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Қазақстан халқының бірлігі күніне орай балаларға 
арналған спектакль

Балаларға арналған ойын-сауық бағдарламасы

Отан қорғаушылар мерекесіне арналған ор-
кестрдің орындауы

Жеңіс күніне арналған оркестрдің орындауы

Балаларға арналған ойын-сауық бағдарламасы

Халықаралық аналар күніне орай «Анама сый-
лық» атты балаларға арналған мастер-классы

Балаларға арналған ойын-сауық бағдарламасы

«Рок аңыздары» атты оркестрі

«Қош бол, мектебім!» атты балаларға арналған 
ойын-сауық бағдарламасы

Астана қ. әкімдігі мемлекеттік филармониясының 
үрмелі академиялық оркестрінің өнер көрсетуі 

ІС-ШАРАЛАР 
ЖОСПАРЫ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МАМЫР 2019
 МАЙ

Детский спектакль, посвященный 
Дню единства народов Казахстана

Развлекательная программа для детей 

Выступление оркестра в рамках праздника 
День защитника Отечества

Развлекательная программа для детей 

Мастер-класс для детей «Подарок маме» 
в честь Международного дня матери

Развлекательная программа для детей 

Оркестр «Легенды рока»

Детская развлекательная программа 
«До свидания, школа!»

Выступление академического духового оркестра 
государственной филармонии Акимата г. Астана
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дальнейших успехов.
Назима, добрый день! Добро пожаловать в «Хан Ша-
тыр»! Хотелось бы задать Вам пару вопросов. Какие 
сложились впечатления от нашей столицы?
Родом я из Шымкента, но жила в Нур-Султане неко-
торое время. Окончила здесь КАЗГЮУ. Здесь, конеч-
но, холодно, но зато замечательное лето. В целом 
бываю в столице часто, даю здесь концерты. Меня 
всегда тепло встречают, и я безумно этому рада.
В «Хан Шатыр» бывали, конечно?
Конечно, я бывала в «Хан Шатыр». До сих пор помню, 
что выбрала здесь платье на кастинг. У меня было 
2-3 часа, чтобы купить себе платье на кастинг казах-
станской «Фабрики звезд». Это было в 2011 году, как 
сейчас помню. Кстати, я прошла!
Удачная покупка получилась!
Да. Это точно!
Когда Вы решили заниматься музыкальной карье-
рой? 
В детстве я всегда хотела быть артисткой. Но чтобы 
понять, что это дело моей жизни и я хочу занимать-
ся этим осознанно, понадобилось время. Поняла это, 
когда уже стала мамой. Cвою мечту нельзя проме-
нять ни на что. Путем ошибок и преодоления труд-
ностей двигаешься к цели. Малыми шагами я осуще-
ствила мечту.
Расскажите, пожалуйста, как Вы попали на кастинг 
проекта «Песни» на ТНТ?
Конечно, это было нелегко. Люди, которые говорят, 
что это несложно, лукавят. Каждый мой шаг был 
осознанный, но рискованный. Проект «Песни» — это 
самый рискованный шаг в моей жизни, но он стал 
своеобразным трамплином. Боялась, что не пройду, 
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Сізге бірер сұрағымыз бар. Елордамыз қандай әсер 
қалдырды?
Менің туған жерім – Шымкент, алайда біраз уақыт 
Нұр-Сұлтанда тұрғанмын. Бұл жақта КАЗГЮУ-ды 
бітірдім. Ауа райы суық болғанымен, жаз мезгілі кере-
мет өтеді. Жалпы, елордаға концерттермен жиі келіп 
тұрамын. Әрдайым жылы қабылдайтыны қуантады.
«Хан Шатырда» да болған шығарсыз?
Әрине, «Хан Шатырда» болғанмын. Кастингке көй-
лекті осы жерден таңдап алғаным әлі есімде. Қа-
зақстандық «Жұлдыздар фабрикасына» көйлек 
таңдауыма 2-3 сағат уақытым болды. 2011 жыл болған 
еді. Айтпақшы, кастингтен өтіп кеттім!
Саудаңыздың сәтті болғаны ғой! 
Иә. Дәл солай. 
Музыкамен айналысуға қашан шешім қабылдадыңыз?  
Бала күнімде әртіс болуды армандадым. Алайда са-
налы түрде өмірімді бұл іспен байланыстырғым ке-
летінін түсіну үшін уақыт керек болды. Ана атанған-
да бірақ түсіндім. Арманыңды ештеңеге ауыстыра 
алмайсың. Қателікке бой алдырып, қиындықтарды 
жеңу арқылы мақсатыңа жол саласың. Баяу ғана 
адымдап, арманыма қол жеткіздім. 
ТНТ арнасындағы «Песни» жобасының кастингіне қа-
лай келгеніңіз туралы айтып берсеңіз? 
Әрине, бұл оңай болған жоқ. Қиын емес дейтіндер 
адамдар өтірік айтады. Әр қадамымды саналы түр-
де, алайда тәуекелмен жасадым.  «Песни» жобасы – 

20 сәуір «Хан Шатыр» СОСО-дағы ерекше күн бол-
ды. «Сәлем» музыкалық фестивалінде ерекше да-
уысқа ие  НАZИМА ән шырқады! Әншіні қайта-қайта 
қол шапалақтап, қарсы алды. Назима Жәнібекова – 
Black Star лейблінің әншісі, ТНТ арнасындағы «Пес-
ни» жобаның финалисті.  НАZИМА Black Star музыка-
лық лэйблімен жұмыс істейді. Оның әндері  YouTube 
желісінде миллиондаған қаралымдар жинады. «Хан 
Шатыр» СОСО-ға концерт  беруге келуі алғаш рет, 
дегенмен әншінің әндерін тыңдауға көптеген қо-
нақтар келді. НАZИМА танымал әндерін орындау 
арқылы жанкүйерлеріне керемет эмоциялар сыйла-
ды. «Хан Шатыр» СОСО талантты тұлғалармен кез-
десуге мүмкіндік сыйлайды. Біздің редакция әншімен 
жылы әңгіме жүргізіп, алдағы уақытта сәттілік тіледі. 
Назима, қайырлы күн! «Хан Шатырға» қош келдіңіз! 

20 апреля стал грандиозным днем в ТРЦ «Хан Ша-
тыр». На музыкальном фестивале «Сәлем» высту-
пила несравненная НАZИМА! Публика встретила пе-
вицу восторженными овациями, а аплодисменты не 
стихали все выступление. Назима Джанибекова — 
популярная казахстанская певица, финалистка про-
екта «Песни» на ТНТ. НАZИМА работает с музыкаль-
ным лейблом Black Star, ее песни набрали миллионы 
просмотров на YouTube. С концертом на музыкальный 
фестиваль в ТРЦ «Хан Шатыр» она приехала впер-
вые, но послушать ее песни пришло огромное коли-
чество гостей. НАZИМА подарила счастливые эмо-
ции своим фанатам, исполнив любимые популярные 
песни. ТРЦ «Хан Шатыр» дарит возможность встре-
титься с талантливыми людьми. Наша редакция про-
вела с ней теплый душевный разговор и пожелала 
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«CВОЮ МЕЧТУ НЕЛЬЗЯ ПРОМЕНЯТЬ НИ НА ЧТО»

«АРМАНЫҢДЫ ЕШТЕҢЕГЕ АЙЫРБАСТАЙ АЛМАЙСЫҢ»

НАZИМА 



өмірімдегі тәуекелге ең қатты бел буғызған шешімім, 
алайда ерекше трамплин болды. Өтпей қаламын 
деп қорыққаныммен, қолымнан келетінін сездім. Бұл 
сезім әрдайым маған өз-өзіме деген сенімділікті ұя-
латушы еді.
Тимати, Скруджи сынды танымал орындаушылармен 
бір алаңда бірігіп жұмыс жасаудан алған әсеріңіз қан-
дай? 
Бұл – өте үлкен жауапкершілік. Саған сенім артып, 
таңдаған жандардың үмітін ақтау керек болды. Black 
Star – әртістермен ерекше байланыс жүргізетін Ре-
сейдегі мықты компаниялардың бірі. Студияда әнді 
жазу процесінен бастап, стильді таңдау, оқыту, желі-
дегі парақшаны жүргізуге дейін үлкен өңдеуден 
өтеміз. Кей кезде іштей басқаша болуы керек екенін 
сезінесің. Ең алғаш компанияға келген уақытымда 
мүлдем көп нәрседен хабарсыз едім, ал қазір бар-
лығын түсініп алдым. Біз бір-біріміздің қалауымыз-
ды біріктіріп, керемет етіп шығаруға тырысамыз. Әлі 
де жұмыс істеуім керек. Мұндай компанияда үнемі 
жетіліп отыру керек.
Өзіңізді екі сөзбен қалай сипаттар едіңіз? 
Мақсатқа ұмтылғыш және мықты. 
Алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бен мақсат-
тарыңыз бар? 
Көптеген жанға жақын әндер шығарып, кино инду-
стриясында дамығым келер еді. Оның да сәті келері-
не сенемін. Жеке өміріме келер болсақ, қызымды 
Мәскеуге көшіріп әкеткім келеді. Оның жанында болу 
үшін көп жұмыс істеудемін. 2 апта бойы шетелде 
жұргенде кезде баланы кімге қалдырарыңды білмей, 
дал боласың. Жақын арада барлығы да болады, сол 
үшін ұмтылып келемін. 
Дәл қазіргі уақытта жеке және шығармашылық 
өміріңіз Мәскеуде өтуде ме? 
Иә, алайда Қазақстаннан шыққаныма ризамын және 
ел-жұртыма қолдау білдіргендері үшін алғысымды 
айтамын!
Сұхбатыңыз үшін рахмет! Тек қана сәттілік тілейміз!

