Республіканський гороскоп
Овен

Для тих, чия діяльність пов’язана з
політикою, день обіцяє бути сприятливим.
Особливу увагу необхідно приділити
висловлюванню своїх думок. Якщо ви
припуститеся помилки, то пізніше
необхідно буде витратити чи мало сил та
часу, щоб їх виправити. Так вдало пройдуть
пресс-конференції, презентації, ділові
переговори. І все ж, не забудьте проявити
ніжність, до своїх близьких.

Телець

У конфліктних ситуаціях необхідно буде
проявити всю свою витримку та спокій.
Тоді ви вийдете переможцем. Якщо ви
творча людина, чекайте на натхнення. По
можливості обмежте куріння та відмовтесь
від алкоголю, бо все це може скінчитися у
РАГСі)

Близнюки

Намагайтеся не будувати багато планів на
початок дня, зосередьтесь на чомусь одному
та проявіть весь ваш професіоналізм.
Наприклад майстерно байдикувати на
пляжі.

Програма модернізації України
Дева

Памятайте: за все що ви робите вночі, ви
будете відповідати зранку. Вдалим жартом
можна зняти напругу.

Терези

Ви зумієте легко переконати оточуючих
у своїй правоті і без особливих зусиль
переможете у суперечках та дискусіях.
В спілкуванні с протилежною статтю
спостерігається гармонія.

Скорпіони

Для справ та творчості цей день дуже
сприятливий, але при цьому потрібно
уникати нечесних методів. Рекомендуємо
здійснювати операції з нерухомістю.

Стрілець

Фінансові питання не для вас. Сьогодні
потрібно аналізувати та корегувати поточні
ситуації. Вечір вдалий для нових знайомств.

Козерог

Покладайтесь на інтуїцію і використовуйте
творчий підхід, тоді ви зможете навіть
отримайте вигоди зі сформованих обставин.

Рак

Водолій

Лев

Риби

На початку дня, може надійти вигідна
пропозиція. Однак перед тим, як давати
згоду, рекомендуємо «Сообразить на
троих..чаю в столовке».

Щоб зняти напругу, побалуйте себе парою
трійкою нових друзів, які принесуть вам
зранку, стакан води. Успіх чекає на тих, хто
взагалі прокинувся зранку.
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В другій половині дня діяльність пов’язана
зі спілкуванням виявиться найбільш
вдалою. Тому просто робіть свої, як умієте
тільки ви.

Налаштовуйтесь на позитив. Якщо ви
вірите у себе, то ви можете упоратися з будь
якою справою. Краще зробити і шкодувати,
ніж не зробити і шкодувати.

ХРОНІКИ
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Цей текст-привітання не є
унікальним, завдяки його знаковості
та традиційності. Цей текстпривітання є унікальним цього року
тим, що присвячений людині, на яку
учасники пленумів та групових занять
проводять благальним поглядом
та надією. Ігротехніки знають, що
мозок цієї людини слугує «мозком»
всієї ігротехнічної групи. При появі
в наметвоій локації Вінниці, - чутно
«Вінницьким фіксаторам – слава!
Отож, саме сьогодні, саме зараз ми маємо честь привітати «мозковий центр»
Вінницького регіону та ігротехнічної команди, людини, що знає та вміє
керувати навіть у безнадійних ситуаціях, людини, нюх якої найточніше
реагує на усі заборонені запахи на теренах Студреспубліки. Роман
Молдован, ти є уособленням нашої стабільності та вірності, справедливості
та активізму, цілеспрямованості та дружби. Ми хочемо, щоб ти таким же
залишався і щоб примножував свої якості.
Окремо від найдорожчої: «Коли ти фіксуєш, а я модерую, коли ти керуєш, а
я заступаю, коли ти затіваєш революцію, - я спокійно реагую та іду разом з
тобою через перешкоди та баталії – це найвища цінність нашого кохання. З
днем народження!» (А.О.)
З повагою,
вінницький регіон
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Ми не фотографи, ми тільки навчаємося!
Вчора був досить насичений подіями день і однією з них був фото майстер клас
від талановитого фотографа і координатора суб-фестивалю «Спалах емоцій» - Олександра
Лакоти.
Для успішного проведення заходу було запрошено модель, яку фотографували
учасники конкурсу, щоб Олександр після міг побачити їх навики і вказати на помилки
задля запобігання їх у майбутньому. Також, був присутній професійний фотограф – Максим
Мотайло, який давав корисні поради майбутнім профі. До речі, можу сказати що навіть я
під черпнула для себе досить корисну інформацію.
Досить позитивним було те, що погода сприяла тренінгу і була самою вдалою
(мінімум сонця) для фото сесії.

