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каНцэрты

Зміцер Вайцюшкевіч
20 ліпеня ў Малой зале к/з 

«Мінск» адбудзецца традыцыйны 
летні канцэрт Змітра Вайцюшкевіча, 
прысвечаны ягонаму дню народзінаў. 
Музыка парадуе сваіх слухачоў 
найлепшымі і новымі творамі. Квіткі 
каштуюць 25—35 тысяч рублёў. Каса 
к/з «Мінск» (т.: 328-66-38 — гарадскі), 
каса ў пераходзе каля ГУМа (побач з 
«Макдональдсам»). Даведкі праз т.: (29) 
649-08-88.

Madera Hard Blues
10 лiпеня ў паб-клубе «Графіці» 

(зав.калініна, 16) — Madera Hard 
Blues. Пачатак а 18-й.

ВыстаВы

Гарадскія замалёўкі
У Музеі сучаснага 

выяўленчага мастацтва (пр.
Незалежнасці, 47) да 29 
ліпеня працуе фотавыстава Генад-
зя Карчэўскага «Гарадскія замалёўкі». 
Генадзь Карчэўскі — вядомы фота-
мастак у тэхніцы «змазанага кадра» і 
таксама «рэзкага кадра з размытымі 
аб’ектамі».

Беларускія ўзоры
У музеі беларускага народнага 

мастацтва (раўбічы) да 31 жніўня 
працуе выстава «Беларускія ўзоры»: 
пляценне з прыродных матэрыялаў, 
кераміка, аплікацыя саломкай, ручная 
коўка, разьба па дрэве.

свет з вышыні
У Доме-музеі Ваньковічаў (вул. 

Інтэрнацыянальная, 33а) да 20 ве-
расня працуе выстава маляваных картаў 
Рубена Атаяна «Свет з вышыні .

9 лiпеня — Мастацкая 
выстава «Грунвальд 
за смугою часу» 

600-гадовы юбілей Вялікай 
Перамогі прынёс новыя тво-
ры і новае таленавітае прачытанне 
дзвюх важных тэм у нашай айчын-
най гісторыі. 9 ліпеня 2010 а 17-й 
у дворыку Літаратурнага музея 
М.Багдановіча адбудзецца музычны 
фэст, а 18-й — урачыстае адкрыццё 
выставы. Выстава будзе экспанавацца 
да 1 жніўня 2010.

Выстава ілюстрацыяў
У Музеі гісторыі беларускай 

літаратуры (вул.Багдановіча, 
13) працуе выстава ілюстрацыяў да 
кнігі казак Уладзіміра Караткевіча 
«Лебядзіны скіт».

ІМ ПрэЗы

тыдзень касцельнай 
музыкі

Секцыя касцельнай музыкі пры 
Канферэнцыі каталіцкіх біскупаў 
Беларусі ў супрацы з Акадэміяй 
музыкі да 9 ліпеня праводзіць IX 
Тыдзень касцельнай музыкі. Тыд-
зень касцельнай музыкі будзе 
ўключаць: майстар-класы па ад-
значаных кірунках; 9 ліпеня — за-
ключны канцэрт ІХ Тыдня касцель-
най музыкі (усе мерапрыемствы — у 
катэдры (пл. свабоды, 9).

Грунвальд
15—18 ліпеня ў Польшчы 

пройдуць святкаванні, прысвеча-
ныя 600-годдзю Грунвальдскай 
бітвы. Ля Дуброўна (Грунваль-
да, Жальгірыса) адзначаць юбілей 
перамогі беларуска-літоўска-
польскага войска над Тэўтонскім ор-
дэнам. Тэатралізаваныя шоу з удзе-
лам Ягайлы і магістра фон Юнгінена 
з коннымі харугвамі, рыцарскім 
турнірам, фаер-шоу, канцэртамі 
сярэднявечнай і народнай музыкі і 
збудаваны горад рамеснікаў. І, вя-
дома, 17 ліпеня ў 14.00 — гран-
дыёзная інсцэнізацыя векапомнай се-
чы, якая, дарэчы, не абыдзецца без 
беларускіх харугваў пад «Пагоняй». 
Разам чакаюць прыбыццё каля 5 ты-
сяч рыцараў (нагадаем, у сапраўднай 
бітве ўдзельнічала ўсяго толькі ў 12 
разоў больш).

