
Garage Drum Show — це унікаль-
ний колектив із трьох барабанщи-
ків: викладача математики Тетяни 
Пугач, підприємця Романа Савчука 
й інженера Володимира Котляр-
чука. Нині вони частенько своєю 
грою «розривають» вулиці міста, 
адже ритми їхніх барабанів чути 
здалеку. 

А згуртувала музикантів рок-
школа GARAGE Rock School: саме 
сюди вони прийшли здійснювати 
свої дитячі мрії. 

— Я десь із 15 років була одержи-
ма ідеєю грати на барабанах. Мені 
чомусь здавалося, що це дуже про-
сто. Спершу пробувала навчатись у 
класичній музичній школі, але це за-
вершилось двома уроками. А потім 
трапилось так, що виграла знижку 
на навчання в рок-школі — і поне-
слось! Я почала займатись тим, про 
що мріяла з дитинства, — розпові-
дає Тетяна. 

Щоправда, з часом дівчина зро-
зуміла, що з барабанами не все так 
просто. 

— Виявилося, що навчитись грі 
на барабанах не легко, особливо ді-

вчатам, бо не маємо ми стільки сили 
в руках, — ділиться Тетяна. — Треба 
мати сильні руки, та головне, щоб 
вони росли з правильного місця. 

Вова потрапив до рок-школи 
лише тоді, коли побачив виступ її 
вихованців. Його захопило, як хлоп-
ці, котрі навчаються лише по кілька 
місяців, запросто виконували відо-
мі світові хіти. Надивившись, ви-
рішив і собі спробувати, тим паче з 
музичними інструментами вже мав 
справу, але раніше його надовго не 
вистачало. 

А от Рома в рок-школі з перших 
днів її існування, щоправда, збирав-
ся навчатися зовсім не в класі удар-
них. 

— Я слухав музику і постійно 
уявляв себе учасником якогось із 
рок-гуртів, правда, кожного разу 
кимось іншим — то гітаристом, то 
вокалістом, а то й барабанщиком. У 
рок-школу ішов із бажанням запи-
сатися на гітару, але виявилося, що 
групу вже набрали, тож мені запро-
понували навчатись грі на бараба-
нах, і я сказав: «Окей», — пригадує 
хлопець. 

Для кожного з них рок-школа 

стала другим домом, якому вони за-
вдячують теплою сімейною атмос-
ферою. 

— Якось у керівників рок-школи 
виникла ідея зібрати п’ять-шість ба-
рабанщиків, дати кожному по яко-
мусь інструменту і зробити такий 
собі гурт. Щоправда, в складі шести 
барабанщиків ми відіграли лише 
один раз. Згодом зрозуміли, що лю-
дей потрібно менше, а інструментів 
— більше. А вже навесні вирішили, 
що нам необхідно три людини і бага-
то грошей, — ділиться Роман. 

Так і утворився колектив Garage 
Drum Show. З початку літа їх часто 
можна було побачити на вулицях 
Луцька під час відкриття різнома-
нітних дійств. Вони вражають ефек-
тністю виступів, адже такого у на-
шому місті ще не було. 

Барабанщики розповідають, що 
прагнуть робити якісне шоу, але і 
про техніку виконання не забува-
ють, намагаються все поєднувати. 
До кожної композиції стараються 
вигадати щось новеньке, якось за-
крутити, а не просто монотонно сту-
кати паличками по барабанах. 

— Ти можеш узяти пісню і зро-

бити під неї ритм, але коли вже гра-
єш, розумієш, що можна тут щось 
додати і тут, тож виходить практич-
но самостійна композиція, — каже 
Вова. 

Під час виступів на 90% грають 
«за схемою», а ще 10% лишають для 
імпровізації. 

— Часто буває, коли ти заводиш-
ся, бачиш драйвову публіку, і тоді 
додаєш у свою партію щось нове, по-
чинаєш бити по барабанах наче наві-
жений, — продовжує Вова. 

Побачивши такий неординар-
ний колектив на вулицях, Garage 
Drum Show стали запрошувати на 
весілля в якості розваги для гостей. 

— Усім набридли піаністки, 
скрипалі, народні хори і танцюваль-
ні шоу, а таких, як ми, ще не бачили. 
Тож нас тепер частенько запрошу-
ють, — каже Таня. 

Але зараз головне завдання для 
колективу — створити власний по-
вноцінний репертуар, щоб бути 
готовим на 100% до концертного 
сезону. Крім цього, вони активно 
готуються до другого дня народжен-
ня рок-школи, який відзначатимуть 
грандіозним концертом 2 листопа-
да. Тому нині мають репетиції ледь 
не щодня, грають, як і годиться рок-
музикантам, у гаражі, тож сусідам 
по кооперативу живеться весело. 

Ольга УРИНА 

Сніжана Онопко 
повернулася 
на подіум 

26-річна супермодель Сніжа-
на Онопко повернулася до 

роботи на подіумі. Про це вона 
розповіла Катерині Осадчій у 
програмі «Світське життя». 

Два роки тому красуня ви-
йшла заміж і повністю присвя-
тила себе коханому чоловіку 
Миколі Щуру. Однак нещодавно 
модель вийшла на подіум у Па-
рижі. 

