
6.00, 17.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
6.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.30, 23.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
8.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.00, 18.00, 23.30 Скетч ком 
«Сям'я 3D».
10.00 Ка ме дыя «Ня вес та з за-
праў кі».
12.00 Ме лад ра ма «Змен лі вас-
ці ка хан ня».
14.00 Се ры ял «Па ла са тае 
шчас це».
15.00, 4.00 Се ры ял «Не фар-
мат».
17.00 «Ла ві мо мант».
19.00 Ме лад ра ма «Аст ра вы».
21.10 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
0.30 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва ныя».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
10.15, 1.55 «На гля даль нік».
11.15 «Шля ге ры са вец ка га 
эк ра на. Апе рэ та». «Сіль ва». 
Маст. фільм.
12.40 «Сяр гей Мар цін сон». 
Дак. фільм.
13.25, 22.05 Ган на Ня трэб ка, 
Элі на Га ран ча, Ра мон Вар гас 
і Лю до вік Тэзье ў га ла-кан цэр-
це ў Ба дэн-Ба дэ не.
14.50 «Уіль ям Гер шэль». Дак. 
фільм.
15.10, 23.50 «Міс тар Ва ла рэ. 
Ка хан не і му зы ка Да ме ні ка 
Ма дуньё». Маст. фільм. 1-я 
се рыя.
17.05 Па дзеі го да. Ланг Ланг у 
Маск ве. Кан цэрт ная за ла імя 
П.І. Чай коў ска га.
19.05 «Фі дзій». Дак. фільм.
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.00 Юбі ля ры го да-2015. Яў-
ген Рэйн. Лі нія жыц ця.
20.55 «Юрый Ні ку лін. Кла сі ка 
жан ру».

21.20 «За ла тое ця ля». З та кім 
шчас цем — і на эк ра не». Дак. 
фільм.
23.45 Маст са вет.
1.40 «Pro memorіa». «Ве не цы-
ян скае шкло».

6.00 «Аку лы пя ра». Ва ле рый 
Ля вонць еў. 1995 год.
6.50, 8.55, 11.10, 12.50, 13.45, 
15.40, 17.00, 18.40, 20.30, 
21.40, 23.00, 1.00, 2.15, 5.10 
Му зыч ная на сталь гія.
7.30 Дак. фільм «Вель мі Вас 
усіх люб лю!».
10.00, 4.00 Маст. фільм «Но-
выя пры го ды Ян кі пры два ры 
ка ра ля Ар ту ра».
12.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Рэ ста ран-
ная куль ту ра». Лю боў Ус пен-
ская. 2005 год.
13.20 Маст. фільм «Дзяў чын ка 
з бук сі ра».
14.45, 20.45 Кі на ча со піс «Ха чу 
ўсё ве даць!».
15.00, 21.00 «Мі ну лы час».
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
18.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» Ге надзь Ха-
за наў.
19.10 Маст. фільм «Гамб ры-
нус».
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1992. 
2-я част ка. Паў тор ад 2010 
го да.
1.40 Дак. фільм «Іо сіф Брод-
скі. Па эт пра паэ таў».
3.00 «Быў час». 2008 год.

5.00, 11.15, 17.45 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на. Тур нэ 4-х 
трамп лі наў. Най леп шыя мо-
ман ты.
6.15, 9.30, 12.15, 15.15, 17.15, 
22.15, 0.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
7.15, 1.15 24 га дзі ны Ле-Ма на. 
Най леп шыя мо ман ты.
8.15 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту.
10.30 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Муж чы ны.

13.30, 16.30, 21.15 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту. Муж чы ны.
19.00, 23.00, 2.15 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на. Тур нэ 4-х 
трамп лі наў.
1.00 Ака дэ мія GT. Аў та спорт.
3.30 Су свет ныя га лы.

6.00, 22.30 Се ры ял «Кёрс ці».
6.25 Ка ме дыя «Дзве ка ляд ныя 
са ба кі».
8.00 Ка ме дыя «Мо лі і мопс».
9.40, 17.50, 22.00, 3.00 Се ры ял 
«Па кет ная здзел ка».
10.35 Ка ме дыя «Пе не ло па».
12.20 Ка ме дыя «Ха чу як Бры-
джэт».
14.00, 14.50, 15.40, 5.40 Скетч-
ком «Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ме лад ра ма «Двое — гэ-
та за над та».
18.50 Ка ме дыя «Ця жар ны».