Як глядач зі сторони, можу відмітити той факт, що значну роль грає розкутість
моделі і цей критерій у даному випадку був витриманий на всі 100%. Також дуже важливо
показати на знімку емоції, щоб глядач міг сповна зрозуміти, що хотів показати фотограф.
Розкутість фотографа також грає не останню роль. Особливо, якщо ти вже знаєш які пози
хочеш побачити і який ракурс вибереш. Тому сором’язливості тут не місце.
Не менш корисним була порада. Як визначити звідкіля світить сонце. Спасибі
Максиму Мотайло – розказав і показав (кому цікаво, рекомендую знайти в Інтернеті). А
також існуючу різницю між форматами JPEG vs RAW.
Атмосфера була дуже теплою, тому впевнена, що кожному з фотографів було
комфортно працювати. Також було видно, що кожен з них отримує задоволення від того,
що робить.
Впевнена, що кожен з учасників майстер-класу почерпнув для себе щось нове і
корисне, що обов’язково стане в нагоді в майбутньому.
Окреме спасибі кожному із учасників: Анна Бальоха (Херсон), Світлана Сорбало
(Вінниця), Юлія Мануйленко (Дніпропетровськ), Анастасія Тайти (Херсон), Юрій Сапсай
(Полтава), Віталій Петров (Запоріжжя). Бажаю їм натхнення, цікавих і креативних ідей, а
також гармонії з собою.
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Як наші хлопці у конкурсі змагалися

Ми нарешті дочекалися одного з
найбажаніших суб-фестивалів «Студентської
республіки» - «Містер Студреспубліка 2015».
Красиві, впевнені в собі, харизматичні та
енергійні учасники, змогли в повній мірі
продемонструвати себе та свої таланти і я
впевнена, що кожен із них вже безумовно має
своїх фанатів.
Перший вихід продемонстрував нам
справжніх чоловіків. Кажуть, що дівчата
люблять хлопців в воєнній формі, і, повірте,...
не брешуть. Але ще більше. Нам, прекрасній
половині, подобаються чоловіки у костюмах.
І в цьому хлопці також не підкачали. Кожен
з них виглядав по своєму красивим і зміг
яскраво показати себе, як статного чоловіка, а
не простого хлопчика.
Бути справжнім чоловіком – це вже варто
поваги, однак якщо ти ще й талановитий, то
ціни тобі не має. От і наші учасники доказали,
що не просто так вони стоять на сцені
Судреспубліки. Чуттєвий танець від Власенко
Антона із міста Суми. Лірична пісня на
гітарі від Дере’вянко Віталія із Вінниці та не
менш зворушлива пісня під назвою «Крила»
гурту Наутилус Помпіліус, від херсонського
учасник Данила Знаменського.

Хлопець повинен бути не тільки талановитим,
а ще мужнім, сексуальним і головне веселим.
І будьте впевнені, кожен із учасників володіє
усіма цими якостями і вони це довели. Юрій
з чудового міста Запоріжжя, проявив всю
свою сексуальність, показавши пародію на
Артура Перожкова і я впевнена на всі 100%,
що жодна з дівчат не залишилися байдужими.
А от Василь з Ужгороду зміг відчути себе
захищеною, якщо все ж таки вдасться
опинитися за спиною такого хлопця. І звісно я
не могла не згадати «натурального блондина»
Влада з Вінниці, який зміг повеселити
республіканців своїм стендапом.
Можу сказати, що с такими героями можна
і в огонь і в воду. Але я не могла забути такі
сексуальні, ритмічні, динамічні та просто
захоплюючі танці від головного режисера
фестивалю – Мосійчук Олі. Я впевнена. Що
чоловіча частина республіки не могла відійти
від виступу як мінімум до кінця вечора.
Напевно ви сподівалися дочитати статтю
і побачити результати конкурсу? Але ні!
Вельмишановні організатори, як завжди
вирішили затягнути інтригу і тому вже
сьогодні ввечері ви обов’язково дізнаєтесь всі
результати. Головне – не пропусти!
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