Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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7 нче һәм 8 нче августта Казанда Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья
чемпионаты кысаларында “Баскет-холл” спорт аренасында ТНТ каналы өчен
Aqua Comedy Club телевизион программасын төшерү һәм концерт үтәчәк.
Comedy Clubны Д Ч-2015 мәдәни программасының хэдлайнерларының берсе ит еп сайлау юкт ан гына
т үгел. Бүгенге көндә Россия т елевидениесендә иң популяр юмор шоуларының берсе буларак,
Comedy Club спорт ныкы булган һәм мәдәни чараларда акт ив кат наша. Шушы көннәрдә Сочида ел
саен була т орган “Неделя высокого юмора” зур фест иваль т өгәлләнде. Ул Олимпия паркында
Олимпия объект ларының берсендә – “Ледяной клуб” спорт сараенда үт т е. Comedy Club “Ф ормула-1”
ярышларына да уңай карый, аларда да акт ив чыгыш ясый. FINA 2015кә Comedy Club т урыдан-т уры
бәйләнгән – шоуның иң популяр резидент ларының берсе Т имур Бәдрет динов бу елны Чемпионат
Илчесе булып т ора.
“2006 елдан без җир шарының күп т өрле урыннарында булдык, әмма әле бер т апкыр да т елевизион
программа т өшерү һәм шоуны үт кәрү урыны ит еп Казанны сайлаган булмады, - дип әйт т е проект ның
креат ив продюссеры Гарик Март иросян. – Т өрле спорт ныкы булган һәм мәдәни чараларны акт ив
рәвешт ә хупласак т а, Су спорт т өрләре буенча дөнья чемпионат ы кебек мондый гаҗәеп
зур вакыйганың мәдәни программасының кат нашучылары булганыбыз юк иде. Шуңа күрә
чыгышыбызның креат ивлыгы кирәкле дәрәҗәдә булуы безнең өчен аеруча да мөһим. Т ат арст ан
башкаласында үт әчәк шоу күп якт ан үзенчәлекле булачак. Исемнәре т аныш булган Чемпионат т а
кат нашучыларның күбесе безгә кушылу т әкъдимебезгә бик т еләп ризалашалар – безнең авт орлар
аларның һәрберсе өчен үз номерларын һәм мәзәкләрен язалар. Aqua Comedy Club концерт ында
т амашачылар спорт т емасына караган концепт уаль юмор ат мосферасына күмеләчәкләр”.
Чыгышларда Comedy Club резидент ларының т өп сост авы кат нашачак: Павел Воля һәм Гарик
Харламов, Т имур Бәдрет динов һәм Д емис Карибидис, Андрей Скороход һәм Руслан Белый, Зураб
Мат уа һәм Андрей Аверин, Д мит рий Сорокин һәм Марина Кравец, Алексей Смирнов һәм Ант он
Иванов, шулай ук Илья Соболев.
“Мөгаен, Comedy Club – Россиядә бу жанрдагы иң популяр проект т ыр һәм аның концерт ларын
оешт ыру су мундиаленең мәдәни программасын киңәйт әчәк, аның ялкынлы кушымт асы булачак.
Comedy Club позит ив һәм күңелле генә т үгел, ә сәламәт яшәү рәвешен дә пропагандалый. Барлык
резидент лар да акт ив рәвешт ә спорт белән шөгыльләнәләр. Шунысы да мөһим, нәкъ менә яшьләрнең
кумирлары булган Comedy Club резидент лары әлеге зур спорт чарасын уңай бәялиләр һәм аның
мәдәни программасының бер өлеше булып т оралар”, - дип әйт т е
“Спорт проект лары башкарма дирекциясе” КБАО генераль директ оры урынбасары Михаил Зот ов.
Aqua Comedy Club оешт ыручылары әйт үенчә, Казандагы концерт лар – Т ат арст ан өчен кирәкле булган
вакыйга. Чараның бөт ен күңел ачу конт ент ы Су спорт т өрләре буенча дөнья чемпионат ының
формат ын искә алып т өзелә. Aqua Comedy Club концерт ында т амашачылар яңа программаны күрәчәк.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы Оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е
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