20.20 Ме лад ра ма «Ка хан не і 
ін шыя ка та стро фы».
23.10 Ка ме дыя «Вай на гу зі-
каў».
1.10 Ка ме дыя «Мах ля ры».
3.55 Ка ме дыя «Усмеш ка Бо га, 
ці Чыс та адэ ская гіс то рыя».

6.00 М/ф.
7.45 «Док тар І...»
8.15, 19.00, 1.25 «Тра ва пад 
сне гам». Се ры ял.
9.50, 3.40 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
10.40, 4.25 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
11.35 «Спра ва Аста ха ва». Дак. 
се ры ял.
12.30 «Жыц цё як жыц цё». Дак. 
се ры ял.

13.30, 18.00 «Ча ла век-пры на-
да». Се ры ял.
14.30 «Прос тыя скла да нас-
ці».
15.05, 2.55 «Не рас кры тыя тай-
ны».
16.05 «Мой ге рой».
16.55, 21.55 «Вы ра туй це на шы 
ду шы». Се ры ял.
20.55, 0.40 «Не спа кой ны ўчас-
так». Се ры ял.
22.55, 5.15 «Зор ныя гіс то-
рыі».
23.50 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.

7.00 Дра ма «Ма рыя Сцю-
арт».
9.10, 4.05 Фэн тэ зі «Га ры По тэр 
і Ку бак Агню».
11.50 Пры го ды «Мас ка Зо-
ра».
14.10 Ка ме дыя «Перш чым я 
пай ду».
15.50 Ка ме дыя «Ха цеў бы я 
быць тут».
17.50 Ме лад ра ма «Джэйн 
Эйр».
20.00 Ме лад ра ма «Яна».
22.05 Ба я вік «На пруж зві лі-
ны».
23.55 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент».
2.15 Тры лер «Тэ о рыя змо вы».

6.20 Маст. фільм «Ве ча ры на 
ху та ры па блі зу Дзі кань кі».
7.50 Дра ма «Люс тэр кі».
10.10, 4.55 Ме лад ра ма «Кі тай-
ская ба бу ля».
11.45 Дра ма «Апо весць не па-
га ша на га ме ся ца».
13.15 Дра ма «Па лё ты ў сне і 
на яве».
14.55 Ка ме дыя «Ёл кі лах ма-
тыя».
16.30 Ме лад ра ма «Ка хае не 
ка хае».
18.00 Ка ме дыя «Муж чы на ў 
ма ёй га ла ве».
20.20 Ме лад ра ма «Атам ны 
Іван».
22.30 Ка ме дыя «Ч, Б».
0.05 Ка ме дыя «Бяс слаў ныя 
пры дур кі».

1.50 Ка ме дыя «За дву ма зай-
ца мі».
3.10 Тра гі ка ме дыя «Май стэр-
ства жыць у Адэ се».

6.00, 17.10, 3.45 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
6.50, 13.45, 18.00, 21.00, 0.45, 
4.30 Гуль ні ро зу му.
7.10 Па пу ляр ная на ву ка.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Культ Ма рыі.
8.45 Стра ча ная рэ лік вія Хрыс-
та.
9.30, 14.10, 19.30 Цу на мі.
10.20, 14.50, 20.15, 0.00, 
2.15 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.
11.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
11.50 Ле дзя ная да ро га.
12.35 Бу даў ні чая лі ха ман ка.
15.40 У аб' ек ты ве: не звы чай-
ныя па во дзі ны жы вёл.
16.25 Мядз ве дзі вост ра ва 
Стра ху.
18.40, 21.45, 1.30, 5.15 Як пе-
ра маг чы ва ўсім.
22.30 Па ра нар маль нае.
23.15 Ува рван не на Зям лю.
3.00 Аба рон цы куль тур най 
спад чы ны.

