
Минулих вихідних, 3–4 серпня,  
в обласному центрі Волині ось 
уже всьоме відгримів «Бандерш-
тат-2013» — мабуть, найпотужні-
ший патріотичний фестиваль на 
Західній Україні, який із 2007 року 
проводиться у Луцьку незмінним 
організатором — МГО «Національ-
ний альянс». 

А фестивалила патріотично на-
лаштована молодь на території іпо-
дрому в Центральному парку імені 
Лесі Українки. Вже вранці 3 серпня 
приїжджі понапинали намети. Усьо-
го їх нарахували близько шести со-
тень. Пісні під гітару, каша у казан-
ку над вогнищем, нові друзі — одне 
слово, туристська романтика. 

Треба сказати, що наслідки не-
давньої рекордної зливи, завдяки 
якій Луцьк «засвітився» на всіх 
каналах країни, далися взнаки: по-
при спеку, калюжа, що утворилася 
неподалік наметового містечка, не 
спішила випаровуватися. Хто не 
мав туристичного спорядження, міг 
орендувати намет у пункті прокату 
за 40 гривень. 

Почався фестиваль із зустрічі з 
ветеранами УПА. Також у традицій-
них гутірках узяли участь: журналіс-
ти Мустафа Найєм і Роман Вінтонів, 
нардеп Микола Княжицький, полі-
тик Юрій Луценко й інші цікаві по-
статі — історики, політологи, медій-
ники. Через проблеми зі здоров’ям 
не зміг приїхати телевізійник Юрій 
Макаров, що мав навчити молодь, 
як «сформувати в Україні сучасну 
еліту». 

Цьогоріч на фесті виступило 16 
гуртів із різних міст України й один 
— із Білорусі. Зауважимо, торік було 
більше — 27. Та й сам «Бандерштат» 
замість звичних уже трьох діб «скон-

центрували» у дві. Так, першого дня 
важкими рифами будили стомлене 
спекою місто «Залізний хрест» зі 
Львова, володимирчани «Етнаterra», 
Golev із Луцька, київські металісти 
«Злам». Потім «запалювали» народ 
ужгородці з «Триста8ісім», «Етсете-
ра» з Сум і білоруси Sciana. Фран-
ківські «рок-варіяти» «Кораллі», з 
екзотичними для рокерів дримбою і 
трембітами, своїми запальними рит-
мами змусили фестивальників ру-
хати ногами швидше. Хедлайнером 
став «Тартак». Торік фест пройшов 
без Сашка Положинського, і його 
повернення на сцену «Бандершта-
ту-2013» нетерпляче чекали фанати. 

Єдине, чого забракло цієї ночі 
шанувальникам, — час, адже «згор-
нутися» музична програма мала до 
23-ї. Компенсували «комендантську 
годину» акустичною сценою, кіно-
показом і нічною ватрою: молодь у 
вишиванках до ранку співала народ-
них і повстанських пісень. 

Крім музики, відпочивальникам 
влаштували заняття з йоги, турніри 
з міні-футболу, армрестлінгу, руко-
пашного бою, стрільби з лука, жиму 
штанги лежачи. Для найменших на 
території діяло «Дитяче містечко». 
Молоді поети ділилися пробами 
пера на «Літературній сцені». До 
всього можна було придбати хенд-
мейд на ярмарку народних майстрів, 
прикрасити тіло боді-артом чи па-
тріотичним тату, вистригти джуру 
та навіть вилізти з альпіністським 

спорядженням на скеледром. 
На фесті розгорнули й медпункт. 

Бандерштатівці зверталися туди 
здебільшого зі скаргами на сонячні 
опіки. І справді, другого дня через 
нещадне сонце помітно побільша-
ло почервонілих носів, спалених 
ультрафіолетом плечей і спин. Крім 
того, ведучі раз у раз закликали фес-
тивальників поливати витоптану 
перед сценою землю водою, щоб не 
здіймалася курява. 

Рятувалися від спеки лише тим, 
що не мало «градуса»: холодними 
квасом, лимонадом і навіть — оце 
сервіс! — фруктовим смузі. «Безал-
когольна» концепція заходу лиша-
ється незмінною, що тішить. Зго-
лоднілі бандерштатівці у перервах 

між виступами гуртів частувалися 
варениками, наваристою юшкою, 
густим кукурудзяним банушем і ще-
дро приправленим бограчем. 

4 серпня молодь влаштувала па-
тріотичний флешмоб: хлопці та ді-
вчата утворили тризуб, здіймаючи 

вгору руки з жовтими і синіми карт-
ками. Неймовірне видовище органі-
затори обіцяли зафіксувати з неба. 

Музичну сцену другого дня від-
кривав замість львівського «Ме-
ханічного апельсина» бард із Рів-
ненщини Володимир Пастушок. 
Виявилося, «Апельсини» на фест не 
доїхали через аварію. На щастя, ро-
кери, чий автобус зіткнувся з фурою, 
лишилися живі-здорові, відбувшись 
переляком. Потім гучних децибелів 
зі своїх гітар видобували «Різак» 
(Калуш), «Кімната Гретхен» (Дні-
пропетровськ), KEtO (Луцьк), Panke 
Shava (Хмельницький), культовий 
готик-гурт «Холодне Сонце» (Тер-
нопіль), поп-панки O.Torvald (Київ).  

Близько 21-ї на фест у звичайно-
му «Ланосі» приїхав Кузьма, якого 
одразу ж оточили фанати. Фронт-
мен «Скрябіна», попри виснажливу 
дорогу, не віднікувався і розписався 
у кожному простягнутому блокноті. 
Ведуча, оголошуючи хедлайнерів, 
закликала привітати Андрія Кузь-
менка, якому 17 серпня виповниться 
45, гучними оплесками. 

