
Не дивлячись на те, що група 
5Аngels на сцені вже не перший 

день, в Україні та світі про них дізна-
лися не так давно.

Два роки тому «ангелам» за-
пропонувало співпрацю найбільше 
агентство Великобританії — CAA, а 
Пол Фітжеральд, менеджер іменито-
го колективу One Direction, погодив-
ся представляти дівчат на міжнарод-
ній арені.

«Сьогодні ми активно працюємо 
в студії над записом нашого альбо-
му, — розповіли 5Аngels. — Процес 
створення кожної нашої пісні може 
затягуватися до трьох місяців. Ми з 
дитинства ростемо з музикою, тому 
дуже відповідально ставимося до 
того, що почують наші шанувальни-
ки».

Новий кліп герлз-бенду з Чехії, 
групи 5Аngels — Lost Long Weekend 
з’явився і на всеукраїнських музич-
них телеканалах, де в перший тиж-
день увійшов до ТОП-10 популяр-
них кліпів тижня.

До слова, Україна для однієї 
з учасниць бенду — це особлива 
країна. Ангеліна Шестак народила-
ся в маленькому містечку Ільниця 
Іршавського району Закарпатської 
області. Юною поїхала з батьками 

до Чехії, але регулярно відвідувала в 
Україні бабусю та любила проводити 
час в рідному місті. З дитинства спі-
вала й танцювала, і вже з шести ро-
ків відвідувала балетну школу тан-
ців, знімалася в рекламних роликах. 
У вісім років Ангеліну запросили на 
кастинг групи 5Аngels, де її обрали 

як одну з учасниць групи. Сьогодні 
вона ділиться з подругами дитячими 
спогадами і щоразу з радістю приїж-
джає на батьківщину. У найближчих 
планах у групи — відвідати Україну 
та знайти локацію для наступного 
кліпу.

В обласному центрі Волині пройде VІІІ 
Міжнародний джазовий фестиваль «Art 
Jazz Cooperation 2015»

Наталка Могилевська каже, що 20 років 
тому була схожа на Пугачову

28–29 серпня в Луцькому замку 
відбудеться VІІІ Міжнарод-

ний джазовий фестиваль «Art Jazz 
Cooperation 2015».

Учасники фестивалю: «Lutsk 
Jazz Friends» (Україна), «Tomasz 
Wendt Quartet» (Польща), «Ре-
зус блюз» (Україна), «New Bone» 
(Польща), Макс Таврічевський 

(Україна). Під час фестивалю зву-
чатимуть «Джазові історії з Олек-
сієм Коганом», театр «Гармидер» 
& гурт «Дайте спокій» презентува-
тимуть театрально-джазовий пер-
фоменс «По білому». Спеціальний 
гість фестивалю — депутат Євро-
пейського парламенту Джулі Уорд. 
Вхід вільний.
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28-річна співачка Анастасія При-
ходько стала мамою вдруге. 

Вона народила сина своєму друго-
му чоловікові Олександру. Радісною 
подією Настя поділилася у своєму 
Instagram.

— Це були найбільш незвичайні 
місяці в моєму житті! Концерти на 
передовій у Лисичанську в бліндажі 
під обстрілами та перед важкопора-
неними в госпіталях. Тур по 10 шта-
тах США за підтримки української 

діаспори, завдяки якому змогла пе-
рерахувати гроші на ліки та медичне 
обладнання в зону АТО. Концерти в 
Іспанії, гроші від яких я перерахува-
ла на підтримку поранених бійців та 
для родин загиблих, — згадує співач-
ка. — Отримала медаль від Філарета 
«За жертовність і любов до України». 
І все це виглядало б цілком буденно, 
враховуючи ситуацію в країні. Про-
те — це були місяці моєї вагітності. 
Я розуміла, як ризикую під обстрі-
лами не тільки своїм життям. Я зне-
хтувала забороною лікарів на довгі 
авіаперельоти, щоб все до копійки 
перерахувати на потребу армії, — 
зазначила Настя. — Я співала сольні 
концерти, а потім відлежувалася за 
кулісами та їхала далі, бо мене чека-
ли. І я не скаржусь, я — рада, що ди-
тина, яка жила в мені, разом зі мною 
намагалася бути корисною Україні. 
І ми це зробили! — заявила вона. — 
Сьогодні в моєму домі живе велике-
маленьке ЩАСТЯ! За старовинним 
слов’янським пророцтвом дитина, 
що народилася в серпні — буде ге-
роєм! Він і є герой, бо підтримував 
мене весь цей час і надавав мені віри, 
що все буде добре в моїй Україні, що 
все, що роблять бійці на Сході, во-
лонтери, актори, виконавці, лікарі — 
все це для майбутнього наших дітей! 
— написала Приходько. — Прошу 
вибачити, що останні декілька міся-
ців не була дуже активною… Проте 
сьогодні я знову сильна, активна та 
буду йти разом з вами до Перемоги! 
Я маю дуже сильну мотивацію! Я — 
мати двох прекрасних дітей! Слава 
Україні!» — зазначила артистка.