8.00, 12.30 Хут кія і гуч ныя.
8.50 Не спра буй це паў та-
рыць.
9.45, 14.20, 21.30 Як гэ та 
ўстро е на?
10.10, 14.45, 21.00 Як гэ та 
зроб ле на?
10.40, 17.05 Біт вы за кан тэй-
не ры.
11.35, 7.10 Рач ныя мон стры.
13.25, 6.25 Аэ ра порт знут ры.
15.15, 1.00, 5.35 Кру ты цю нінг.
16.10, 3.00 Ма хі на та ры.
18.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
20.00 Дзі кая кух ня.
22.00 Мя цеж ны га раж.
23.00 Страсць да ма то раў.
0.00 Ву ліч ныя гон кі.
2.00, 4.50 Ір жа вая ім пе рыя.
4.00 Ма лан ка выя ка та стро фы.
4.25 Са праўд ныя афе рыс ты.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.40 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.00 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00 Се ры ял «Здра да».
12.10, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».
13.10 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.00 Се ры ял «А шчас це 
дзесь ці по бач».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.15 Дэ тэк тыў «Ахоў-
ныя асо бы».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 23.20 Сфе ра ін та рэ саў.
20.00, 22.05 Дэ тэк тыў «Апе-
ра цыя «Тай фун». За дан ні 
асо бай важ нас ці».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Спе цы яль ны рэ пар таж.
0.00 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 22.15 «Арол і Рэш ка». 
Трэ вел-шоу.
10.10, 16.20 Тры лер «За кры-
тая шко ла».
11.15, 0.15 Се ры ял «Кос ці».
12.15, 21.10 «Ча ла век-ня бач-
нік». Рэ алі ці-шоу.
13.15 Се ры ял «Вась мі дзяс тыя» 
Ра сія. За ключ ныя се рыі.
14.25, 18.55 Се ры ял «Кух ня».
15.30, 23.25 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.55, 1.05 Се ры ял «Ба фі — 
зні шчаль ні ца вам пі раў».
20.00 Се ры ял «Шу рач ка». 
1—2-я се рыі.
22.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

7.20, 13.20, 19.05, 0.10 «Ка лей-
да скоп».
7.35 «Су свет ная кар цін ная га-
ле рэя».

8.05 «Па ва дыр». Ме лад ра-
ма.
9.40 «Ка мер тон». Мас тац кі 
кі раў нік і га лоў ны ды ры жор 
На цы я наль на га ака дэ міч на га 
на род на га ар кест ра Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь імя І. Жы но ві ча Мі ха-
іл Ка зі нец.
10.05 «Ар кестр тва ёй кра і ны». 
Да 85-год дзя На цы я наль на га 
ака дэ міч на га ар кест ра Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь імя І. Жы но ві ча.
11.30, 23.40 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці паэ та-пе сен ні ка 
Аляк санд ра Ляг чы ла ва.
11.55 «Пры ват нае жыц цё Дон 
Жу а на». Ме лад ра ма.
13.35 «Гі та ра па кру зе». Па эт, 
му зы кант, аў тар-вы ка наў ца 
Але на Гуд ко ва.
14.30 «Сін дбад». Пры го ды.
16.05 «Снеж ная ка ра ле ва». 
М/ф.
17.05 «Ай ба літ-66». Ка ме-
дыя.
18.40 «Ра ман з лё сам». «Кош кі-
мыш кі, Чы жы каў». Дак. цыкл.
19.20 «Яшчэ ка хаю, яшчэ 
спа дзя ю ся...» Ме лад ра ма.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Пес ні на ва год ніх на-
чэй». 90-я га ды.
21.30 «За пра ша ем на Бя се ду».
22.50 «Ванд роў ка з «Бя се дай».

7.00 PRO спорт. Вы ні кі.
7.30 Бас кет бол. НБА. «Мем-
фіс» — «Лей керс».
9.20 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Сла ва кія — Чэ хія.
11.10 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Ра сія — Фін лян дыя.
13.00 Спорт-мікс №13.
13.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Чэл сі».
15.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Уот фард» — «То тэн хэм».
17.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Бе ла русь — Ра сія.
19.20 PRO спорт. На ві ны.
19.30 Спорт, спорт, спорт. Мі-
ка лай Дрань ко.
20.00 Фут бол. На шля ху да ЧС-
2018. Ві дэа ча со піс.

20.30 Спорт-кадр.
21.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Швей ца рыя — Ка на да 
(у пе ра пын ках — PRO спорт. 
На ві ны).
23.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лес тэр» — «Ман чэс тэр Сі ці».
1.10 На шы пе ра мо гі-2015.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.25 «Кант роль ная за куп ка».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.15 «Смак».
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».
14.10 Се ры ял «На ва год ні 
рэйс».
16.20 «Ад га дай ме ло дыю».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 Се ры ял «Та та вы доч кі».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ча со ва не да-
ступ ны».
23.00 Се ры ял «На ва год ні 
рэйс».
0.55 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 Маст. фільм «Кін дэр ві-
лей скі пры від».
10.10 «Да лё кія сва я кі».
10.40, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!»
13.50 «На ша спра ва».
14.05 «Ра зум ней не пры ду-
ма еш з Мі ха і лам Мар фі ным». 
«Се зон цу даў».
15.05, 23.40 «Бе лыя ваў кі». 
Се ры ял.
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
18.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі-
по тэ зы»: «Пры га жосць з вя лі-
кай да ро гі».

