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Шоубіз

Катя Осадча вразила
фанатів фізичними
здібностями

Кейт Міддлтон і Дрю
Беррімор «вийшли в
люди» в однакових сукнях

Епатажна українська ведуча та мама Катя
Осадча днями здивувала своїх фанатів.
На своїй сторінці в Мережі красуня показала фото, на якому зображена стоячи
на голові. При цьому підписники гідно
оцінили її довгі стрункі ноги та підтягнуту
фігуру. Це говорить про те, що жінка не
нехтує заняттями спортом.

Для виходу в світ і актриса, і герцогиня вибрали плаття дизайнера Торі Берч вартістю
$ 1,5 тис. Обидві виглядали приголомшливо.
Беррімор побувала на балу Американського
товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами в Нью-Йорку. А дружина
принца Вільяма відвідала закриту вечерю з
королем і королевою Бутану.

Світлана Лобода підкорила Фредеріка
Бегбедера

П

опулярна поп-зірка виступила
на святі на честь 45-річчя глави Euronews Валіда Арфуша.
Вечірка The Great Valid’s Party
була витримана в стилі фільму
«Великий Гетсбі» і проходила в одному з ресторанів азіатської кухні
в Києві. Дами з’явилися на вечорі в
розкішних сукнях у стилі «ретро»,
а чоловіки одягалися в строгі костюми або смокінги.
Світлана Лобода в яскравому вбранні прикувала до себе загальну увагу. Співачка не змогла

залишитися непоміченою і одним
спеціальним гостем заходу —
французьким письменником Фредеріком Бегбедером, який був запрошений на свято на роль діджея.
Письменник дружить зі старшим
братом винуватця свята Омаром
Арфушем.
Як тільки Лобода з’явилася на
сцені, автор книги «Любов живе
три роки» підійшов ближче та став
пильно дивитися на виконавицю й
аплодувати їй. Однак француз не
зміг довго стримувати свої емоції.
Фредерік скочив на сцену і зізнався Світлані в коханні, вставши
при цьому на коліна. Під час виконання Лободою хіта «До біса
любов» Фредерік схопив мікрофон і почав підспівувати зірці. Такий дует зірвав шквал глядацьких
оплесків.
Після концерту Світлана показала на своїй сторінці в «Інстаграмі» спільні фото з епатажним
письменником і жартома написала
під одним з них: «Ми з паном Бегбедером щасливі».

Володимир Яглич розлучився з дочкою
Ольги Сумської

З

’явилися повідомлення про те,
що дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна та її бойфренд актор Володимир Яглич більше не є
парою.
Річ у тім, що закохані вже кілька місяців не з’являлися разом.
Це наштовхнуло журналістів на

думку, що вони розірвали свої стосунки після відпочинку в Америці,
адже раніше їх завжди бачили разом.
Хочеться вірити, що це всього
лише чутки, адже Тоня з Володимиром були дуже красивою парою
та виглядали щасливими.

Рікі Мартін «вивів у люди» нового коханця

Л

атиноамериканський співак
Рікі Мартін нарешті припинив
приховувати свої любовні стосунки з новим бойфрендом — художником Джваном Йосефом.
Парочка з’явилася на червоній
доріжці під час світської події в
Бразилії, пише видання Stuff.
Парочка трималася за руку, залюбки позуючи фотографам.
Та й сам Мартін опублікував спільний знімок із коханим в
Instagram. А фото Рікі підписав
коротко, але цілком конкретно:
«Так!»
Як відомо, чутки про нове кохання співака з’явилися на початку квітня, коли парочку заскочили
під час прогулянки в Малібу.

Нагадаємо, торік артист, у котрого після розриву з бойфрендом
Карлосом Гонсалесом Абеллою не
було серйозних романів, казав, що
колись хотів би одружитися. А ще
Рікі, в котрого є двоє синів-двійнят, давно мріє про донечку.

Елтон Джон став найбільшим добродієм
Великобританії

С

півака Елтона Джона визнано
найдобрішою та найщедрішою
людиною з-поміж британських
«селебрітіз».
Упродовж минулого року артист віддав на добрі справи приблизно 26,8 мільйона фунтів стерлінгів. Про це повідомляє видання
Contact Music із посиланням на
The Sunday Times.
Більшу частину цих коштів
сер Елтон виділив фондам, що ведуть боротьбу зі СНІД у Британії
та США. Як відомо, співак заснував організацію Elton John AIDS
Foundation у 1992-му й відтоді зібрав на світові програми з подолання ВІЛ/СНІД понад 200 мільйонів доларів.

Друге місце серед зіркових
благодійників посіла письменниця
Джоан Роулінг. Авторка «Гаррі Поттера» витратила на добрі справи
10,3 мільйона фунтів стерлінгів.
Зокрема, вона зробила внесок у свій фонд Lumos Foundation,
мета якого — щоби до 2050-го
року жодна дитина у світі вже не
мусила жити в сиротинці, а ще на
користь організації, котра допомагає соціально ізольованим людям.
Також Роулінг виділила кошти на
пошук ліків від розсіяного склерозу — хвороби, яка вбила її матір.
Серед найбільших зіркових добродіїв опинився і Девід Бекхем,
котрий віддав 5 мільйонів фунтів
стерлінгів фондам допомоги дітям.
Також у списку гурти Coldplay
та One Direction, Рінго Старр та
учасники Queen — Брайан Мей та
Роджер Тейлор.
Варто зазначити, що Рінго
Старр нещодавно виступив проти дискримінації трансгендерів, із
принципових міркувань скасувавши свій виступ в одному з американських штатів.