но интуитивно чувствовала, что смогу. Это чувство 
всегда давало мне веру в себя. 
Поделитесь впечатлениями о работе на площадке 
с такими популярными исполнителями, как Тимати, 
Скруджи?
Большая ответственность. Стоит задача оправдать 
надежды людей, которые верят в тебя и выбрали 
тебя. Black Star — это мощная компания с уникаль-
ным подходом к артистам, одна из лучших в России. 
Начиная с процесса записей песен на студии и до вы-
бора стиля, обучения, ведения публичной страницы, 
все проходит большую обработку.
Иногда интуитивно чувствуешь, что что-то должно 
быть по-другому. Когда я только пришла в компанию, 
была совсем «зеленой», а сейчас понимаю, что к 
чему. Мы стараемся скооперировать желания и про-
делать совместную работу круто. Мне есть с чем ра-
ботать. В такой компании нужно всегда самосовер-
шенствоваться.
Как можете охарактеризовать себя в двух словах?
Целеустремленная и сильная.
Какие у Вас планы и цели на ближайшее будущее?
Хочется выпустить много душевных песен, разви-
ваться в киноиндустрии. Я знаю, что когда-нибудь 
это будет. Что касается личной жизни, то хочется 
перевезти дочь в Москву. Я много работаю для того, 
чтобы быть с ней рядом. Когда ты за границей 2 не-
дели, не можешь оставить ребенка, не знаешь, что 
делать. Думаю, в ближайшем будущем все получит-
ся, я к этому иду.
В данное время ваша жизнь, творчество сосредото-
чены в Москве?
Да, но я рада, что я из Казахстана и благодарна сво-
ей стране, что меня поддерживают!
Большое спасибо Вам за душевный разговор! Жела-
ем Вам успехов! 
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Жыл сайын мамырдың екінші жексенбісінде (12 мамыр) 
әлем бойынша керемет мейрам – Аналар күні тойлана-
ды. 8 Наурыз барлық әйелдер қауымының мейрамы бол-
са, бұл күні аналар мен жүкті келіншектерді құттықтау 
шарт. Қазақстанда аталмыш мейрам қыркүйектің үшін-
ші жексенбісінде тойланса да, халықаралық Аналар күні 
сүйікті аналарымызды құттықтап қоюға тағы бір себеп, 
аналарымыз әрқашан біздің көңілімізді және бақытты 
эмоцияларды күтеді. Біздің сыйлықтар топтамамыз 
аналарымызға мұндай керемет күні қандай сыйлық жа-
сауға болатынына ой салады. 

MADAME COCO 
дүкенінен ыдыс-аяқ

Посуда в MADAME COCO 

Браслет «Матовое сияние» в PANDORA 

PANDORA дүкенінен «Матовое сияние» 
білезігі

Стильные часы 
Calvin Klein K3M22U26 

в SWISS TIME 

SWISS TIME дүкенінен 
Calvin Klein K3M22U26 

сәнді сағаты

INGLOT Lab-тан бет 
терісі күтіміне арналған 

топтама

Линия для ухода за ко-
жей лица от INGLOT Lab 

Сумка в 
CHARLES&KEITH 

CHARLES&KEITH 
дүкенінен сөмке

MON AMIE дүкенінен 
Givenchy Live Irresistible 
Rosy Crash иіс суы
Аромат Givenchy Live 
Irresistible Rosy Crash в 
MON AMIE 
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Палетка теней Art Library: Flame-Boyant 

от MAC  

Подарочный набор Overnight Sensation в 

MON AMIE   

(гель для душа, крем для тела, спрей 

для тела, косметичка)

MON AMIE  дүкенінен  

Overnight Sensation 

сыйлық жиынтығы 

(душқа арналған гель, 

теріге арналған крем, 

денеге арналған 

спрей, косметичка)

СЫЙЛЫҚТАР ИДЕЯСЫ / ИДЕИ ПОДАРКОВ

Аналар күні: сыйлықтар идеясы 
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Ежегодно во второе воскресенье мая (12 мая) в мире от-
мечается прекрасный праздник — День матери. В этот 
день принято поздравлять матерей и беременных жен-
щин, в отличие от 8 Марта, когда поздравления прини-
мают все представительницы женского пола. И хотя он в 
Казахстане отмечается в третье воскресенье сентября, 
мы считаем, что международный праздник  День матери 
— еще один повод порадовать любимых мам, ведь они 
как никогда нуждаются в нашей заботе и счастливых 
эмоциях. Наша подборка подарков подскажет вам, что 
подарить мамам в этот чудесный день.

MADAME COCO 
дүкенінен төсек-орын жабдығы
Комплект постельного белья 
от MADAME COCO 

ZARA Home дүкенінен құмыра

Ваза от ZARA Home 

BORK дүкенінен бетке 
арналған D681 

RT-лифтинг жүйесі

Система RT-лифтинга 
для лица D681 в BORK 

Набор увлажняющих кремов для ванны 
BadeFee в BEAUTYMANIA 

BEAUTYMANIA дүкенінен BadeFee ваннаға ар-
налған ылғалдандырушы кремдер жиынтығы

SWAROVSKI  дүкенінен Odysseia 
трансформер сырғалары

ZARA Home дүкенінен  Royal Garden
 иіс шамы

Ароматическая свеча
 Royal Garden в ZARA Home 

Серьги-трансформеры Odysseia в SWAROVSKI  

День матери: идеи подарков
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TISSOT-тан су өткізбейтін және 
тот баспайтын болаттан жа-
салған сағат сызықтардың пай-
да болуын болдырмайды. Сон-
дай-ақ, ұзақ уақытқа сіздің жеке 
көмекшіңізге айналады.  

TISSOT ДҮКЕНІ-
НЕН SEASTAR 1000 

POWERMATIC 80 САҒАТЫ

АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА

Водонепроницаемые часы из 
нержавеющей стали от TISSOT 
устойчивы к появлению царапин 
и станут вашим личным помощ-
ником на долгое время.

ЧАСЫ SEASTAR 1000 
POWERMATIC 80 В TISSOT

Xiaomi-ден портативтік қуаттау құралы 
өзіңізбен бірге алып жүруге ыңғайлы бо-
латыны соншалық, қалтаңызда жатқанын 
сезінбейсіз. 

ALSER.KZ ДҮКЕНІНЕН XIAOMI 5000 
MAH ҚУАТТАҒЫШ ҚҰРАЛЫ

Портативное зарядное устройство от Xiaomi 
удобно брать с собой, ведь его корпус на-
столько тонкий и легкий, что вы даже не по-
чувствуете его в кармане. 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО XIAOMI 
5000 MAH В ALSER.KZ

Жылдам өмір ырғағы күнделік-
ті шаруаларды тез бітіру үшін 
уақытты үнемдеуге мүмкіндік 
береді.  CAMICISSIMA дүкенінде 
үтіктеуді қажет етпейтін 100% 
мақтадан жасалған жейделер 
ұсынылған!  

CAMICISSIMA ДҮКЕНІНЕН 
NON-IRON ФУНКЦИЯЛЫ 

ЖЕЙДЕЛЕР

Быстрый ритм жизни предпола-
гает экономию времени на вы-
полнение повседневных дел. В 
CAMICISSIMA представлены ру-
башки из 100% хлопка, которые 
не нужно гладить!

РУБАШКИ С ФУНКЦИЕЙ 
NON-IRON В CAMICISSIMA

Tоmmy Hilfiger Tommy Now әтірі — сер-
пінді және еркіндікті сүйетін иіс. Ол өз-
геріс энергиясына және кенеттік рухы-
на толы.

MON AMIE ДҮКЕНІНЕН TОMMY 
HILFIGER TOMMY NOW 

ПАРФЮМІ

Парфюм Tоmmy Hilfiger Tommy Now — 
динамичный и свободолюбивый аро-
мат. Он наполнен энергией перемен и 
духом спонтанности.