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ба я вік «Бэт мен і Ро-
бін».
23.00 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
23.20 «Аў та па на ра ма».
1.10 «Ка лыс ка ча ла вец тва: вы-
кра дзе ная праў да». Да ку мен-
таль ны спец пра ект.

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Агуль ны ін та рэс».
9.30, 1.00 М/ф «Пры гон ная акт-
ры са».
11.20, 2.40 Маст. фільм «За-
біць кар па».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.20, 19.25 Се ры ял «Раз-
вод».
15.05 «Спра вы ся мей ныя».
16.20, 4.20 Дак. се ры ял «Ін шы 
свет».
16.50, 4.40 Дак. се ры ял «Зям-
ля. Тэ ры то рыя за га дак».
17.20 Се ры ял «Шчас ліў чык 
Па шка».
21.10 Се ры ял «Шко ла вы жы-
ван ня ад адзі но кай жан чы ны 
з тры ма дзець мі ва ўмо вах 
кры зі су».
22.05 Маст. фільм «Муж чы на 
ў ма ёй га ла ве».
23.55 Га лоў ная тэ ма.
0.05 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
1.00 Маст. фільм «Пры гон ная 
акт ры са».
5.05 Дак. фільм «Тай ны ча су».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Па кой сме ху».
12.10 Маст. фільм «Кож ны 
за ся бе».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.30 «Пра мы эфір».
17.30 «Наш ча ла век».
18.20 Се ры ял «Ка мен ская».
20.55 Се ры ял «Зем скі док-
тар».

21.55, 23.10 Се ры ял «Усё мо-
гуць ка ра лі».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.05 Дэ тэк тыў «Ад ва кат».
7.10 «Но выя рус кія сен са цыі».
8.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.20 Се ры ял «Асноў ная вер-
сія».
13.15 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.55 «Спра ва гус ту».
14.20 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
16.20 Се ры ял «Лі цей ны».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Дэ тэк тыў «Да ра гая».
23.10 «Ана то мія дня».
23.50 Ка ме дыя «Ал маз у ша-
ка ла дзе».
1.30 Цэнтр да па мо гі «Нас та-
сся».

7.00, 14.05, 19.45, 21.05, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.50 Се ры ял «Біб лі я-
тэ ка ры».
8.30, 18.30 Се ры ял «Ка хан не 
ім пе ра тры цы».
9.35, 12.55, 13.50, 15.45, 16.40, 
18.25, 19.35, 21.00 «Хат няя 
кра ма».
9.45 «Апо ве ды пра жы вёл». 
Са ба кі.
10.10 «Хо бі + TV». Рэ алі ці-шоу 
«Свой фер мер».
11.10 Ка ме дыя «Ой, ма роз, 
ма роз!».
12.45, 16.30 «Кі на блак нот».
13.00 Се ры ял «Ге роі».
14.10 Се ры ял «Па лю боў ні-
цы».
17.00 Се ры ял «Пад ку па лам».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.20 Ка ме дыя «Вя сел ле 
май го найлеп ша га сяб ра».
23.15 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў».
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ФЛЭШ МОБ З «ДВОЙ КАЙ»
«Бе ла русь 2» він шуе ўсіх сва іх 
тэ ле гле да чоў з на ды хо дам зі-
мо вых свят. Тэ ле ка нал увесь 
год ста ра ўся ра да ваць і здзіў-
ляць сваю аў ды то рыю. Свя точ-
ныя эфі ры так са ма прой дуць 
у кам па ніі не ча ка ных гас цей, 
вя до мых філь маў і лю бі мых 
вя ду чых.