Цікаво, що дефілювати в 
Україні Онопко не збирається, 
бо у залі «забагато знайомих». 
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Репер Каньє Вест 
освідчився Кім 
Кардашян 

Репер Каньє Вест вирішив кра-
сиво зробити пропозицію 

руки та серця своїй коханій, світ-
ській левиці Кім Кардашян. Щоб 
вразити Кім, репер винайняв 
цілий стадіон у Сан-Франциско, 
куди запросив тільки членів сім’ї 
та близьких друзів. 

Спершу Каньє звернувся за 
благословенням до мами Кім, ве-
дучої Кріс Дженнер. Отримавши 
дозвіл, Вест піднявся на спеці-
ально обладнану сцену стадіону, 
заграв симфонічний оркестр, 
і зазвучала пісня Лани Дель 
Рей Young and Beautiful. Поза-
ду Каньє на величезному екрані 
з’явився напис «Pleeease, marry 
meee!» («Будь-ласка-а-а, виходь 
за мене-е!»). Розчулена Кім, зви-
чайно ж, відповіла «так», і в той 
самий момент у небі вибухнули 
сотні феєрверків. 

Культура

Аліні Гросу пропонують 
вийти заміж 
18-річна співачка Аліна Гросу, як виявилося, вже 
мала шанс вийти заміж. Пропозицію руки і серця 
дівчина отримала від старшого на сім років кавале-
ра. Про це Аліна розповіла одному із видань. «Мені 
зробили пропозицію, але я поки не готова до таких 
подій у своєму житті, і, природно, я відмовилася», 
— сказала Гросу. 

Вокаліст Scorpions заспівав 
для хворого на рак російського 
хлопця 
Один із російських фондів звернувся до організаторів 
гурту Scorpions у Москві з проханням привезти музи-
кантів у перший московський хоспіс, щоб реалізувати 
мрію одного з пацієнтів, 29-річного Олексія Анічкіна, 
що хворіє на рак. І ось вокаліст Scorpions Клаус Майне 
у вівторок зателефонував Льоші в палату хоспісу і 
заспівав пісню Holiday по телефону. 20 осіб у кімнаті 
плакало, в той час як хлопець намагався підспівувати. 

Красуні у компанії генерального продюсера конкурсу Олександра Главацького

Днями у Луцьку відбувся фінал 
конкурсу «Міс Принцеса Украї-
ни–2013». 17 красунь із різних ку-
точків країни боролися за корону. 
Серед дівчат було і три представ-
ниці Волині, двоє з яких дісталися 
фіналу. 

За словами генерального продю-
сера конкурсу Олександра Главаць-
кого, найвродливішу юну українку 

визначають уже вчетверте, й щороку 
все більше дівчат намагається по-
трапити на цей конкурс, адже пере-
мога у ньому — це, крім грошової 
винагороди, можливість представи-
ти Україну на престижному міжна-
родному конкурсі краси «Принцеса 
світу», який цьогоріч відбудеться у 
Чехії. 

Учасниці тричі з’являлися на 
сцені, всіляко доводячи, що кож-

на з них достойна перемоги. Однак 
траплялись і курйози. Через хви-
лювання багато красунь забувало 
слова представлення, а відповіда-
ючи на запитання членів журі, дехто 
дивував рівнем інтелекту. Так, одна 
з конкурсанток на запитання, хто є 
Прем’єр-міністром України, посмі-
хаючись відповіла: «Хтось...». 

До слова, у журі організатори за-
просили чимало зірок українського 
шоу-бізнесу — Володимира Гришка, 
Машу Собко, Діму Коляденка, який 
до всього ж був ведучим грандіоз-
ного дійства. Крім того, оцінювали 
красу українських дівчат і «Княги-
ня Волині–2010» Леся Коробчук та 
секретар Луцької міської ради Гри-
горій Пустовіт. Зіркові члени журі 
порадували публіку своїм співом. 
Найбільші ж овації зірвала поява на 
сцені мегапопулярного гурту «Дзі-
дзьо». 

До фіналу «Міс Принцеси Укра-
їни–2013» потрапило семеро дівчат, 
і кожна з них отримала переможний 
титул. Корону принцеси вдягли на 
чарівну голівку красуні з Вінниці 
Іванни Онуфрійчук. Переможни-
ця отримала винагороду в розмірі 
50 тисяч гривень і можливість пред-
ставляти Україну на цьогорічному 
міжнародному конкурсі у Чехії. Ді-
вчина має вищу юридичну та музич-
ну освіти, вільно розмовляє англій-
ською, каже, що вміє гарно співати, 
підробляє моделлю — неодноразово 

була на обкладинках журналів і зні-
малась у рекламних роликах. Крім 
того, Іванна здобувала перемогу в 
телевізійних шоу «Богиня шопінгу» 
й «Ікона стилю». 

Першою віце-міс стала лучан-
ка Юлія Ковальчук, якій вручили 
20 тисяч гривень. 10 тисяч гривень 
і звання другої віце-міс теж отрима-
ла мешканка обласного центру Во-
лині — Аліна Гаврилюк. «Бронза» і 

5 тисяч гривень дісталися Анні Дво-
рецькій із Дніпропетровська. 

Не оминули увагою члени журі й 
сестер-близнючок із Києва Олену та 
Катерину Чернишук. Їм присвоїли 
звання «Міс фото» та «Міс глядаць-
ких симпатій» і подарували по п’ять 
тисяч гривень. «Топ-моделлю» журі 
визнало донеччанку Анну Перегуб-
ко. 

Ірина КОСТЮК 

Луцькі музиканти влаштовують «ударні» шоу 

«Принцесою України» стала дівчина з Вінниці 