тэатры

7 ліпеня
тэатр юнага гледача — «Па 
зялёных гурбах акіяна»
тэатр беларускай драматургіі — 
«Чайка»
тэатр оперы і балета — 
«Папялушка»
тэатр імя Горкага — «Злоўлены 
сеткай»

8 ліпеня
тэатр юнага гледача — «Дарога 
на Віфлеем»
тэатр імя Горкага — «Бег»

тэатр беларускай драматургіі 
— «Белы анёл з чорнымi 
крыламi»

9 ліпеня
тэатр юнага гледача — 
«Вандраванне ў княства Сноў»
тэатр беларускай драматургіі — 
«Адэль»
тэатр імя Горкага — «Жаніхі»

10 ліпеня
тэатр імя Горкага — «Праўда — 
добра, а шчасце лепш»

11 ліпеня
тэатр імя Горкага — «Рускія 
вадэвілі»

12 ліпеня
тэатр беларускай драматургіі — 
«Чорны квадрат»
купалаўскі тэатр — «Тэатраманія»
купалаўскі тэатр (Малая сцэна) — 
«Зіма»

13 ліпеня
тэатр імя Горкага — «Утаймаванне 
наравістай» 
купалаўскі тэатр — «Сымон-
музыка»
купалаўскі тэатр (Малая сцэна) — 
«Варшаўская мелодыя»

14 ліпеня
купалаўскі тэатр — «Маэстра»
тэатр імя Горкага — «Уяўны 
хворы»

15 ліпеня
тэатр імя Горкага — «Ідэальны 
муж»
купалаўскі тэатр — «Translations»

16 ліпеня
тэатр беларускай драматургіі — 
«Палёты з анёлам»
купалаўскі тэатр — «Translations»
тэатр імя Горкага — «Распуснік»

17 ліпеня
тэатр імя Горкага — «Адзіны 
спадкаемца»

18 ліпеня
тэатр імя Горкага — «Свабодны 
шлюб»
купалаўскі тэатр — «Пінская 
шляхта»

Арганізатары фестывалю 
не здолелі  

дамовіцца з польскім 
кансулятам.

Найбуйнейшы беларускі рок-фэст 
«Басовішча» ладзіцца недалёка ад бе-
ларускай мяжы ў Польшчы з пачатку 
90-х.

21-е Басовішча пройдзе ў эксперы-

ментальным фармаце. Упершыню за 
многія гады на сцэну фестывалю не 
выйдуць традыцыйныя для яго хэд-
лайнеры — NRM, «Крама» і «Ней-
ра Дзюбель», аднак упершыню пры-

едзе «Ляпіс Трубяцкой». 6 маладых 
гуртоў пазмагаюцца за галоўны прыз 
— 10 гадзінаў запісу ў польскай студыі 
Rembrandt і 1000 даляраў.

generation.by

Бясплатных віз на «Басовішча» сёлета не будзе

к ІНо

Выбар 
між вампірам 
і ваўкалакам

Прыцемкі. сага. Зацьменне 
(The Twilight Saga: Eclipse)
ЗША, 2010, каляровы, 124 хв.
рэжысёр: Дэвід Слэйд
ролі выконваюць: Крыстэн 
Сцюарт, Роберт Пацісан, Тэйлар 
Лотнэр, Білі Бэрк, Эшлі Грын, 
Джэксан Рэтбоўн
Жанр: Падлеткавая мыльная 
опера, замаскаваная пад фільм 
жахаў
адзнака: 4 (з 10)

УІк -эНД

Вадаёмы, 
закрытыя 

для купання 
і адпачынку

Цэнтр гігіены, эпідэміялогіі 
і грамадскага здароўя 
забараніў купанне ў чатырох 
вадаёмах Брэсцкай вобласці 
— зона адпачынку возера 
Кацера Камянецкага раёна, 
пляж ракі Лясная ў Камянцы, 
вадаём аздараўленчага лагера 
«Чайка» Ляхавіцкага раёна, 
месца адпачынку каля вады 
вёскі Альшаны Столінскага 
раёна.

