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Шоубіз

країнець Марко Топчій переміг в одному з найпрестижніших міжнародних конкурсів гітаристів — Конкурсі імені Мауріціо
Біазіні в Сан-Франциско. Про це
повідомляє VIDIA із посиланням
на офіційну сторінку музиканта у
Facebook.
Як пише про Марка Musicreview Ukraine, за свою коротку
кар’єру Топчій уже виборов понад
60 нагород на різних професійних
міжнародних конкурсах гри на гітарі.
На його рахунку більше 25 перших премій з цілого світу — США,
Японії, Китаю, Індонезії, Мексики,
Португалії, Італії, Франції, Німеччини, Ліхтенштейну, Сербії, України… Недарма музиканта-віртуоза
називають Гітарним Паганіні.
Ґрунтовну статтю про конкурсні успіхи артиста подало знамените фахове видання «Classical
Guitar Magazine». Музичний огля-

дач Блер Джексон (Blair Jackson)
розповів виданню, що цього року
конкуренція була дуже високою
і особисто він був переконаний
в першості Клемента Шарпентьє
з Франції. Але, за його словами,
своїм блискучим виконанням надскладної конкурсної програми,
з точки зору техніки й інтерпретації, Марко Топчій значно перевершив інших учасників і отримав
переконливу перемогу на цих престижних міжнародних змаганнях.
Блер Джексон стверджує, що виконання «Аранхуеського концерту»
для гітари з оркестром Хоакіно Родріго поставило українського артиста на голову вище за його двох
найближчих суперників. Також
критик відзначає хороше збалансоване звучання гітари й оркестру,
разом з тим наголошуючи, що особисто йому було би приємніше послухати сольний інструмент без
традиційного підсилення.

Стало відомо, хто є коханою Андрія
Данилка

С

півак EL Кравчук днями опублікував на своїй публічній
сторінці фото Андрія Данилка, з
яким він разом гастролював у Майямі. Туди Данилко відправився
разом з колегою по концертних
номерах — Інною Білоконь. Вона
грає роль мами Вєрки Сердючки.
Про їхній роман давно подейкували. Але лише зараз Андрій Кравчук опублікував у мережі знімки,
які підтверджують чутки. Невідомо, чи зробив він це з дозволу Данилко, чи на свій розсуд.
На знімках парочка закоханих
насолоджується прогулянкою вулицями Майямі. А також — красотами будинку Джанні Версаче,

Барбадоська співачка Ріанна стала
об’єктом переслідування навіженого
фаната. Фанат, ім’я якого не повідомляють, писав зірці в Twitter. Зокрема
він сповіщав, що має вогнепальну
зброю і що якби убив Ріанну, то
почувався би добре. Також чоловік
надіслав «зірці» відео, на якому мастурбує, а ще своє фото на тлі будинку,
де вона раніше жила.

Співачка Аліна Гроссу, яка останнім
часом провадить свою творчу кар’єру
в Росії, недавно здивувала прихильників. Фото, на якому Аліна позує з
косухою на голому тілі з яскравим
мейк-апом і начосом на голові, вийшло дуже зухвалим і одночасно
сексуальним.

Український гітарист переміг у
престижному конкурсі в Сан-Франциско

У

Божевільний фанат
хотів убити Ріанну

Аліна Гросу стала
надзвичайно
сексапільною

власне, в якому і розважається .
Раніше Білоконь і Данилко заперечували свій роман. Усі вірили
цьому, так як Інна була одружена
з іншою людиною. У неї є дитина.

Настя Каменських шокувала фанатів
стрункими ніжками

В

ідома
співачка Настя
Каменських недавно дуже захопила своїх фанатів нарядом.
На одну зі
світських
вечірок
красуня
з’явилася в червоній
довгій
сукні з довгим
розрізом,
яка
вигідно підкреслила її розкішну
струнку фігуру.
При цьому її
шикарний бюст
залишився при
ній. Також підписникам сторінки Насті в соціальній мережі
Instagram сподобалися її стрункі
ніжки, які ефектно виглядали
з-під
розрізу,
пише neformat.

Українська співачка попросила
підтримки в королеви
Великобританії
понад 3 мільйони листів, на які кожний відправник отримав відповідь.
«Я вирішила скористатися своїм правом написати Її Величності,
аби попросити про підтримку моєї
позиції та антивоєнної пісні World
Support Ukraine на британському
відборі конкурсу «Євробачення», —
додала співачка.
У листі дівчина просить королеву про підтримку. «Ваші слова про
дотримання поваги до цілісності та
суверенітету України дали надію активній українській діаспорі Лондона
та лягли в основу моєї антивоєнної пісні World Support Ukraine. На
жаль, всі навколо говорять про «політкоректність», нагадуючи про те,
що політичні пісні на конкурсі заборонені. Але ж моя пісня не політична, вона антивоєнна», — зауважила
Діана в листі.
«Як сказав Себастіан Кербер,
картина не може зупинити кулю,
але вона може зупинити руку, що
стріляє. Тому я співаю про те і заради того, щоб війна на сході України була припинена. Прошу Вас нагадати всім, що антивоєнна пісня
відноситься до категорії загальнолюдських цінностей», — звертається
українка до королеви Великобританії.