Увесь ты дзень на пя рэ дад ні Но-
ва га го да пра гра ма «Тэ ле ра ні ца» 
бу дзе да рыць гле да чам свае сюр-
пры зы. Ар-
це міс Ахпаш, 
Ілья Ко на наў, 
Ві таль Кар па-
наў і Дзміт рый 
Ка рась ра зам 
з Воль гай Жу-
раў лё вай бу-
дуць бу дзіць 
вас і рых та-
ваць да на ва-
год ніх свят. 
Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны 
пра ект «ПІН_КОД» 31 снеж ня з'я-
віц ца ў эфі ры трой чы: у 13.00, у 15.20 
і ў 18.20. У спе цы яль ным свя точ ным 
вы пус ку збя руц ца ўсе вя ду чыя пра-
ек та. Ім тра ды цый на бу дуць да па ма-
гаць ка рэс пан дэн ты, не абы дзец ца і 
без зор ных гас цей. А яшчэ гле да чоў 
ча кае не она вае шоу, біт ва ды джэ яў 
і спе цы яль ны флэш моб, уклю чэн ні ў 
фар ма це свя точ ных ві дэа паш то вак 
з роз ных кра ін све ту.

На ва год няя ноч пач нец ца ў 23.05 і 
ста не сім ва ліч ным му зыч ным за вяр-
шэн нем Го да мо ла дзі ў кра і не. У су-
час най вер сіі кла січ на га «Бла кіт на га 
агень чы ка» пры муць удзел ар тыс ты 
Дзміт рый Кал дун, Юза ры, Тэа, Ган на 
Шар ку но ва, гур ты Da Vіncі, «Ін жыр» і 
ін шыя. Ме на ві та ў на ва год нюю ноч у 
эфі ры «Бе ла русь 2» ча кай це прэм' е-
ру гім на — му зыч най ві зіт кі тэ ле ка-
на ла ў вы ка нан ні вя ду чых і яе аў та ра 
Ві та ля Кар па на ва.

НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫ КА ЛА РЫТ — 
НА «БЕ ЛА РУСЬ 3»

Пад час свят куль ту ра ла гіч ны 
тэ ле ка нал «Бе ла русь 3» бу дзе 
ства раць ка зач ны на ва год ні на-
строй для ма лень кіх гле да чоў, 
а да рос лыя змо гуць атры маць 
аса ло ду ад гу чан ня на цы я наль-
най му зы кі — у на ва год нюю ноч 
і пе рад свя точ ныя дні. І, вя до ма, 
якія ка ляд ныя свят ка ван ні без 
да ра гіх сэр цу філь маў?

Се рыю на ва год ніх кан цэр таў з на-
цы я наль ным ка ла ры там 29 снеж ня на 
«Бе ла русь 3» рас пач не кан цэрт ная 
пра гра ма «За пра ша ем на «Бя се-
ду». На ват ка лі гля дач не з'яў ля ец ца 
ама та рам фальк ло ру, то ўсё роў на 
не змо жа за ста ц ца абы яка вым, ка лі 
за гу чаць вя до мыя песні «Чар ка на 
па са шок», «За ма ла дых», «За пра-
гай це, хлоп цы, ко ней» і ін шыя.

30 снеж ня на ка на ле свя точ ны 
па рад філь маў для дзя цей і да рос-
лых. У гэ ты ж дзень «Бе ла русь 3» 
пад рых та ваў для сва іх гле да чоў 
яшчэ адзін не звы чай ны фолк-па-
да ру нак — кан цэрт гур та «Ста ры 
Оль са». 31 снеж ня фолк-ро ка вую 
хва лю пад хо піць гурт «Па лац». 
Кан цэрт ныя пра гра мы вы твор час ці 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі «Скар бон ка 
на ва год ніх па цех» (1998) і «У гас-
цях у Дзе да Ма ро за» (2004) так са-
ма ста нуць цу доў ны мі па да рун ка мі ў 
эфі ры «Бе ла русь 3» у апош ні дзень 
гэ та га го да і «аку нуць» гле да чоў у 
са праўд нае бе ла рус кае рэт ра.

На «Бе ла русь 3» нас ча кае шмат 
сюр пры заў! Ад ным з іх ста не «Ка-
лы хан ка» для да рос лых» у апош ні 
дзень го да. У ноч з 31 снеж ня на 
1 сту дзе ня Но вы год су стра каць з 
гле да ча мі бу дуць ан самбль на род-
най му зы кі «Бя се да», ва каль ны гурт 
«Чыс ты го лас», Іры на Ві да ва, Аляк-
сей Хляс тоў і вя ду чыя «Бе ла русь 3» 
Ана толь Длус кі, Воль га Са цюк і Кі-
рыл Ер ма коў.