Нагадаємо, про вагітність Насті 
стало відомо в травні. Вона також 
виховує 5-річну доньку Нану від 
першого шлюбу.

Незабаром фестиваль 
дзвонового мистецтва 
«Благовіст Волині»
У рамках заходів з нагоди Дня Незалежності 
України та 930-ї річниці м. Луцька 23–24 серпня в 
Луцькому замку відбудеться фестиваль дзвонового 
мистецтва «Благовіст Волині».  Фестивальна про-
грама розпочнеться 23 серпня о 14.30, 24 серпня, 
окрім виступів дзвонарів — учасників фестивалю, 
відбудеться концерт карильйонної музики. Вхід 
вільний.

Білик хоче судитися зі ЗМІ, які приписали 
їй візит до кримського «Артеку»

Сумська розповіла, як 
лікувалася від залежності
Актриса Ольга Сумська зізналася, що страж-
дала від поширеної в сучасному світі залеж-
ності. Артистка не могла жити без соцмереж. 
Для того, щоб позбутися звички постійно 
перевіряти свій Facebook, Сумська навіть 
звернулася до психоаналітика.

Мати Кузьми наспівала улюблену 
колискову сина та показала фото

17-го серпня музикантові Ан-
дрію Кузьменку мало б ви-

повнитися 47 років. З нагоди дня 
народження покійного сина мати, 
Ольга Михайлівна, наспівала його 
улюблену колискову та показала 

дитячі фото. Запис співу опри-
люднили на YouTube. Разом з тим 
на офіційній сторінці гурту «Скря-
бін» з’явилося фото Андрія з при-
писом: «Тобі сьогодні 47, а на душі 
і досі зимно нам усім».

Дівчинка з України у складі герлз-бенду підкорює світ

Анастасія Приходько у період вагітності 
активно виступала та гастролювала

Скандал навколо співачки Іри-
ни Білик через її візит до оку-

пованого Криму набуває нових 
обертів. Артистка хоче позивати 
до ЗМІ, які написали, що вона не 
просто була на півострові, а ще й 
брала участь у фестивалі «Нова 
хвиля» в Ялті.

Про це пише «Комсомольська 
правда в Україні» з посиланням на 
менеджера Білик.

Після того, як російський спі-
вак Філіп Кіркоров оприлюднив 
фото з Білик, зроблене у Криму, 
співачку почали засуджувати. 
Крім того, дехто зробив висновок, 
що вона не просто була на окупо-
ваній території, а ще й виступала 
на дитячому конкурсі «Нова хви-

ля» в Артеку.
«Тепер через весь цей галас я 

знаю, хто мої справжні друзі, а хто 
прикидався», — заявила Ірина.

Однак Білик запевняє, що на 
конкурсі не була і на сцену не вихо-
дила. PR-менеджер співачки, у свою 
чергу, зробив офіційну заяву: «Ірина 
Білик не була в «Артеку», не брала 
участі в конкурсі «Дитяча Нова хви-
ля» і вже тим більше не була членом 
журі! Ми маємо намір подавати до 
суду на видання, що опублікували 
неперевірену інформацію, і вимага-
ємо від ЗМІ, що поширили наклеп, 
дати спростування та принести свої 
вибачення народній артистці Украї-
ни», — заявив менеджер.

Філіп Кіркоров теж обуре-
ний скандалом. Він підтримав 
Білик повідомленням, текст яко-
го співачка оприлюднила у себе в 
Facebook.

«Як гидко, що з доброго вечо-
ра друзів, які випадково зустріли-
ся, намагаються роздути «політ 
акції»! Як же це все дістало! Іро, 
люба, тримайся! Ти світла, до-
бра, чиста, шалено талановита, і 
пам’ятай, що до тебе ніколи лайно 
не прилипне!» — написав співак.

Українська співачка Наталія Мо-
гилевська в рамках проекту «20 

років на сцені» ділиться з шану-
вальниками ексклюзивними фото-
графіями. Співачка показала фото 
1995 року та розповіла, що її перший 
аранжувальник говорив, що вона 
схожа на молоду Аллу Пугачову. 
У 1995 році Наталка представляла 
Україну на міжнародному конкурсі 
«Слов’янський Базар», де отримала 

першу премію, це був перший про-
фесійний виступ Могилевської на 
великій сцені.

«1995 рік. В рамках проекту «20 
років на сцені». Микола Павлов, 
мій перший саундпродюсер і аран-
жувальник, говорив, що я схожа 
на молоду Пугачову і зіркою стану 
обов’язково. Спасибі, Коля, твоя 
віра мене окриляла. Я скучила», — 
підписала фото Наталя. 