ПАРФЮМ TОMMY HILFIGER 
TOMMY NOW В MON AMIE

Әлемді мойындатқан Робин 
Шарманың «Монах, который 
продал свой «Феррари» атты 
бестселлері ақылды және 
жетістікке жеткен адам-
ның өмірінің қыр-сырымен 
бөліседі. «Хан Шатыр» СО-
СО-дағы MARWIN дүкені-
нен сатып ала аласыздар.

MARWIN ДҮКЕНІНЕН 
КІТАП

Книга, покорившая весь мир, 
бестселлер Робина Шарма 
«Монах, который продал свой 
«Феррари» откроет секреты 
жизни мудрого и успешного 
человека. Приобретайте в 
MARWIN ТРЦ «Хан Шатыр».

КНИГА В MARWIN

MUST HAVE
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-MEN

Ерлер гардеробындағы классика — іскерлік костюм. Ол көк-
темде барынша жайлы және жеңіл болуы тиіс. Табиғи матери-
алдан жасалған костюмдер KANZLER дүкенінде ұсынылған. 

KANZLER ДҮКЕНІНЕН СӘНДІ КОСТЮМ

Классика в мужском гардеробе — деловой костюм. Весной 
он должен быть максимально комфортным и легким. Костю-
мы из натурального материала представлены в KANZLER.

СТИЛЬНЫЙ КОСТЮМ ОТ KANZLER

CAMPO MARZIO дүкенінде ноутбукке арналған сәнді сөмке-
лер ұсынылған. Бұл – іскер адам үшін таптырмас аксессуар, 
себебі оның ішіне жеке заттар, құжаттар мен күнделікті са-
луға болады. 

CAMPO MARZIO ДҮКЕНІНЕН НОУТБУККЕ 
АРНАЛҒАН СӨМКЕ

В CAMPO MARZIO 
представлены стиль-
ные сумки для ноутбу-
ка. Это незаменимый 
аксессуар делового 
человека, ведь в него 
еще помещаются пер-
сональные вещи, доку-
менты и ежедневник.

СУМКА ДЛЯ 
НОУТБУКА ОТ 

CAMPO MARZIO

LEVI’S-тен ашық түсті 
толстовка — сән-
ді және трендтерді 
үғынатын жігітке ар-
налған must have.

LEVI’S 
ДҮКЕНІНЕН 
ТОЛСТОВКА

UA Hovr Infinite кроссовкиі ұзақ 
қашықтыққа жүгіруге арналған және 
арнайы технологиялардың арқасында 
спортшыға жаттығу кезінде жайлылық 
сыйлайды. 

UNDER ARMOUR ДҮКЕНІНЕН UA 
HOVR INFINITE КРОССОВКИІ

Яркая толстовка от 
LEVI’S — must have 
стильного и разбира-
ющегося в трендах 
парня. 

ТОЛСТОВКА
LEVI’S

Кроссовки  UA Hovr Infinite предназна-
чены для бега на длинные дистанции и 
благодаря специальным технологиям 
обеспечивают спортсмену комфорт во 
время тренировок.

КРОССОВКИ UA HOVR INFINITE 
В UNDER ARMOUR
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АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА

MUST HAVE

SWAROVSKI-дің жаңа туын-
дысы — хронограф функци-
ясы жалғанған су өткізбей-
тін Octea Lux Chrono сағаты. 
Олар көк-жасыл реңкпен 
жарқырап, сіздің келбетіңіз-
ге әдемілік қоса түседі. 

SWAROVSKI 
ДҮКЕНІНЕН САҒАТ 

Новинка в SWAROVSKI — 
водонепроницаемые часы 
Octea Lux Chrono с функ-
цией хронографа. Они сия-
ют оттенками изумрудов и 
станут элегантным допол-
нением к вашему образу. 

ЧАСЫ ОТ SWAROVSKI

Glamglow-ден тропикалық 
жидектердің ферменттері 
қосылған бетке арналған 
құрал бетті терең тазалап, 
жұмсартып, жарқыратады.  

MON AMIE ДҮКЕНІНЕН 
GLAMGLOW БЕТКЕ 

АРНАЛҒАН ТАЗАРТУ 
ҚҰРАЛЫ

Средство для лица от 
Glamglow с ферментами тро-
пических фруктов глубоко 
очищает клетки кожи, возвра-
щает ей гладкость и сияние.

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕД-
СТВО ДЛЯ ЛИЦА 

GLAMGLOW В MON AMIE

Ашық тропикалық принтпен безен-
дірілген күртеше сізді көптің ішінен 
ерекшелендіре түсіп қана қоймай, 
суық күні жылытады. 

Куртка с ярким тропическим прин-
том, несомненно, выделит вас из 
толпы, а также согреет в прохлад-
ную погоду.

КУРТКА LEVI’S

LEVI’S КҮРТЕШЕСІ

Новый парфюм для женщин от 
Yves Saint Laurent с  нотами аб-
сента, черного кофе и сандала 
— настоящее воплощение таин-
ственной ночи во всей ее красоте. 

АРОМАТ BLACK OPIUM 
INTENSE YVES SAINT 
LAURENT В MON AMIE

Yves Saint Laurent-нан абсент, 
қара кофе мен сандал иісі аралас 
әйелдерге арналған жаңа әтір– 
сиқырлы түннің сыры іспеттес. 

MON AMIE ДҮКЕНІНЕН 
BLACK OPIUM INTENSE YVES 

SAINT LAURENT ИІС СУЫ
Аяқ киімдер мен сөмкелердің 
ерекше үлгілерін «Хан Ша-
тыр» СОСО-ның 1-қабатын-
дағы  CHARLES&KEITH дү-
кенінен таба аласыздар. 

CHARLES&KEITH 
ДҮКЕНІНЕН ТУФЛИ

Необычные модели обуви и 
сумок вы найдете в магазине 
CHARLES&KEITH на 1 этаже 
ТРЦ «Хан Шатыр».

ТУФЛИ 
CHARLES&KEITH
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-WOMEN
Незаменимый аксессуар весны — качественные и стильные 
солнцезащитные очки. Приобретайте трендовые модели очков в 
ACTUAL OPTIC на 1 этаже.  

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ CHLOE в ACTUAL OPTIC

MAC-тың ерін далабта-
ры ұзақ уақыт бойы ерін-
де сақталуымен ерекше-
ленеді. Bling Thing Liquid 
Lipcolour сұйық ерін далабы 
ерінге металл тәріздес сініп, 
ұзақ уақыт сақталады.

MAC ДҮКЕНІНЕН 
BLING THING LIQUID 
LIPCOLOUR СҰЙЫҚ 
ЕРІН ДАЛАБЫ

Помады от MAC славятся 
стойкостью. Жидкая пома-
да Bling Thing Liquid Lipcolour 
создаст металлический 
эффект на губах и пораду-
ет длительной стойкостью. 

ЖИДКАЯ ПОМАДА 
BLING THING LIQUID 
LIPCOLOUR ОТ MAC

Күннен қорғайтын көзілдірік — көктемнің таптырмас аксессуары. 
1-қабаттағы ACTUAL OPTIC дүкенінен көзілдіріктердің трендтік 
үлгілерін сатып алыңыздар.

ACTUAL OPTIC ДҮКЕНІНЕН CHLOE КҮНГЕ ҚАРСЫ 
КӨЗІЛДІРІГІ

Жарықтандырғышы бар стильді 
айна макияжды ыңғайлы етіп жағу 
үшін арналған. Сондай-ақ, ол смарт-
фондарға арналған арнайы сым-
сыз қуаттандырғышпен қамтылған. 

BORK ДҮКЕНІНЕН D684 
КОСМЕТИКАЛЫҚ АЙНАСЫ

2019 жылдың көктемінде принтті ашық түсті бүрмеленген белдемшелер 
актуалды болып табылады. Оларды мойынға немесе басыңызға байлап, 

келбетіңізді сұлуландыра түсесіз. 

ZARA WOMAN ДҮКЕНІНЕН АШЫҚ ТҮСТІ ОРАМАЛ

Стильное зеркало с подсветкой созда-
но для комфортного нанесения макия-
жа. Оно также оснащено специальной 
беспроводной зарядкой для смартфонов.

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО 
D684 В BORK

Весной 2019 года актуальны яркие плиссированные платки с принтом. 
Их можно повязать на шею или голову, тем самым добавив в образ яркий 

акцент.

ЯРКИЙ ПЛАТОК ОТ ZARA WOMAN
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Мамыр айында, шынымен, көктеммен ра-
хаттанасын. Алда мерекелік күндер көп. 
Оларды белсенді әрі қызықты өткізу үшін 
алдын ала уақыт өткізетін жерлерді ой-
ластыру керек. Сіздерге отбасыларыңы-
збен және достарыңызбен демалыс өт-
кізуге болатын идеяларды ұсынамыз.  

Көктемде елорданың жағалауында ЖАЯУ СЕ-
РУЕНДЕП НЕМЕСЕ ЖҮГІРІП сергуге болады. 
Тұңғыш Президент саябағында немесе сулы-жа-
сыл бульварда серуендеуге болады. Скандина-
виялық жүру әдісін ұнататын жандар «Спортма-
стер» дүкенінен арнайы құрал сатып ала алады. 

