ставляє Україну на «Новій хви-
лі–2013». 

Артисти довго готували спіль-
ний виступ, щоб порадувати ша-
нувальників фестивалю. Цього 
року — нові правила, за якими 
конкурсанти будуть співати з 
тими, хто колись уже був на «Но-
вій хвилі» і запам’ятався глядачам. 

Назву пісні, яку виконають 
Аркадій і Тіна, поки тримають у 
секреті, але точно відомо, що це 
буде композиція з репертуару Ка-
роль. Виступ українських зірок 
відбудеться другого конкурсного 
дня — 25 липня. 

Войтюк іще в п’ятницю, 
12 липня, вирушив до Латвії, де 
відточує свою майстерність на сце-
ні, репетируючи разом із іншими 
учасниками. Вже відомо, що співак 
виконає свою авторську пісню під 
назвою «Мамо». 
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Шоубіз

Лепс скасував літні тури 
через серйозну хворобу 
Григорій Лепс планував виступити в кількох 
містах Чорноморського узбережжя, а також у 
столиці Росії і в Петербурзі. Та після огляду спі-
вака консиліумом кращих європейських лікарів 
виступи довелося відкласти. «Лікар-фоніатр 
висловив серйозні побоювання з приводу стану 
«голосового інструменту» артиста, обурившись 
кількістю живих концертів», — повідомив офіцій-
ний представник співака. Курс лікування перед-
бачає скасування більшості концертів Лепса. 

Івану Охлобистіну дорого 
відпочивати в Криму, тому 
він їде в Іспанію 
Відпочинок із усією родиною для Охлобистіна досить ви-
тратна справа, адже в нього шестеро дітей. Тому актор не 
може собі дозволити дуже дорогих курортів. Цього літа 
він мріяв про відпочинок у Криму, проте ціна на нього 
зависока для зірки. «Я дуже хотів на Чорне море, десь під 
Севастополь, але дорого. Тому ми поїдемо до Іспанії, у 
Валенсію. Бо там дешевше десь у півтора разу», — каже 
артист. 

Володарі Гран-прі «YouCrane»

Гран-прі фестивалю «Тарас Бульба–2013» 
забрали кияни YouCrane 

Незважаючи на те, що для 
32-річного Стаса це перший 

шлюб, обійшлося без гучних уро-
чистостей — їх молодята відклали 
на невизначений термін. Разом із 
дружиною Стас П’єха приїхав на 
фестиваль «Слов’янський базар» 
у Вітебськ. Правда, через велику 
кількість преси на людях парочка 
намагалася триматися подалі один 
від одного, щоб не привертати за-
йвої уваги. 

Те, що в житті Стаса П’єхи на-
решті з’явилося нове кохання, під-
твердила його мама — Ілона Бро-
невицька. «Так, її ім’я Наталя, але 
Стас воліє не розповідати про своє 
особисте життя — це його рішен-
ня, яке ми поважаємо», — поясни-
ла жінка. 

До слова, досить довго приват-
не життя співака було приховане 

від сторонніх очей. Так вирішив 
сам артист після розлучення зі 
своєю дівчиною — двоюрідною 
сестрою репера Тіматі Вікторією 
Смирновою. П’ять років тому Стас 
важко переживав розрив із Вікою, 
а опісля вирішив у своїх наступ-
них стосунках із жіночою статтю 
уникати публічності. 


