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Шоубіз

Брітні Спірс постала в
невпізнанному образі
Красуня та мати трьох дітей взяла участь у
фотосеті для відомого західного журналу
«V magazine». Брітні постала в образі
фатальної спокусниці. Однак багато
фанатів співачки впевнені, що її фотограф
переборщив із «фотошопом». Варто
відзначити, що й справді — важко впізнати в
дівчині на фото співачку Брітні Спірс.

84-річний медіа-магнат Руперт Мердок
і 59-річна екс-модель та актриса Джері
Холл одружилися

84

-річний медіа-магнат Руперт
Мердок і 59-річна Джері
Холл, екс-модель, актриса, а також
колишня партнерка Міка Джаггера, отримали в суботу церковне
благословення на шлюб.
У пари 10 дітей від колишніх
шлюбів — шість у Мердока та чотири в Хол, а також 13 внуків.
Вінчання пройшло в церкві
Сент-Брайдс на Фліт-стріт у Лондоні, яка вважається «духовним
притулком» британських засобів
масової інформації. У минулому
на Фліт-стріт розташовувалися
редакції провідних лондонських
газет і агентств.
Журналістський корпус був

Світлана Лобода
здивувала новою
зачіскою

представлений, зокрема, Ребекою
Брукс. У минулому Брукс була головним редактором бульварної газети «Новини світу», що належала
Мердоку, яка закрилася в 2011 році
через скандал зі зломом голосової
пошти приватних осіб.
Джеррі Холл була в сукні вартістю 8 тисяч фунтів стерлінгів від
її близької подруги та знаменитого
дизайнера одягу Вів’єн Вествуд.
Руперт Мердок вступив у четвертий шлюб за тиждень до свого
85-річчя. Для Холл це перше законне заміжжя. У 1999 році суд
визнав, що її союз із лідером гурту
«Роллінг Стоунз» Міком Джаггером не має законної сили.

Принцеса Шарлотта випередила за
значимістю прабабусю-королеву

У Instagram красуня опублікувала
фото, на якому позує з кучериками на голові. Деякі шанувальники
порівняли її зі співачкою Іриною
Аллегровою в молодості, деякі —
з Аллою Пугачовою. У будь-якому
випадку, Лобода з кучерями виглядає дуже мило.

Маша Єфросиніна стала
дизайнером заради хворих дітей
Т

елеведуча Маша Єфросиніна вирішила спробувати себе в новому амплуа.
Вона розробила власну лінію беретів у
тандемі з вітчизняним брендом Cover
No1.
Свою колекцію телезірка сама ж і прорекламувала. Однак все це було зроблено
заради допомоги хворим дітям.
Створенням дизайну беретів Маша
прагне залучити нові кошти до благодійного фонду, покровителем якого вона є.
Усі отримані кошти від продажу головних
уборів підуть на купівлю ліків для дітей.
«…У будь-якому моєму проекті для
мене важлива соціальна складова — настрій та інформація, яку несе в собі сама
ідея. У цьому випадку — це мода, хороший смак, любов жінки до себе та вміння
себе порадувати! Зараз жінки, на жаль,
часто про це стали забувати», — зауважила Єфросиніна.
До того ж, Марія попросила не розцінювати цей експеримент як її претензію
на звання дизайнера.
«Просто я дуже люблю головні убори:
тільки одних беретів у мене, напевно, вся
кольорова палітра. Але мені дуже хотілося цієї весни, яка диктує моду саме на
берети, мати щось нестандартне, свіже
та красиве, не схоже ні на що і відповідне
всім моїм улюбленим стилям», — зазначила телеведуча.

Мадонні не вдалось оформити опікунство
над сином

Б

ританське видання журналу
Tatler опублікувала своєрідний
рейтинг відомих особистостей,
які мають більший вплив, ніж всі
інші, повідомляє Starlife.
Абсолютно несподівано для
багатьох британців лідером цього списку стали не чинна королева Єлизавета II, не принц Вільям,
Гаррі або Кейт Міддлтон. Лідером
рейтингу стала четверта в черзі
на британський престол принцеса Шарлотта. Слідом за малятком
розмістилася її мама, герцогиня
Кембриджська, і її тато — принц
Вільям. Четверте місце дісталося
старшому братові Шарлотти —
принцові Джорджу. А ось Її Високість королева Єлизавета виявилася на п’ятій позиції.
Повний рейтинг «Відомих особистостей, які дійсно мають значення» виглядає так: 1. Принцеса
Шарлотта, 2. Герцогиня Кембриджська, 3. Герцог Кембриджський, 4.
Принц Джордж Кембриджський,
5. Королева Єлизавета, 6. Леді Кітті
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Спенсер, 7. Леді Вайолет Меннерс,
8. Леді Еліс Меннерс, 9. Леді Еліза
Меннером, 10. Джиллі Купер, 11.
Джейк Чепмен, 12. Едді Редмейн,
13. Петра Палумбо, 14. Ліззі Джаггер, 15. Холлі Бренсон, 16. Фелісіті
Джонс, 17. Принц Гаррі, 18. Борис
Джонсон, 19. Чарльз Делевінь, 20.
Рене Стюарт.

