
Днями на Львівщині на повну по-
тужність відгримів мегафестиваль 
«Захід». Протягом трьох днів із двох 
сцен не припиняла лунати музика, 
а відвідувачі фесту, не жаліючи ніг 
і голосів, відривались під виступи 
понад 60 гуртів. 

Традиційно «Захід» відбувався 
в таборі «Сонячна галявина», що у 
селі Родатичі. Для любителів хоро-
шої музики тут наче медом пома-
зано, тому, долаючи кілометри по-
їздами, автобусами, електричками 
з величезними наплічниками, вони 
їхали саме сюди. Ще б пак, адже ко-
жен фестивальний день «підривав» 
натовп так, ніби завтра кінець світу! 

«Веремій», Dalai Lama, Сергій 
Жадан і «Собаки в Космосі», «Кри-
хітка», Los Colorados, «Роллікс» і 
Noize MC — це вони першого дня 
задавали настрій фестивалю з ве-
ликої сцени. Тим часом не менш ак-
тивно стовпи пилюки піднімались і 
біля малої сцени під виступи гуртів 
«Брем Стокер» і Skinhate. А на арт-

майданчику публіку тішили «Се-
стри Тельнюк», Любко Дереш і ви-
ступи театрів. 

Другий фестивальний день роз-
почався з сонячного регі від гостя з 
Каліфорнії Рокі Леона. Позитивний 
та усміхнений виконавець зарядив 
відвідувачів гарним настроєм, а ор-
ганізатори фесту підкреслили, що 
він має стати символом «Заходу». 

Забракне слів, щоб описати, як 
«запалив» народ «вуйко» Скрябін, 
який, до речі, святкував на сцені 
своє 45-річчя. Далі естафету під-
хопив «Бумбокс», а потому були 
танці від ветеранів українського 
року — гурту «Воплі Відоплясова». 
Шалений Олег Скрипка віртуозно 
вигинався, традиційно підкорював 
колонки та опори, демонструючи 
молоді, що таке справжній драйв. 
Але свято музики на цьому не завер-
шилося, бо мало не до світанку на 
малій сцені звучали «Аддіс-Абеба». 

Після всього цього сили, здава-

лося, вже покидали, але останній 
день обіцяв бути не менш драйво-
вим. І таки був: «Фліт», «The Вйо», 
Alina Orlova, «Карна», прощальний 
виступ однієї з найкращих вітчизня-
них ню-метал команд «Анна», автен-
тичні та запальні Zdob și Zdub, а на 
завершення — білоруський борець 
за справедливість «Ляпіс Трубєц-
кой». Ейфорія, шаленство, тисячі 
щасливих очей і грандіозний феєр-
верк — так завершилося фестиваль-
не літо в Україні. 

— «Захід» — це енергетик на 
весь наступний рік! А «Ляпіси» — 
шикарне завершення фесту. Так, 
щоб остаточно дах знесло, а голос 
зірвався... — поділилася враження-
ми від фестивалю волинянка Натал-
ка. — Я ще там і не скоро на землю 
спущуся. Вкотре переконуюся, що 
не обов’язково пити і курити для 
яскравих емоцій, бо від позитиву 
«Заходу» не попускає значно довше!

Ольга УРИНА

До свого невеликого ювілею, 
10-річчя, народний аматор-

ський театр «Гармидер» Луцького 
районного будинку культури ви-
рішив подарувати глядачам нагоду 
побачити «живий» театр. 

27–29 вересня у рамках Міжна-
родного фестивалю аматорських 
театрів «Мандрівний вішак» Луцьк 
заповнять театри з України та з-за 
кордону. Їхні вистави можна буде 
побачити в різних незвичних для 
глядача місцях. 

Концепцію виходу театрів за 
межі організатори формулюють 
так: «Театр — це не лише місце з 

гардеробом, буфетом і оксами-
товою завісою, будь-який про-
стір може стати простором для 
Гри. Головне, щоб на сценічному 
майданчику відбулося Диво». Так 
з’явилося гасло фестивалю: «Те-
атр за межами театру!», а слідом за 
ним назва — «Мандрівний вішак».

Де організаторами буде вста-
новлено вішак, там і буде «місце 
для гри» з цікавими історіями та з 
відповідними до спектаклю деко-
раціями. Однак список майданчи-
ків буде оголошено згодом. Саме 
це і є головною інтригою фести-
валю! 

У Луцьку працюватиме «живий» театр 

Меладзе-старший розлучається 

Продюсер Костянтин Мела-
дзе розлучається з дружиною 

Яною після 19 років шлюбу. Наразі 
подружжя готує необхідні доку-
менти. 