Мамыр – белсенді демалыстың бастауы. Доста-
рыңызбен бірге елорданың жағалауында, арнайы 
веложолдарда, орталық саябақта немесе три-
атлон-паркте ВЕЛОСИПЕДПЕН жүре бастаңыз. 

ТАЗА АУАДАҒЫ ДЕМАЛЫСТАН пайдалы не 
бар? «Спортмастерге» барып, роликтер, бад-
минтонға арналған жабдықтар сатып алып, 
қаланың саябақтарына аттаныңыз. Ең батыл-
дар қорғаныс жабдықтарын алуға ұмытпасын. 

Спортпен айналысуға және белсенді демалысқа арналған барлық қажетті киімдерді, аяқ киімдер мен аксессуарларды UNDER ARMOUR, 
ADIDAS, ADIDAS Kids, NEW BALANCE, REEBOK, OYSHO, «Спортмастер», BRUX және т.б. дүкендерден сатып ала аласыздар.  

ДОСУГ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ — что может 
быть полезнее? Отправляйтесь в «Спортмастер» 
за роликами, набором для бадминтона, мячом, а 
затем сразу «покорять» парки города. Не забудь-
те о защитной экипировке для самых смелых. 

Весной вдохновляюще действуют ПЕШИЕ 
ПРОГУЛКИ ИЛИ БЕГ по набережной столицы. 
Прогуляйтесь в парке имени Первого Прези-
дента или на водно-зеленом бульваре. Люби-
тели скандинавской ходьбы могут приобре-
сти специальный инвентарь в «Спортмастер». 

Май — начало активного отдыха. Начните кататься 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ вместе с друзьями вдоль краси-
вой набережной столицы, на специальных велодо-
рожках в центральном парке или триатлон-парке. 

В мае по-настоящему наслаждаешься вес-
ной. Впереди много праздничных дней. Чтобы 
активно и интересно их провести, нужно за-
ранее подумать о местах досуга. Мы подска-
жем идеи для отдыха с семьей и с друзьями. 

ҚЫЗЫҚТЫ ҚАЛА: МАМЫРДА 

НЕМЕН АЙНАЛЫСУҒА БОЛАДЫ

НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД: 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В МАЕ

UNDER ARMOUR

NEW BALANCE

UNDER ARMOUR NEW BALANCE

NEW BALANCE

NEW BALANCE

«Спортмастер»

«Спортмастер»

«Спортмастер»

«Спортмастер»

«Спортмастер»
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В мае на улицах города появляются 
первые экстремалы: любители СКЕЙТ-
БОРДИНГА. А вы знали, что с 2017 года 
скейтбординг считается олимпийским 
видом спорта? Покататься на скейтах 
можно на недавно появившейся площад-
ке для скейтбордистов в парке «Арай». 

Мерекелік демалыс күндері ОТБАСЫЛА-
РЫҢЫЗБЕН ТАБИҒАТҚА шыққан жөн. Таза 
ауадағы алғашқы кәуаптарға, балық аулауға 
және спорттық ойындарға арналған ең таптыр-
мас уақыт. Табиғатта тән де, жан да демалады. 
INTERFOOD-те қала сыртына шығуға арналған 
қажет ыдыс-аяқтарды сатып ала аласыздар.

Всю необходимую одежду, обувь, аксессуары для спорта и активного отдыха вы можете приобрести в магазинах 
UNDER ARMOUR, ADIDAS, ADIDAS Kids, NEW BALANCE, REEBOK, OYSHO, «Спортмастер», BRUX и др.

Если вы с нетерпением ждете ОТДЫХ НА ПЛЯ-
ЖЕ, приглашаем вас в Sky Beach Club. Восстано-
вите силы, искупаетесь в бассейне, зарядитесь 
позитивом на водных горках среди пальм, тепло-
го песка и воды. Самые стильные купальники вы 
найдете в магазинах  OYSHO, REEBOK, «Спорт-
мастер», ADIDAS, PENTI, YAMAMAY, ZARA и других.

Мамыр айында қала көшелеріне 
алғашқы экстремалдар, яғни СКЕЙТ-
БОРДИНГ жанкүйерлері шыға бастай-
ды. 2017 жылдан бастап скейтбор-
динг спорттың олимпиадалық түріне 
енгенін білдіңіз бе? Скейтті «Арай» сая-
бағындағы жақында ғана ашылған скейтбор-
дистерге арналған алаңда тебуге болады.  

В праздничные выходные непременно выбирай-
тесь С СЕМЬЕЙ НА ПРИРОДУ. Самое время для 
первых шашлыков, умиротворяющей рыбалки и 
спортивных игр на свежем воздухе. На природе 
отдыхаешь душой и телом. В INTERFOOD вы най-
дете необходимую посуду для поездок за город.

Егер сіз ЖАҒАЖАЙДАҒЫ ДЕМАЛЫСТЫ асыға күт-
сеңіз,  сізді Sky Beach Club-қа шақырамыз. Қайта 
қалпыңызға келіп, хауызда шомылып, пальмалар-
дың, ыстық құм мен судың арасында позитивке 
бөленіңіз. Ең сәнді купальниктерді OYSHO, REEBOK, 
«Спортмастер», ADIDAS, PENTI, YAMAMAY, 
ZARA және т.б. дүкендерден сатып ала аласыз. 

«Спортмастер»

«Спортмастер» «Спортмастер»

NEW BALANCE

«Спортмастер»

«Спортмастер»
«Спортмастер»

OYSHO

PENTI REEBOK
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Біз «Қазақстан-Шотландия» матчына келдік, Шотлан-
дия құрамасының ресми фан-клубы болып табыламыз. 
Командамыздың артынан түрлі қалалар мен елдерге ба-
рамыз. Қазақстанға алғаш келуіміз, алайда елорда қатты 
ұнады! Бұрын «Хан Шатыр» туралы естіп, оқыған бола-
тынбыз. Сауда орталығын өз көзімізбен көргенде дәл 
осындай ғимараттың барына таңғалдық. Бұл – заманауи 
және ерекше ғимарат, адам санасы елестете алмайтын 
жоба. Бүгін Sky Beach Club-тың жағажайына келіп едік, 
Наурыз мейрамына орай ұйымдастырылған шараның 
үстінен түстік.

Мы приехали на матч «Казахстан-Шотландия», являем-
ся официальным фан-клубом сборной Шотландии. Ездим 
по городам и странам вслед за своей командой. В Казах-
стане впервые, но очень понравилась столица! Раньше 
знали и читали о «Хан Шатыр». Когда своими глазами 
увидели торговый центр, были впечатлены, что такое 
здание вправду существует. Это современное и уникаль-
ное здание, невообразимый для сознания проект. При-
шли сегодня на пляж Sky Beach Club, но удачно попали 
на мероприятие в честь праздника Наурыз. 

Бүгін қызымыз екеуміз арнайы Зирузаның концертіне 
келдік. Исмира оның шығармашылығын аса қатты жақ-
сы көреді, барлық әндерін тыңдайды. Концерт жайлы 
Instagram желісінен біліп, дереу барамыз деп шештік. 
Жалпы «Хан Шатырға» жиі келеміз, сауда жасағанды 
ұнатамыз, себебі мұнда сүйікті дүкендеріміз орналасқан. 
Біздің кішкентай баламыз бар, сондықтан аттракцион-
дарға да келеміз.  Исмира экстримді жақсы көреді. «Баш-
ня» аттракционына отырып та үлгердік. Бізге «Хан Ша-
тыр» ұнайды, бұл жерде барлығы қолжетімді әрі жайлы. 

Сегодня мы с дочкой пришли специально на концерт Зи-
рузы. Исмира очень любит ее  творчество, слушает все 
песни. Узнали о концерте в Instagram и сразу решили: 
идем! Вообще в «Хан Шатыр» часто бываем, любим де-
лать здесь покупки, потому что здесь любимые магазины. 
У нас маленький ребенок еще, поэтому и на аттракционы 
приходим. Исмира любить экстрим. Уже прокатилась на 
аттракционе «Башня». Нам нравится «Хан Шатыр», здесь 
все доступно и уютно.

Боб, Каллэм және Айвор, 
қала қонақтары

Гүлмира, 
38 жаста
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Бізге «Хан Шатыр» өзінің құрылысымен, ішкі дизай-
нымен ұнайды. Бұл сауда үйінде бағасы қолжетімді 
дүкендер өте көп.  Бүгін шопинг жасауға келдік. 
MASSIMO DUTTI, ZARA, MANGO, CLIMBER, US POLO 
ASSN дүкендерін ұнатамыз. Баламыз сәл өскен соң 
міндетті түрде Fame City-ге келеміз. Бүгінгі демалы-
сымызды қайда өткіземіз деген сұрақ туындағанда 
ойымызға бірден «Хан Шатыр» келеді. Бір шатырдың 
астында барлығы бар, бұл өте ыңғайлы.