Аняня Удогво та Чингіз
Мустафаєв змусили Вакарчука
заплакати
Учасники «Голосу країни» з Азербайджану та Нігерії зворушили
Святослава Вакарчука до сліз піснею на слова Тараса Шевченка

У

неділю на телеканалі «1+1» відбувся другий раунд «вокальних
боїв» на проекті «Голос країни».
Формуючи пари, Святослав Вакарчук об’єднав у дует двох сильних
учасників — нігерійця-хірурга Аняню Удогво й азербайджанця Чингіза
Мустафаєва. Тренер вирішив дати
вокалістам рівні шанси проявити
себе та поставив перед ними нелегке
завдання, запропонувавши їм виконати пісню українською мовою. Він
обрав культовий твір на слова Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр
широкий».
«Я дуже серйозно ставлюся до
цієї пісні, і мені дуже подобаються
люди, які живуть в Україні. Хочу заспівати та відчути цю композицію
так, як зробив би це кожен українець», — сказав Чингіз перед виступом.
Виступ Аняні та Чингіза став одним з найбільш емоційних моментів минулого випуску та викликав
справжню бурю емоцій у глядацької
зали, в якій ще довго не вщухали
оплески.
«Це приголомшливий вибір,
особливо для такого дуету. Вони відчули цю пісню, мені здається, навіть
краще, ніж деякі місцеві. Це не може
не зачепити мене», — сказав Іван
Дорн.
Святослав вийшов на сцену і

звернувся до всієї зали, тренерів і
телеглядачів:
«Ця культова українська пісня
на слова Тараса Шевченка — символ
України. І символічно, що двоє людей, які не мають українського коріння, так чуттєво її виконали.
Українська культура, Україна як
держава, не зводяться до ідеї про те,
хто тут народився або хто з яким
акцентом говорить. Це земля людей,
які її люблять і відчувають, тих, хто
зараз тут знаходиться і живе, — таких як Аняня та Чингіз, які хоч і з
акцентом та по-своєму, але дуже

Анна Снаткіна
розповіла про те,
як у неї відмовили
ноги

Екс-солістка «Ленинграда» переспівала
увесь альбом «Скрябіна»

А

ктриса Анна Снаткіна розповіла про те, як в 2002 році
в неї відмовили ноги і вона не
могла ходити.
Відзначимо, що після того, як
актриса вийшла заміж за Віктора
Васильєва і народила дочку, вона
стала вкрай рідко вибиратися «в
люди» і приділяє весь свій час
сім’ї. Багато хто може подумати,
що Анна Снаткіна живе як в казці, проте це не зовсім так.
Після того, як актриса залишила спорт, яким займалася з
самого дитинства, у неї почалися серйозні проблеми з хребтом.
Через відсутність навантажень в
Снаткіної на хребті утворилася
грижа, через що в неї паралізувало обидві ноги.
Два тижні актрисі довелося
провести в реанімації та пройти
2-річну реабілітацію. Саме тоді
Анна Снаткіна зрозуміла цінність кожної хвилини життя.

щиро заспівали сьогодні».
Тренер зізнався, що виступ Чингіза та Аняні щиро вразив і зворушив його до сліз:
«У мене сьогодні були і радість,
і сльози. Радість від того, що ви гарно заспівали. Сльози від того, що
я просто не міг їх стримати, — настільки для мене, українця, це було
по-справжньому щиро».
Участь у «Голосі країни» продовжить Аняня Удогво, а фінальний
«бій» на проекті телеглядачі побачать вже наступної неділі, 24 квітня
о 21.00 на телеканалі «1+1».

У

Мережі вже обговорюють новину, що колишня учасниця російського гурту «Ленинград» Аліса
Вокс сплагіатила творчість Кузьми.
Росіянка не обмежилася лише переспівом однієї пісні з репертуару гурту «Скрябін». Артистка випустила
цілу платівку, всі композиції з якого
взяті з репертуару покійного Андрія
Кузьменка. Але сама Вокс запевняє,
що отримала «добро» на переспів
від удови музиканта. Про це пише
«Комсомольска правда в Україні».
«Усі пісні з мого дебютного альбому написані Скрябіним. Мені завжди подобалося його творчість.
Ось тільки ідея записати ці пісні
прийшла мені в голову вже після загибелі автора», — сказала Аліса.
«Я переговорила з його вдовою, і ми прийшли до висновку, що
буде правильно старт моєї сольної
кар’єри починати з такого чудового
музичного матеріалу», — запевнила
співачка.
Варто зазначити, що у звукозаписувальній компанії Moonrecords,
яка володіє правами на всі пісні
Кузьми, не чули про це. Однак, як

виявилося, питаннями, пов’язаними
з авторським правом, зараз розпоряджаються спадкоємці Андрія.
«Ми вперше про це чуємо від
вас. Але зараз усі подібні питання з
приводу авторських прав вирішують спадкоємці Андрія. Вони самі
хочуть займатися цими питаннями», — зауважили в Moonrecords.
Удова Андрія Кузьменка поки
не дала коментарів з цього приводу.
Але в музичному лейблі зауважили, що якщо Світлана підтвердить
їм, що дійсно дозволила Вокс переспівувати пісні Кузьми, то вони не
пред’являтимуть російській артистці жодних претензії.