Як відомо, композитор ре-
тельно приховує особисте життя. 
Проте йому постійно припису-
вали романи з дівчатами з гурту 
«ВІА Гра». Його дружина Яна во-
ліла триматись у тіні успішного 
чоловіка, уникала тусовок, дбала 
про дім і дітей. Саме вона підтри-
мувала Костянтина після ДТП у 
грудні минулого року. Але кризи у 
стосунках їм уникнути не вдалося. 
Подружжя все-таки розлучається. 

Костянтин зараз живе у Мо-
скві та працює над своїм проектом 

«Хочу в «ВІА Гру». І продовжує пі-
клуватися про дітей — Алісу, Лію 
та Валерія, які залишились у Києві. 
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Арабський шейх подарував Соні Кей Lamborghini 
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Група «Король и Шут» тепер 
називатиметься «Северный флот» 

Після смерті фронтмена Михай-
ла Горшеньова, відомого як 

Горшок, учасники гурту «Король 
и Шут» вирішили поміняти назву 
колективу. Тепер група називати-
меться «Северный флот». Про це 
музиканти повідомили на офіцій-
ній сторінці у соцмережі. 

«Ми не можемо в такий мо-
мент кинути все, гурт, якому від-
дали стільки років, тому вирішили 
продовжувати грати разом, узяв-
ши назву на честь пісні Міші, яка 

стала символом нашого дружного 
колективу, — «Северный флот», 
— зауважили рокери з «Короля и 
Шута».  Вони також додали, що під 
новою назвою видаватимуть май-
бутній альбом. 

Нагадаємо, 19 липня 2013 року 
припинило битися серце легендар-
ного рок-музиканта, лідера гурту 
«Король и Шут» Михайла Горше-
ньова. Артист помер у власному 
домі у Петербурзі. 

Культура

Лорак відсвяткувала 
четверту річницю шлюбу 
Минулого тижня співачка Ані Лорак відзначала 
річницю шлюбу з Муратом Налкакіоглу. Пара по-
бралась у 2009-му. На сторінці у соцмережі Каро-
ліна написала про свої почуття і цінність сім’ї. «Ми 
побачили одне одного, зрозуміли: боротися з по-
чуттями марно... Коли ми разом, нам не важливо, 
де ми. Головне, що вдвох... Кохання — сенс нашого 
існування, ми повинні дарувати його одне одному. 
Потрібно пам’ятати: сім’я — останнє, що лишилося 
від раю на землі», — зазначила Лорак. 

Шарапова вирішила змінити 
прізвище 
Днями спортсменка звернулася до суду штату Фло-
рида з проханням про тимчасову зміну прізвища на 
Шугарпова. Шугарпова походить від англійського 
слова «sugar» — цукор. Саме назву «Sugarpova» 
має створений російською тенісисткою бренд, під 
яким продаються цукерки. Користуватися новим 
прізвищем Шарапова має намір під час Відкритого 
чемпіонату США з тенісу, який проходитиме з 26 
серпня по 8 вересня. Після завершення турніру 
Марія має намір повернути собі звичне прізвище. 

Фестери влаштували бої у багнюці

Схоже, молода співачка Соня Кей 
обзавелася дорогим автомобі-

лем. У Мережі з’явилися фото, на 
яких дочка Лідії Ротару виходить із 
новенького чорного Lamborghini. 
Кажуть, шикарний подарунок дівчи-
на отримала від свого давнього при-
хильника — сина арабського шейха. 

Продюсер співачки підтвердив 
цю інформацію, щоправда, сказав, 
що Соня машину не взяла. Понад 
те, його підопічна дуже образилася 
на свого друга за такий дорогий по-
дарунок. 

«Звичайно ж, Соні, як і будь-
якій дівчині, приємно отримувати 

подарунки, але дорогий автомобіль 
багато до чого зобов’язує, — каже 
продюсер Володимир Минка. — До 
всього ж вона дуже переживає, як 
на цей жест від багатія відреагує її 
коханий». 

Цікаво, що наполегливого схід-
ного залицяльника не зупиняє на-
віть те, що у Соні є хлопець, і він 
продовжує боротися за серце укра-
їнки. Нагадаємо, син арабського 
шейха вже неодноразово робив 
спроби сподобатися Соні, але му-
зична спадкоємиця сім’ї Ротару від-
дала перевагу простому студенту з 
Німеччини. 

На мегафестивалі «Захід» 
виступило більше 60 гуртів 