Нам нравится «Хан Шатыр» своим строением и дизай-
ном внутри. Здесь много магазинов на любой достаток. 
Сегодня пришли на шопинг. Любим MASSIMO DUTTI, 
ZARA, MANGO, CLIMBER, US POLO ASSN. Когда под-
растет ребенок, будем обязательно ходить в Fame City. 
Когда задаемся вопросом, где провести выходной се-
годня, на ум приходит сразу «Хан Шатыр». Под одним 
куполом есть все, и это удобно.

Біз музыкалық фестиваль жайында естіп, демалыс 
күндері концерттерге келіп отыруды шештік. Назима-
ның концертін асыға күтеміз. Біз үнемі жұмыстамыз, 
алайда демалыс күндерімізді бірге сол жағалауда өт-
кізгенді ұнатамыз. Көбіне «Хан Шатырда» жолығамыз, 
себебі мұнда әрдайым жақсы шопинг жасауға болады, 
оған қоса бағалары да тиімді, акциялар мен іс-шаралар 
жиі өткізіліп тұрады. Кейде киноға келеміз, жаңа ки-
нотеатрдың ашылғанына ризамыз.

Мы узнали о музыкальном фестивале и решили прихо-
дить на концерты по выходным. Ждем с нетерпением 
концерт Назимы. Мы очень много работаем, но выход-
ные любим проводить вместе на левом берегу. Зача-
стую встречаемся в «Хан Шатыр», ведь здесь всегда 
удачный шопинг, приятные цены, акции и мероприя-
тия. Приходим в кино иногда, нравится, что открыли 
новый кинотеатр.Динара және Ақнұр, 

26 жаста

Нарат, 
29 жаста
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Жаңа туған сәбилердің киімдеріне жоғары талаптар қойылады. Олар табиғи 
матариалдардан жасалып, жылы, жұмсақ болуы керек. Киім сәбидің қозғалы-

сына кедергі келтірмеуі тиіс. Сондай-ақ, әркім сәбиді ең әдемі, ең ашық түстер-
ге киіндіргісі келеді. Әр маусым сайын брендтер жаңа туған сәбилерге арналған 

жаңа сәнді топтамаларды ұсынады. Сіздерді «Хан Шатыр» СОСО-да ең кіш-
кентай балаларға арналған сәнді киімдерді сатып алуға күтеміз. 

Бүлдіршіндерге 
арналған киімдер

Жаңа туған сәбилерге арналған киімдер мен аяқ киімдер «Хан Шатыр» СОСО-ның ZARA Kids, KOTON, «Детский мир», 
LC WAIKIKI Kids, TIFLANI, F&F, NEXT, MONSOON, OSTIN Kids, ACOOLA, OVS, NAME IT дүкендерінде ұсынылған.

Жас ерекшеліктері 
бойынша топтама: 

LC WAIKIKI Kids 0 айдан 14 жасқа дейін 
ACOOLA 0 айдан 14 жасқа дейін

«Детский мир» 0 айдан 12 жасқа дейін 
ZARA Kids 6 айдан 14 жасқа дейін 

NEXT 0 айдан 12 жасқа дейін
MONSOON 0 айдан 12 жасқа дейін 

OVS 0 айдан 14 жасқа дейін 
OSTIN Kids 12 айдан 14 жасқа дейін 

NAME IT 0 айдан 12 жасқа дейін 
F&F 0 айдан 15 жасқа дейін 

KOTON 3 айдан 12 жасқа дейін 

LC WAIKIKI Kids

LC WAIKIKI Kids

LC WAIKIKI Kids

LC WAIKIKI Kids

LC WAIKIKI Kids

LC WAIKIKI KidsNEXT NEXT

NEXT

«Детский мир»

«Детский мир»

«Детский мир»

«Детский мир»

«Детский мир»

«Детск
ий мир»
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Вся одежда и обувь для новорожденных и самых маленьких деток представлена в ТРЦ «Хан Шатыр» в ZARA Kids, 

KOTON, «Детский мир», LC WAIKIKI Kids, TIFLANI, F&F, NEXT, MONSOON, OSTIN Kids, ACOOLA, OVS, NAME IT.  

К одежде новорожденных предъявляют высокие требования. Она должна 
быть изготовлена исключительно из натуральных материалов, быть теплой, 
приятной и мягкой на ощупь. Одежда не должна мешать малышу двигаться, 
сковывая движения. А еще хочется одевать малыша во все самое яркое и 

красивое. Каждый сезон бренды предлагают новые модные коллекции для 
новорожденных. Ждем вас в ТРЦ «Хан Шатыр» за стильной яркой одеждой 

для самых маленьких.  

Одежда для 
самых маленьких

Ассортимент одежды 
по возрастам: 

LC WAIKIKI Kids от 0 мес до 14 лет
ACOOLA от 0 мес до 14 лет

«Детский мир» от 0 мес до 12 лет
ZARA Kids от 6 мес до 14 лет

NEXT от 0 мес до 12 лет
MONSOON от 0 мес до 12 лет

OVS от 0 мес до 14 лет
OSTIN Kids от 12 мес до 14 лет

NAME IT от 0 мес до 12 лет
F&F от 0 мес до 15 лет

KOTON от 3 мес до 12 лет

ACOOLA

ZARA Kids

ZARA Kids

ZARA Kids

ZARA KidsZARA KidsZARA Kids

ZARA Kids

ACOOLA ACOOLA
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Glass skin — бет терісін шынының бетіндей тегіс 
ететін макияж техникасы. Жылтыр реңк беретін ба-
залар, сұйық хайлайтерлер, жеңіл сс-кремдер бет 
терісін балғын және жылтыр етеді. 

КӨКТЕМ-ЖАЗ МАУСЫМЫНЫҢ МАКИЯЖДАҒЫ 
     БАСТЫ 8 ТРЕНДІ

Дымқыл жарқыраған 
бет терісі 

Стрелкалар сәннен шығар емес. Классикалық стрел-
калар әдемі болғанымен, көктем-жаз маусымының 
трендіне графиктік, үзік-үзік немесе жоғары қа-
бақтың бойымен салынатын стрелкалар жатады. 
Оларды қара сүрмемен бояу міндетті емес.  

Графиктік сүрме 

Макияждан көктемді «көруге болады». Брендтердің 
жаңа топтамаларында күлгін түсті ерін, көз, бет сүй-
ектеріне арналған құралдар пайда болуда. Маңыз-
ды: макияжда қызыл ерін далабымен эксперимент 
жасағандай, дәл өзіңізге жарасатын күлгін реңкті 
таңдауға тырысыңыз.  

Күлгін түсті реңктер 

Пора забыть о карандаше для губ. Весной 2019 акту-
ален размытый контур губ. Для размытого эффекта 
растушевывайте помаду подушечками пальцев или 
кистью. Добиться градиента можно также с помощью 
цветного тинта, слегка заходя им за контур.     

Нечеткие контуры губ

Glass skin — это техника макияжа, при которой по-
верхность кожи делают настолько гладкой, словно 
поверхность стекла. Базы с эффектом сияния, кре-
мовые, жидкие хайлайтеры, легкие cc-кремы сдела-
ют лицо свежим и светящимся. 

Эффект влажной 
сияющей кожи

Стрелки не выходят из моды. Классические стрелки 
— это красиво, но в тренде сезона весна-лето гра-
фичные, прерывистые стрелки или стрелки вдоль 
верхнего века. Необязательно рисовать их черной 
подводкой. 

Графичная подводка

Ерінге арналған қарындаштарды ұмытатын кез кел-
ді. 2019 жылдың көктемінде көрінбейтін ерін контуры 
сәнде. Бұлдыр нәтижеге қол жеткізу үшін ерін дала-
бын саусақтың ұшымен немесе жаққышпен жай ғана 
басып жіберіңіз. Сондай-ақ, түрлі-түсті тинтпен ерін-
нің контурынан сәл шығарып жағуға болады. 

Еріннің бұлдыр контуры 

Весна «говорит» в макияже. В новых линейках брен-
дов появляются средства для макияжа губ, глаз и 
скул в розовых тонах. Важно: как и с красной пома-
дой, экспериментируя в макияже, подбирайте имен-
но свой розовый оттенок.

Розовые оттенки

8 ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ В МАКИЯЖЕ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО

Хайлайтер Givenchy 
в BEAUTYMANIA

Пилинг-маска Lumene в 
BEAUTYMANIA

Карандаш для глаз 
Smashbox в  MON AMIE

Подводка-фломастер 
Gosh в MON AMIE

Румяна  Givenchy 
в BEAUTYMANIA

Палетка для макияжа 
Smashbox в MON AMIE

Палетка для губ и 
скул Eva Mosaic в 
MON AMIE

Тинт для губ 
THE FACE SHOP

Помада для губ Lancome  в 
BEAUTYMANIA
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Соңғы кездері 80 және 90-жылдардың стилі қайта 
танылып келеді. Ол макияждың да стиліне енді. Кө-
гілдір, жасыл және күлгін түсті далаптарды жоғарғы 
қабағыңызға тегістеп жағыңыз. Макияжда көк-жасыл 
реңк актуалды болып табылады. 