Українська співачка Діана Месс
написала листа королеві Великої
Британії Єлизаветі II із проханням
підтримати її пісню «World Support
Ukraine» на відбірковому турі
«Євробачення-2016». Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в
Facebook, передає VIDIA.

«Незабаром будуть оголошені
результати відбору BBC, і ми всі дізнаємось, чи поставить Британія в
цьогорічному пісенному конкурсі
Eurovision на українку та її прохання
до всього світу», — зазначила Діана
Месс.
Вона нагадала, що за весь час
правління Єлизаветта ІІ отримала

Віра Брежнєва
відвезла молодшу
дочку за океан

Михайло Шуфутинський «закрутив» новий
роман після смерті дружини

В

іра Брежнєва продовжує
відпочивати в Майамі разом зі своєю молодшою дочкою
— 6-річною Сарою, повідомляє
7days.ru.
Місце для відпустки було
обране не випадково, Вірі дуже
подобається місцевий клімат —
не дуже жарко, але й зовсім не
холодно. Брежнєва прилетіла
сюди відразу після Нового року
і вже встигла перетнутися зі своєю старшою дочкою — Сонею.
Дівчина відпочивала тут кілька
тижнів разом зі своїм вітчимом,
колишнім чоловіком Віри —
українським бізнесменом Михайлом Кіперманом.
Співачка вийшла за нього
заміж, коли Соні було всього
п’ять років. Михайло офіційно
удочерив дівчинку і дав їй своє
прізвище. І, незважаючи на розставання з Вірою, Михайло продовжує спілкуватися з Сонею і
повністю забезпечувати її. Віра
та Михайло теж зберегли непогані стосунки, адже Сара — їхня
спільна донька, і вони не хочуть,
щоб дівчинка якось була травмована стосунками тата й мами.
«Хотіла відпочити на морі,
а потрапила до холодного океану», — написала Брежнєва у своєму особистому блозі.

О

браницею артиста стала танцівниця з його колективу, родом з
України.
Півроку тому Михайло Шуфутинський втратив дуже близьку людину — з життя пішла його дружина
66-річна Маргарита. Знаменитий
шансоньє важко переживав відхід
дружини та не приховував від оточення, що дуже пригнічений.
Змусити артиста знову з оптимізмом дивитися в майбутнє вдалося танцівниці з його шоу-балету
«Отаман» 39-річній Світлані Уразовій, яка стала для Шуфутинського
людиною, що змогла витягнути його
з затяжної депресії і разом з тим допомогла знайти кохання.
«Свєта давно працює в колективі, вже більше п’ятнадцяти років.
Вона завжди симпатизувала Михайлу Захаровичу, але він був одруже-

ний на Маргариті, — поділилася з
виданням «СтарХіт» подруга жінки
Ірина Савіна. — У червні дружини
Шуфутинського не стало. Він дізнався про смерть коханої, коли був на
гастролях в Ізраїлі. Прямо вилетів
до неї, скасувавши концерти. Йому
тоді було дуже погано, сильно переживав, ні з ким не хотів спілкуватися. Світлана купила квиток і відправилася за ним в Америку. Вийшло,
що в Лос-Анджелосі вона була після
похорону. Світлана стала для нього
справжнім рятувальним жилетом.
Вона витягла його з цього стану і з
того моменту вони разом».
Відомо, що Уразова свого часу
приїхала з України. Також у жінки
є дочка Аріна від першого шлюбу.
Як з’ясувало видання «СтарХіт»,
дівчинка знає про роман матері зі
знаменитим шансоньє. «Вона вже
доросла і все розуміє, — поділилася
подруга Уразової. — Михайло Захарович зі Свєтою знову розцвів.
Красиво за нею упадає, подарував
дорогу іномарку, шубу, постійно дарує розкішні прикраси. На гастролях завжди разом. Вона літає з ним
у бізнес-класі, а не з колективом в
економі. Живуть у номері «Люкс».
Скоро збираються летіти відпочивати в Ізраїль».

Цивільному чоловікові Жанни Фріске
загрожує в’язниця

Д

митра Шепелєва звинувачують у
розкраданні грошей.
Нещодавно в Мережі поширилася новина про те, що мільйони,
зібрані на лікування Жанни Фріске,
кудись зникли. У ході розслідування
з’ясувалося, що винен у цьому цивільний чоловік покійної співачки
Дмитро Шепелєв. Саме він зробив
з рахунку Фріске три великих транші. Рублі були переведені в долари
і пішли на закордонні рахунки. З
них 170 тисяч доларів прийшли до
Німеччини, 104 тисячі «зелених»
виявилися в Нью-Йорку, ще 180
тисяч доларів пішли на рахунок у
Лос-Анджелесі. Тепер фахівці мають

намір з’ясувати, на що саме пішли
гроші. Шоумену загрожує до 8 років
ув’язнення.