«Я такого ще не бачив. Уперше в 
житті не маю що сказати. Ви загнали 
мене в глибоку кому! Тільки на та-
кому фестивалі можна співати пісні, 
які не пишуться за гроші... Ви ліку-
єте людські душі... Не дайте згноїти 
цю країну!» — розчулився Кузьма. 
Співак закликав молодь не їхати з 
України, бути патріотами. 

Другого дня на захід прийшло 
близько п’яти тисяч людей, тобто 
вдвічі більше, ніж торік. Окрім гос-
тей із усіх куточків нашої країни та 
білорусів, які завжди охоче приїз-
дять у серпні до Луцька, були навіть 
фестивальники зі Штатів, Німеччи-
ни та Росії. 

Анна ШИШКІНА 

Барбадоська співачка Ріанна ви-
грала суд із мережею магази-

нів, яка продавала футболки з її 
зображенням. Адвокати артистки 
переконали суд, що британський 
молодіжний бренд Topshop вико-

ристовував знімок Рі без її згоди. 
Поп-зірка вимагала у власників 
бренда п’ять мільйонів доларів за 
те, що вони надрукували футбол-
ки з її обличчям. Але представни-
ки Topshop оскаржили позов і, не 
чекаючи вироку, все-таки запусти-
ли продаж. 

Юристи Ріанни поскаржилися 
до Верховного суду Лондона на те, 
що в результаті реалізації футбо-
лок із фото співачки «її шануваль-
ники були ошукані, а репутація 
25-річної зірки постраждала». 

Фотографії не були узгоджені з 
Ріанною. Поп-діва стверджує, що 
жахливо виглядає на знімку, який 
потрапив на одяг. Наразі невідомо, 
скільки точно мільйонів має ви-
платити їй мережа магазинів. 

Ріанні заплатять мільйони за невдале 
фото 

Фільм «Аватар» матиме ще три серії 

Зі слів режисера та продюсера 
Джеймса Камерона, почавши 

працювати над сиквелами, він зро-
зумів, що світ і персонажі «Авата-
ра» дають ширший простір, ніж 
йому здавалося спочатку, й у двох 
фільмах вмістити все задумане не 
вдасться. 

Для роботи над сценаріями 
трьох нових частин він запросив 
чотирьох сценаристів. Кіноком-

панія Fox планує знімати всі три 
фільми одночасно, на одному ве-
ликому знімальному майданчику. 

Зйомки повинні початись у 
2014-му. Значна частина картини 
буде присвячена підводному світу 
планети Пандора, тож Камерон 
запланував уперше в історії кіно 
здійснити підводні зйомки з вико-
ристанням технології захоплення 
рухів акторів (motion capture). 
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Харламов таємно одружився з Асмус 

В Юрмалі російська парочка Га-
рик Харламов і Христина Ас-

мус показали обручки з білого зо-
лота. Христина зізналася друзям, 
що вони з Гариком уже одружи-
лися, але приховували це. Як до-
каз наречена продемонструвала 
кільце з білого золота на безімен-
ному пальці. Понад те, Асмус уже 
не приховує, що очікує первістка. 
Принаймні обирає вбрання, які 
підкреслюють її животик. 

Щоб вгамувати папараці, Гарик 
вирішив заспокоїти громадськість. 
У мікроблозі шоумен щиро зізна-
вся: «Ми одружені, ми на п’ятому 
місяці!». 

Театр «Гармидер» починає фестивалити 

Наступні три місяці народний 
аматорський театр-студія 

«Гармидер» Луцького районного 
будинку культури проведе на фес-
тивалях Волині, Львівщини, Кри-
му, а також у Польщі й Естонії. 

Найближчим часом луцький 
театр помандрує до Польщі на 
Європейські дні добросусідства 
«Кордон–1055», що проходити-
муть 9–15 серпня у селах Збереже/
Адамчуки. Там гармидерці пока-
жуть одну з частин свого речита-
тивно-пластичного дійства «Міс-
терія любові». Театр виступить 
11 серпня. 

16–18 серпня «Гармидер» заві-
тає на фестиваль «Захід» на Львів-
щині, де покаже свою найсвіжішу 

виставу — постановку п’єси відо-
мого письменника-сатирика Олега 
Чорногуза «За 10%, або Брат Васі».  

Восени театрали продовжать 
свої подорожі. Так, уже у вересні 
повезуть «Містерію любові» на 
фестиваль «Любителіви» (Естонія, 
м. Сілламяе). 

Після повернення до Луцька 
27–29 вересня спільно з міською 
радою прийматимуть театралів 
із інших міст і країн: в облцентрі 
відбудеться Перший міжнародний 
театральний фестиваль «Мандрів-
ний вішак». 

До того ж цьогоріч «Гармидер» 
святкуватиме своє 10-ліття, що 
стане ще одним приводом для зу-
стрічі зі своїми глядачами. 

Культура

Мадонну та Lady Gaga 
звинуватили у нелегальних 
концертах у Росії 
Популярні американські співачки Мадонна та Lady 
Gaga можуть стати персонами нон ґрата в Росії. 
Всесвітньо відомих артисток звинувачують у тому, 
що вони використовували свої гуманітарні візи 
для комерційної діяльності, що є порушенням. 

Микола Басков подався 
в акторство 
Популярний російський співак Микола Басков, 
як і його друг гуморист Максим Галкін, подався 
у кіно. Тенор грає майже самого себе. Персо-
нажа Баскова теж звуть Микола, він популярна 
зірка, яка згодом стає ніким. Хоча новий фільм 
з участю виконавця вийде на одному з росій-
ських телеканалів, зйомки проходили в Україні, 
у Балаклаві. 

У Луцьку відгримів «Бандерштат-2013» 