80 және 90-жылдардың стиліндегі 
көзге арналған монодалаптар

Ашық түсті көз далаптарын ұнатпайтын жандар үшін 
жаңа тренд болып табылатын қоңыр реңктегі smoky 
eyes жарасады. Мұндай көктемгі smoky eyes көзқа-
расыңызды жеңіл және тартымды ете түседі.  

Қоңыр түсті smoky eyes

2019 жылдың көктемі – металдың жылтырлығы мен 
бет макияжындағы қорландырылған элементтер. 
Стильшілер тіпті жұқалтырдың үзінділерін жағуға 
кеңес береді. Көзіңізге, ерніңізге немесе бет сүйе-
гіңізге жылтыр жағыңыз. Күнделікті макияж үшін 
келмеуі мүмкін, алайда фотосессия мен сауық кеш-
теріне жарасатын болады. 

Металдандырылған 
элементтер 

Актуалды макияж анық боялған қасты «қабыл алмай-
ды». Қастың табиғилығын арнайы гель арқылы көр-
сетуге болады. Қасты айқын етіп көрсету үшін жай 
ғана қарындашпен немесе жартылай қаралау далап-
пен бояуға болады.  

Табиғи қас 

В последнее время популярен стиль 80-х и 90-х го-
дов. «Пробрался» он и в тренды макияжа. Наносите 
тени голубого, зеленого или розового цвета на все 
верхнее веко, не растушевывая. Актуален в макияже 
глаз глубокий изумрудный оттенок.

Монотени в стиле 80-х и 90-х

Весна 2019-го — блеск металла и фольгирован-
ные элементы в макияже лица. Добавляйте блеск 
на глаза, губы или на скулы. Стилисты предлагают 
наносить даже кусочки фольги. Для повседневного 
макияжа вряд ли подойдет, а для фотосессии или 
вечеринок определенно.

Металлизированные
 элементы 

Для тех, кто не любит носить яркие тени, подойдет 
новый тренд — теплый smoky eyes в коричневых от-
тенках. Такой весенний smoky eyes сделает взгляд 
мягче и притягательнее. 

Коричневый smoky eyes

Актуальный макияж отвергает четко прорисованные 
брови. Подчеркнуть естественность бровей можно с 
помощью специального геля. Чтобы сделать брови 
выразительными, достаточно выделить их каранда-
шом или тенями на полтона темнее.

Естественные брови

Палетка теней MAC

Палетка теней 
Dior в 

BEAUTYMANIA

Палетка 
теней 
MAC

Тени INGLOT

Хайлайтер MAC

Палитра теней Chanel 
в MON AMIE

Гель для бровей 
 INGLOT 

Гель для бровей 
Lancome в BEAUTYMANIA
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Интерьердің дизайніндегі жайлылыққа декоративтік 
элементтер мен текстиль арқылы қол жеткізуге болады. 
Оларға жапқыштар, пледтер, орамалдар, төсек-орын 
жабдығы, дастархан, жиһаз қаптауы, перде, жастықтар 
жатады. Әдемі текстиль ең салмақты интерьерге де 
жайлылық сыйлайды. Біздің редакцияның бірнеше ере-
желері үйіңізге арналған текстильді дұрыс таңдауға 
көмектеседі: 
• Текстильді таңдау кезінде интерьердің стилін, ғимарат-
тың пропорцияларын, жиһаздың түсін, жарықты және 
қалауыңызды ескерген жөн. Үйдегі текстиль жайлылық 
пен демалысты сезіндіруі тиіс. 
• Текстиль дегеніміз — түстің, фактуралар мен принттің 
сабақтастығы. Ол интерьердің өзге де бөлшектерімен 
сәйкес болуы тиіс.  
• Текстиль белгілі бір жарықпен және дизайнмен әр кез-
де әртүрлі болатынын ұмытпаңыздар. 
• Текстильді таңдау – әдемілік пен жайлылықтың мәсе-
лесі. Жиі қолданылмайтын заттарға қымбат маталарды, 
ал сапалы және қарапайым маталарды функционалды  
заттарға таңдаған жөн. Декорға арналған жастықтар 
мен демалуға арналған жастықтардың матасы екі түрлі 
болуы тиіс. 
• Төсек-орын жабдығы үшін тек сапалы әрі табиғи ма-
таларды таңдау керек. Бұйым 60% табиғи жіптерден  
тұруы тиіс. 
• Бұйымның таңбашаларындағы күтім ережелеріне мән 
беріңіздер. Сонда текстильдік бұйымдар ұзақ уақытқа 
жарайтын болады. 
Текстильді ZARA HOME, MADAME COCO, LC WAIKIKI HOME, LUX HOME, EVIM, INTERFOOD 

дүкендерінен сатып ала аласыздар.

ИНТЕРЬЕРДЕГІ ТЕКСТИЛЬ: 
ТАҢДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

ZARA Home

ZARA Home

LUX Home

LC WAIKIKI Home

EVIM

ZARA Home

ZARA Home

MADAME COCO LUX Home
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В дизайне интерьера уют создают декоративные эле-
менты и текстиль: покрывала, пледы, полотенца, по-
стельное белье, скатерти, обивка мебели, шторы, по-
душки. Красивый текстиль создаст уют даже в самом 
сдержанном интерьере. Несколько золотых правил от 
нашей редакции помогут вам правильно подобрать тек-
стиль для дома:
• При выборе текстиля учитывайте стиль интерьера, 
пропорции помещений, цвет мебели, освещение и ваши 
предпочтения. Важно, чтобы текстиль в доме создавал 
ощущение комфорта и отдыха, а не наоборот. 
• Текстиль — это обязательно сочетание цвета, фактур 
и принта. Он должен перекликаться с другими деталя-
ми в интерьере. 
• Не забывайте, что текстиль при определенном осве-
щении и в определенном дизайне интерьера ведет себя 
по-разному.
• Выбор текстиля — вопрос красоты и комфорта одно-
временно. Подбирайте дорогие ткани для тех вещей, 
которые не будут активно использоваться, а качествен-
ные и простые для функциональных вещей. Например, 
подушки на диване для декора и для отдыха должны 
отличаться материалом.
• Для постельного белья и полотенец выбирайте только 
качественные натуральные материалы. В составе изде-
лия должно быть не менее 60% природных нитей. 
• Обращайте внимание на правила ухода на ярлыках 
изделий и тогда, текстильные изделия прослужат вам 
долго.

Приобрести текстиль вы можете в магазинах ZARA HOME, MADAME COCO, 
LC WAIKIKI HOME, LUX HOME, EVIM, INTERFOOD.

ТЕКСТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ:
ПРАВИЛА ПОДБОРА

ZARA Home

ZARA Home

ZARA Home

ZARA Home

LC WAIKIKI Home

MADAME COCO LUX Home

LC WAIKIKI Home

MADAME COCO

LC WAIKIKI Home
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4 сәуірде  «Хан Шатыр»  СОСО-да BERSHKA 
дүкенінің жаңа Stage концептінде ашылуы өтті. 
Испаниялық BERSHKA бренді бүкіл әлемге та-
нымал және қыздар мен жігіттерге арналған 
сәнді киімдер топтамасын ұсынады. BERSHKA 
дүкеніндегі киімдер үлкен іріктеудегі жоғары 
сапалы денимдер, негізгі casual модельдері, сон-
дай-ақ қазіргі сән трендтеріне сай келетін кешкі 
көріністер. BERSHKA-да сонымен қатар өзіңізді 
сәнді әрі сенімді сезінетін  стильді аяқ киімдер 
мен аксессуарларды таба аласыз. BERSHKA-ны 
трендтерді жақсы түсінетін, танымал музыканы 
тыңдайтын және көп саяхаттайтын жастар жақ-
сы көреді. Жаңа BERSHKA дүкенінде өзіңізді 
сахнаның басты кейіпкері немесе қойылымның 
қатысушысы сезіне аласыз. Сәнді жастар дү-
кені 2 есеге үлкейді.