У Львові скасували концерт SunSay

Л

ьвівський концерт музиканта
Андрія Запорожця, відомого
як SunSay, скасовано. Причиною
називають невдоволення активістів тим, що артист гастролює
ще й містами Росії, повідомляє
«ТаблоID».
Концерт SunSay у Львові був
запланований на 7 квітня й мав
стати першим у його всеукраїн-

Світлана
Тарабарова
заспіває для
військових

ському турі. Та наразі на сайті з
продажу білетів розміщене повідомлення про скасування заходу.
Кажуть, Запорожець не приїде
до Львова, бо проти цього виступили місцеві активісти з громадської організації «Економічний
бойкотний рух». Її представники
навіть звернулися в управління
культури Львова з вимогою заборонити виступ.
«Лідер цієї музичної групи
виступав із концертами на окупованій території та проводить
гастролі в РФ. Вважаємо концерт
цих істот таким, який ображає патріотичні почуття львів’ян і може
привести до суспільних безладів,
у яких можуть постраждати ні в
чому не винні люди», — відзначили в своєму листі учасники «Економічного бойкоту».
Скасування концерту підтвердила й піар менеджер SunSay Ксюша Шагова

уд США, який вирішував, де і з
ким буде жити син Мадонни та
її екс-чоловіка Гая Річі — Рокко, постановив: 15-річний підліток буде
найближчим часом жити зі своїм
батьком у Лондоні.
Відзначимо, що сина Мадонни
через суд вже змусили провести Новий рік із матір’ю. Раніше адвокат
Рокко Річі повідомляв, що хлопець
бажає жити з батьком. Його представники стверджують, що він хоче,
щоб рішення суду перестали бути
надбанням громадськості.
Майже в кожній розмові він роз-

повідав, яким стресом для нього
є публічне обговорення боротьби
його батьків за право опіки над ним.
Рокко пішов до школи в Лондоні,
йому там подобається. Схоже, йому
зараз там дійсно добре, розповіли
його адвокати журналістам.
Мадонна поки не повідомляла, чи
згодна вона з таким рішенням. Але не
раз зізнавалася, що дуже сумує за сином. Саме тому вона забирала свого
сина в недавній музичний тур.
Відзначимо, що Гай Річі та Мадонна офіційно розлучилися в 2008
році.

Пуговка з «Татусевих дочок» подорослішала
та викликала фурор у публіки

А

ктриса Катя Старшова, яка
запам’яталася роллю Пуговки
з серіалу «Татусеві дочки», помітно
подорослішала.
Дівчинці, яка почала зніматися
в серіалі раніше, ніж пішла в школу,
виповнилося 14 років, повідомляє
видання «Новости в мире».
Актриса взяла участь у російській версії шоу «Танці з зірками» та
справила там справжній фурор.
Партнером Каті став танцюрист

Владислав Кожевніков, який всього
на рік старший за дівчину. Незважаючи на вік, молодий чоловік уже
є переможцем і призером різних
конкурсів та фестивалів із бальних
танців.
«Ми тут найменші, але я звикла.
Завжди була найменшою на проектах», — розповіла «Пуговка» журналістам.
Глядачі, які були присутні на
зйомках, ледве впізнали Катю: настільки вона змінилася та подорослішала.
На одну сцену з Катею Старшовою вийдуть й інші російські
знаменитості. Серед них — Ірина
Безрукова, Олена Яковлєва, Неллі
Уварова, Тимур Батрутдінов, Олександра Урсуляк, Аліса Гребенщикова, Данило Співаковський. До слова, різниця у віці в юної актриси та
деяких її суперниць досягне сорока
років.

квітня відразу двома концертами у Львові розпочнеться всеукраїнський тур
Світлани Тарабарової.
Символічно, що перший
концерт відбудеться саме у
Львівському військовому госпіталі для поранених бійців, які
фізично не в змозі відвідати вечірній виступ співачки у Львівській філармонії.
«Більшість пісень із мого
другого альбому «Вірю. Знаю»
присвячені саме нашим захисникам, тому було б несправедливо,
якби вони не потрапили на концерт. Такі композиції, як «Повертайся живим», «Хочу жити
без Війни», «Любов», «Ніколи
знову», завжди знаходять відгук
у серцях справжніх чоловіків»,
— поділилася Світлана.
Загалом «Світлий концерт»
(саме так називається програма)
налічує близько 20 авторських
пісень за всі чотири роки сольної кар’єри Тарабарової. Глядачі
почують як нові пісні з альбому «Вірю. Знаю», так і улюблені
хіти «Ми віримо в любов», «Мир
всім», «Забувай», «Веселка»,
«Дай мені знак» і багато інших.