У Віцебскай вобласці 
забарона на купанне 
распаўсюджваецца на чаты-
ры зоны адпачынку Полацка-
га раёна: азёраў Янава, Шча-
ты, Гомель, Суя.

У Гомельскай вобласці 
закрытыя 12 зон адпачын-
ку: каля вадаёмаў Буда-
Кашалёўскага раёна насе-
леных пунктаў Камунар, 
Дуравічы, Крыўск, Кашалёва, 
Чырвонае Знамя, Патапаўка, 
а таксама зоны адпачынку ў 
гарадскім парку «Перамо-
га» горада Калінкавічы, на 
возеры «Камарына» горада 
Рагачова, на рацэ Дняпро ў 
другім мікрараёне Рагачова, 
а таксама ў раёне ратавальнай 
станцыі Рагачоўскага раёна, 
пляжы «Камяга» і «Гарадскі» 
Добруша на рацэ Іпуць.

У Магілёве закрытая зона 
адпачынку гарадскога пляжа 
на рацэ Дняпро.

Гандлёвая інспекцыя Польшчы, 
вывучыўшы спосабы прамоцыі, 
высветліла, што чвэрць з іх 
скіраваная на тое, каб зарабіць на 
кліентах. 

Найбольш часта прадаўцы 
выкарыстоўваюць наступны пры-
ём: яны паведамляюць пра 20-, 30-, 
50- ці нават 70-працэнтныя зніжкі, 
змяшчаюць на цэтліку закрэсле-
ную ранейшую цану, а побач — но-
вую. Але калі б кліенты ведалі ца-
ну тавару перад распродажам, яны б 
убачылі, што яна роўная новай (ка-
ля 6% разгледжаных выпадкаў), вы-
шэйшая за тую, якая была, калі та-
вар з’явіўся ў краме (каля 1,5%), або 
што тавар па ранейшай цане ніколі 
не прадаваўся або не прадаваўся не-
пасрэдна перад пачаткам прамоцыі 
(каля 24%).

Вельмі часта бывае так, што 
ўладальнікі крамаў абвяшчаюць 
распродаж з прычыны ліквідацыі 
крамы. Такая інфармацыя ча-
сам вісіць некалькі месяцаў або 
з’яўляецца ў адной і той жа краме 
некалькі разоў на год.

Часта таксама да нейкага пра-
дукту на распродажах прыклада-
ецца «падарунак». Рэклама кры-
чыць, што вы атрымліваеце на 20% 
больш шампуню, соку, — але мала 
хто з пакупнікоў адзначае, што ца-
на такога прадукту вышэйшая за ца-
ну таго, дзе «падарунка» няма. «Бя-
сплатны» прадукт на справе зусім 
не бясплатны.

Яшчэ адзін хітрык — 
мультыўпакоўка. Калі пералічыць 
цану, напрыклад, кожнай бутэлькі 
вады ў адной упакоўцы, атрымаец-
ца, што той жа тавар, куплены асоб-
на, насамрэч быў бы таннейшы. 

КаМ паводле gazeta.pl

купляеце 
на распродажах? 
Вывучыце хітрыкі 

гандляроў!

Сіэтл ахоплены масавымі забойствамі. 
Помслівая вампірка збірае армію, каб 
пакараць дзяўчынку Бэлу і ейнага ся-
бра Эдварда Калена. А гераіня ў цяжкім 
роздуме: хто падабаецца ёй болей — 
арыстакратычны вампір Эдвард ці 
мускулісты ваўкалак Джэйкаб?..

Містычныя героі з пяшчотай чы-
таюць дзявочыя думкі, адгадва-
юць усе ейныя сненні. Ударная сцэ-
на: напаўаголены Джэйкаб сагра-
вае гераіню сваім целам, а арыстакрат 
Эдвард распавядае, што не можа без 
гераіні жыць...

андрэй расінскі

16—18 ліпеня ў лясах 
Беласточчыны пройдзе 
фестываль музыкі маладой 
Беларусі «Басовішча-
2010». Будуць «тройца», 
«Гурзуф» і «адыс 
абеба», упершыню 
плануе ўзяць удзел 
«Ляпіс трубяцкой». 

Басовішча
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