4 апреля в ТРЦ «Хан Шатыр» состоялось откры-
тие магазина BERSHKA в новом  концепте Stage! 
Испанский бренд BERSHKA популярен во всем 
мире и предлагает линейки стильной одежды 
для юношей и девушек. Одежда в BERSHKA — 
большой выбор качественного денима, базовые 
casual-модели, а также вечерние образы, от-
вечающие актуальным модным тенденциям. В 
BERSHKA вы также найдете стильную обувь и 
аксессуары, с которыми вы почувствуете себя 
модными и уверенными в себе. BERSHKA любят 
молодые люди, которые отлично разбираются в 
трендах, слушают популярную музыку и много 
путешествуют. В новом магазине BERSHKA вы 
почувствуете себя героем на сцене или участни-
ком зрелищного представления. Модный моло-
дежный магазин стал больше в 2 раза! 
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Сауда ойын-сауық орталығының 2-қабатында 
жаңа үлкен NOVELLA дүкені ашылды. Бұл – 
былғары мен теріден жасалған киімдердің ха-
лықаралық бренді. NOVELLA-да сапалы теріден, 
тоқыма матадан, құндыз, бұлыңғыр терісінен 
жасалған және жоғары сапамен, жайлылығымен 
әрі дизайнымен ерекшеленетін әдемі сыртқы 
киімдер көрсетілген. NOVELLA-дан киінсеңіз, 
қатты аяз күндері де әдемі және сәнді болып 
қала бересіз. Дүкенде әйелдер мен ерлерге ар-
налған ішіктер, қысқа ішіктер, тондар, пәлтелер 
мен былғары күртешелердің үлкен топтама-
сы ұсынылған. Сатып алушылар NOVELLA-дан 
әлемдік дизайнерлердің қолынан шыққан киім-
дер топтамасын кез келген бағаға таба алады. 

На 2 этаже торгово-развлекательного центра 
открылся большой магазин NOVELLA — это 
международный бренд одежды из кожи и меха. 
В NOVELLA представлена элегантная верхняя 
одежда из качественной кожи, текстиля, меха 
норки, соболя, которая отличается высоким ка-
чеством, практичностью носки и одновременно 
современным дизайном. Одеваясь в NOVELLA, 
вы будете выглядеть красиво и модно даже в 
сильные холода. Шубы, полушубки, дубленки, 
пальто, кожаные куртки — магазин изобилует 
большим ассортиментом одежды для мужчин и 
женщин. Покупатели найдут в NOVELLA коллек-
ции одежды любой ценовой категории, разрабо-
танные дизайнерами со всего мира.



Рамазан деген не 
Рамазан – барлық мұсылмандардың ауыз бекі-
тетін қасиетті айы. Рамазан айында мұсылман 
қауымы көп уақыттарын дұға етумен, Құран 
оқумен, садақа беріп, игі істер жасаумен өткі-
зеді.

Что такое Рамадан 
Рамадан — священный месяц мусульман, в 
который все верующие соблюдают пост. В Ра-
мадан мусульмане стараются больше времени 
проводить в молитве и чтении Корана, давать 
милостыню, совершать благие дела.

2019 жылғы ораза
2019 жылы Рамазан айы 6 мамырда басталып, 4 
маусымға дейін жалғасады.  

Пост в 2019 году
В 2019 году Рамадан начинается 6 мая и прод-
лится до 4 июня. 

Ораза уақыты
Ораза күн сайын таңның атысынан күннің ба-
туына дейін жалғасады. Әр күні ауыз бекітердің 
алдында мұсылмандар шын ниетпен ораза 
ұстауға, оны бұзбауға ниет қылады. 

Время поста
Пост начинается каждый день с рассвета и за-
канчивается после захода солнца. Ежедневно 
перед постом мусульмане произносят ният или 
намерение — искреннее желание соблюсти 
пост, не нарушая его ни физически, ни мыслен-
но.
 

Тамақтану туралы
Рамазан айында аз-аздан тамақтанып, тек күн 
батқаннан кейін су ішуге рұқсат етіледі. Сухур 
– таң атқанға дейін тамақтану. Ифтар – күннің 
батуынан кейінгі кешкі ас. 

О приеме пищи
В Рамадан разрешается в небольших количе-
ствах принимать пищу и пить только после за-
хода солнца. Сухур — утренний прием пищи до 
наступления рассвета. Ифтар — вечерний при-
ем пищи сразу после захода солнца. 

6

Сіздерді «Хан Шатыр» СОСО-ның SALIVAN, MALATYA, 
OZYURT және т.б. сынды ресторандары мен 

кафелеріне ифтарға шақырамыз. 

Приглашаем вас на Ифтар в рестораны и кафе ТРЦ «Хан 
Шатыр»: SALIVAN, MALATYA, OZYURT и др.

Қасиетті Рамазан айы
Священный месяц Рамадан

SALIVAN

 MALATYA

OZYURT

?
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Мы от всей души поздравляем мусульман с этим священным меся-
цем! Пусть вас обходят стороной горести и печали. Пусть в вашей 
жизни будут крепкая вера, чистая любовь и долговечное счастье. Же-
лаем сохранить всё то, чем дорожите и что цените. Удачных дней, 
добрых людей на жизненном пути и уважения окружающих. Желаем 
вам высокого духовного роста и здоровья!

Біз мұсылман халқын қасиетті Рамазан айымен құт-
тықтаймыз! Бәле-жаладан аулақ болыңыздар. Иман-
дарыңыз мықты, жүректеріңіз таза және бақыттарыңыз 
баянды болсын. Басқа қонған бақты бағалап, сақтап қалула-
рыңызды тілейміз. Өмір жолында сәтті күндер көп болсын, 
тек игі жақсыларға жолығып, айналаңыздағыларға әрдайым 
сыйлы болыңыздар! Рухани байлық пен денсаулық тілейміз!

Қасиетті 
Рамазан айы 

мүбәрәк 
болсын!
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15 желтоқсаннан 21 сәуірге дейін сауда ойын-сауық ор-
талығында «Нұрлы Науқан» суперакциясы өтті. Сіздер 
үшін бағалы сыйлықтар – екі адамға БАӘ, Мысыр, Түр-
кия елдеріндегі Rixos қонақүйлері желісіне жолдамалар 
ойнатқан едік. 
Әр ай сайын аралық ұтыс ойындарын өткізіп, сіздерді 
Rixos President Astana қонақ үйінде екі адамға арналған 
демалыспен қуантып отырдық.
Ұтыс ойынына қатысудың шарты бойынша бір күнде «Хан 
Шатыр» СОСО-ның кез келген дүкенінен 20 000 теңгеге 
немесе одан көп сомаға сауда жасау керек болған.
21 сәуірде «Нұрлы Науқан» акциясының суперфиналы 
концерттік бағдарламамен өтті. Жанды дауыстағы әндер, 
әртістердің өнер көрсетуі, байқаулар – барлығы да қаты-
сушыларды сергітіп, ұтыс ойынын есте қалатындай етіп 
өткізу үшін жасалды.
Rixos қонақүйіне жолдамалар ұтып алған жандарды құт-
тықтаймыз:
• Аскаров Алибек — Rixos Premium Dubai - 7 күн (БАӘ)
• Валиева Эльмира — Rixos Saadiyat Island - 7 күн (БАӘ)
• Әділбек Ботагөз  — Rixos Palm Dubai  - 7 күн (БАӘ)
• Мусина Жанар — Rixos Seagate Sharm - 7 күн (Мысыр)
• Әрін  — Rixos Sharm El Sheikh - 7 күн (Мысыр)
• Алдажаров Дамир — The Land of Legends - 5 күн
      (Түркия)
• Белесова Акжан — Rixos President Astana - 5 күн 

(Нұр-Сұлтан)
«Хан Шатыр» СОСО-да ұдайы сіздер үшін акциялар мен 
сыйлықтардың ұтыс ойындары өтіп тұрады. Біздің акция-
ларға қатысып, суперсыйлықтар ұтып алыңыздар!

«НҰРЛЫ НАУҚАН» АКЦИЯСЫНЫҢ 
ЖЕҢІМПАЗДАРЫ
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С 15 декабря по 21 апреля в нашем торгово-развлека-
тельном центре проходила суперакция «Нұрлы Науқан». 
Для вас мы разыгрывали ценные подарки — путевки 
на двоих в ОАЭ, Египет, Турцию в лучшие отели сети 
Rixos! 
Каждый месяц мы проводили промежуточные розыгрыши 
и радовали вас отдыхом на двоих в отеле Rixos President 
Astana.
Условием участия в розыгрыше была покупка товаров в 
течение дня в любом магазине ТРЦ «Хан Шатыр» на сум-
му 20 000 тенге и более.
21 апреля с яркой концертной программой состоялся су-
перфинал акции «Нұрлы Науқан». Живая  музыка, высту-
пления артистов, конкурсы — все это, чтобы подбодрить 
участников и сделать розыгрыш запоминающимся. 
Поздравляем счастливчиков, выигравших путевки в оте-
ли Rixos:
• Аскаров Алибек — Rixos Premium Dubai - 7 дней (ОАЭ)
• Валиева Эльмира — Rixos Saadiyat Island - 7 дней 

(ОАЭ)
• Адильбек Ботагоз — Rixos Palm Dubai - 7 дней (ОАЭ)
• Мусина Жанар — Rixos Seagate Sharm - 7 дней 
      (Египет)
• Арын — Rixos Sharm El Sheikh - 7 дней (Египет)
• Алдажаров Дамир — The Land of Legends - 5 дней 

(Турция)
• Белесова Акжан — Rixos President Astana - 5 дней 

(Нур-Султан) 
В ТРЦ «Хан Шатыр» на постоянной основе проходят ак-
ции и розыгрыши с подарками для вас. Участвуйте в на-
ших акциях и выигрывайте суперпризы!

ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ 
«НҰРЛЫ НАУҚАН»
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Наш торгово-развлекательный центр дарит воз-
можность встретиться с известными личностями, 
популярными исполнителями и талантливыми 
людьми. 7 апреля стартовал грандиозный весен-
ний музыкальный фестиваль «Сәлем». Каждые 
выходные в атриуме мы устраивали концерты 
ваших любимых исполнителей, молодых талант-
ливых певцов и певиц. 7 апреля на сцене «Хан 
Шатыр» выступила обаятельная молодая q-pop 
певица Ziruza. Она была счастлива исполнить 
ваши любимые песни на сцене самого большого 
шатра в мире. Молодая талантливая исполнитель-
ница отметила радушие и теплый прием, а также 
безумную энергетику публики.

Біздің сауда ойын-сауық орталығымыз танымал 
тұлғалармен, белгілі орындаушылармен және 
талантты адамдармен жолығуға мүмкіндік сый-
лайды. 7 сәуір күні «Сәлем» көктемдік музыка-
лық фестивалі басталды. Біз әр демалыс күндері 
атриумда сіздердің сүйікті орындаушыларыңыз-
дың, жас әрі талантты әншілердің концерттерін 
ұйымдастырып отырдық. 7 сәуірде «Хан Шатыр-
дың» сахнасында жас q-pop әншісі Ziruza өнер көр-
сетті. Ол әлемдегі ең үлкен шатырдың сахнасын-
да сіздердің сүйікті әндеріңізді орындау бақытына 
ие болды. Жас, талантты орындаушы көпшіліктің 
жылы қабылдағанын және керемет энергетика-
сын атап өтті.

Келесі демалыс күні, 13 сәуірде, біздің «Хан Шатыр» СО-
СО-ға талантты жігіттер Raim&Artur келді. Олар «Самая 
вышка», «Сәукеле», «Полетаем» және тағы да басқа та-
нымал әндерді орындады. Әнші жігіттер YouTube желісін-
де миллиондаған қаралымдар жинаған «Самая вышка» 
және «Дискотека из 90-х» тректерінің арқасында та-
нылды. Әншілер «Хан Шатырдың» алаңында көпшіліктің 
буырқанған эмоциялары мен шаттанған дауыстарына 
өнер көрсетті! Қонақтар көпке дейін әншілерді жібер-
гілері келмей, әндерді қайта-қайта орындауларын сұрап, 
суреттерге түсті.  Raim&Artur тобы «Хан Шатыр» СО-
СО-ның сахнасында алғаш рет ән айтқанымен, тыңдар-
мандарының көпшілігін бір шатырдың астына жинады. 
Сізлдерді сүйікті орындаушыларыңыздың концерттерін 
тамашалауға «Хан Шатырға» шақырамыз.

В следующие выходные, 13 апреля, наш ТРЦ «Хан 
Шатыр» посетили талантливые ребята Raim&Artur! 
Они исполнили хиты «Самая вышка», «Сәукеле», 
«Полетаем» и другие популярные песни. Ребята 
стали известны благодаря трекам «Самая вышка» 
и «Дискотека из 90-х», которые набрали миллионы 
просмотров на YouTube. Ребята выступали на пло-
щадке «Хан Шатыр» под шквал эмоций и востор-
женные крики публики! Гости долго не хотели отпу-
скать ребят, желая повторения песен и фотографий 
с ними. Группа Raim&Artur выступала на сцене ТРЦ 
«Хан Шатыр» впервые, но собрала огромное количе-
ство слушателей. Мы приглашаем вас на концерты 
ваших любимых исполнителей к нам в «Хан Шатыр».
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Мамыр айы туристік маусымның бастауы болып 
саналады. Мамырдағы демалыстарды пайдамен 
өткізу үшін шетелге шығу міндет емес. Қазақстан-
да кішігірім көктемгі демалысты өткізуге арналған 

әдемі жерлер көп.

ТУРИЗМ
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Мамырдағы демалыстар: 
Қазақстанда демалуға арналған идеялар 

Елордамыздан бірнеше сағаттық жерде Қазақстан-
ның нағыз інжу-маржаны – Бурабай орналасқан. Көк-
тем мезгілінде адамдар мұнда табиғаттан рахат алып, 
емдік таза ауамен тыныстауға келеді. 

Алматыдан оңтүстік-шығысқа қарай әдемі мекен-
дердің бірі Көлсай көлі орналасқан. Көлсай көлдері 
– тау туристерінің сүйікті жері, табиғаттағы пикникке 
және таулы велосипедтермен серуендеуге арналған 
керемет жер. 

Бурабай

Көлсай көлдері

Көлсай көлдеріне апаратын жолда Шымбұлақ курор-
ты орналасқан. Бұл – тау шаңғысы спортымен айна-
лысатын туристердің сүйікті жері.  Биылғы жылы 
таушаңғы маусымы 12 мамырға дейін жалғасады. 
Сондай-ақ, мұнда сіздер парапланға мініп, биік таулы 
саябақтарда серуендеп, таулы велосипедтерді тебе 
аласыздар.

Шымбұлақ курорты 

Майские выходные: идеи для отдыха в Казахстане

В нескольких часах езды от нашей столицы располага-
ется настоящая «жемчужина» Казахстана — Боровое. 
Весной приезжают сюда насладиться беззаботной 
природой и надышаться целебным чистым воздухом.

Боровое

К юго-востоку от Алматы находится одно из красивей-
ших мест — озера Кольсай. Кольсайские озера – это 
излюбленное место горных туристов, замечательное 
место для пикников на природе и катания на горных 
велосипедах.

Кольсайские озера

На пути к озерам Кольсай находится курорт Шымбу-
лак — любимое место туристов для занятий горно-
лыжным спортом. В этом году горнолыжный сезон 
продлится до 12 мая. Также здесь для вас: катание на 
парапланах, высокогорный веревочный парк, горные 
велосипеды.

Курорт Шымбулак

Май по праву считают началом туристического 
сезона. Чтобы полезно и вдохновляюще провести 
майские праздники, необязательно выезжать за 
границу. В Казахстане много красивых мест, ко-
торые отлично подойдут для небольших весенних 

каникул.

Боровое

Озера Кольсай

Курорт Шымбулак

Курорт Шымбулак

Курорт Шымбулак

41

Қазақстанның оңтүстігіне жолыңыз түссе, сұлу-
лығымен ерекшеленетін Қайыңды көліне баруды 
ұмытпаңыздар. Бұл жерде өзіңізді басқа планетаның 
адамы ұқсатып, беймәлім дүниеге ерекше тартылы-
сты сезінесіз. 

Қайыңды көлі 

Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы тылсым жер-
лердің бірі – Шарын каньоны. Каньонның кейбір 
түрлеріне 12 миллион жылдан астам уақыт толған! 
Шатқалдар, желдің шуы және тыныштық – сізді кү-
тетін керемет көрініс.

Шарын каньоны 

Айға барғыңыз келе ме? Бозжыра аңғарында азу ті-
стер іспеттес шатқалдарды көресіз. Бозжыра – әр са-
яхатшы тамашалауы тиіс ерекше сұлу шағын арал. 

Бозжыра аңғары

Қазақстанның кең даласының арасында мұсылман-
дардың қажылық жасайтын орталығы – Түркістан 
қаласы орналасқан. Міндетті түрде Қожа Ахмет Ясса-
уи, Арыстан баба кесенелерін, сондай-ақ, жаны таза 
күнәсіз адамдарға ғана су ұсынатын тылсым құдыққа 
бару шарт. 

Түркістан 

Оказавшись на юге Казахстана, не забудьте посетить 
завораживающее и уникальное по красоте озеро Ка-
инды. Здесь вы поистине почувствуете себя жителем 
другой планеты и испытаете непреодолимое влече-
ние к чему-то неизведанному.

Озеро Каинды

Одно из самых загадочных мест на юго-востоке Ка-
захстана — каньон Чарын. Некоторым породам каньо-
на более 12 миллионов лет! Скалы, шум ветра и ти-
шина — великолепная картина, которая вас ожидает.

Чарынский каньон

Хотите побывать на Луне? В долине Бозжира вы уви-
дите белые скальные образования, напоминающие 
форму клыков. Бозжира — островок инопланетной 
красоты, который стоит увидеть каждому путеше-
ственнику.

Долина Бозжира

Среди просторных степей Казахстана расположен 
древний город Туркестан —центр мусульманского па-
ломничества. Обязательны к посещению: комплекс 
мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, мавзолей Арыстан-ба-
ба, а также мистический колодец, который дает воду 
только тем, у кого чистая безгрешная душа. 

Туркестан

Озеро Каинды

Чарынский каньон

Долина Бозжира

Мавзолей Арыстан-баба

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
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