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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

Лето — самое приятное и чудесное время, ког-
да мы радуемся солнечным денькам, отдыху на 
море и школьным каникулам. В августе мы на-
чинаем строить планы, ставить новые цели, 
готовиться к учебе и работе. 
Вы держите в руках августовский выпуск жур-
нала ТРЦ «Хан Шатыр» Life Time. Он станет 
для вас полезным гидом при подготовке ребен-
ка к школе: детские магазины одежды и обуви, 
полезные советы мамам и первый сбор порт-
феля.
Интересен познавательный материал о самых 
популярных среди молодежи брендах, а так же 
гид по современным названиям косметики.
Июль выдался очень плодотворным для «Хан 
Шатыр» в плане кинотворчества. В гостях в 
нашем ТРЦ побывала молодая талантливая 
актриса Дина Тасбулатова. Также в кинотеа-
тре Chaplin Cinemas проходил международный 
кинофестиваль «Евразия» с участием извест-
ных кинорежиссеров, кинокритиков. Материал 
об этом вы найдете на последних страницах. 
Открытие детского городка профессий Mini 
City, ваши отзывы и фото, афиша и многое 
другое — для вас в этом выпуске.

Искренне ваша,
Анна Русакова

Жаз — шуақты күндерге, теңізде тынығуға 
және мектеп демалыстарына қуанатын ең 
шырайлы және керемет уақыт. Тамызда біз 
жоспарлар құрып, жаңа мақсаттар межелеп, 
оқуға және жұмысқа дайындықты бастаймыз. 
Сіздер «Хан Шатыр» СОСО-ның Life Time жур-
налының тамыз шығарылымын қолдарыңызға 
алдыңыздар. Ол сіздер үшін баланы мектепке 
әзірлеу барысында пайдалы жолнұсқа болады: 
киімдер мен аяқ киімдердің балаларға арналған 
дүкендері, аналарға кеңестер мен портфельді 
алғаш рет жинау.
Жастар арасындағы ең танымал брендтер 
туралы танымдық материал, сондай-ақ кос-
метиканың заманауи атауларына жолнұсқа 
қызығушылық туғызады.
Шілде айы «Хан Шатыр» үшін киношығар-
машылық тұрғысында өте жемісті болды. 
Біздің СОСО-да жас дарынды актриса Дина 
Тасбулатова қонақта болды. Сол сияқты 
Chaplin Cinemas кинотеатрында әйгілі киноре-
жиссерлердің, киносыншылардың қатысуымен 
«Еуразия» Халықаралық кинофестивалі өтті. 
Бұл жөніндегі материалды сіздер соңғы бет-
терден табасыздар. 
Mini City балаларға арналған мамандықтар 
қалашығы ашылуы, өздеріңіздің пікірлеріңіз бен 
фотолар, афиша және басқа көп нәрсе – осы 
шығарылымда сіздер үшін.

Адал көңілмен,
Анна Русакова
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Дина, добрый день. Добро пожаловать в столи-
цу! Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Вы 
помните свой первый визит в столицу, бывали 
когда-нибудь в «Хан Шатыр»?
Сама я из Алматы, но в Нур-Султане часто бываю, 
в том числе и в «Хан Шатыр». У меня в столице 
живут близкие, бываю и по рабочим вопросам, на 
съемки приезжаю. Первые впечатления от «Хан 
Шатыр» были весьма положительными. Когда 
бываю в столице, прихожу на шопинг в «Хан Ша-
тыр». Мое творчество сосредоточено в Алматы, 
Нур-Султане и в России. А сегодня мы снимаем 
продолжение сериала «Любовь. Надежда. Аста-
на», который показывает основные объекты го-
рода, в том числе и «Хан Шатыр».

Дина Тасбулатова

 «ХАН ШАТЫР» СОСО-ДА ҚОНАҚТА | В ГОСТЯХ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

Д

«Хан Шатыр» СОСО-да жас қазақстандық ак-
триса Дина Тасбулатова қонақта болды. Біздің 
сауда-ойын-сауық орталығында астана күнін ме-
рекелеумен орайластырылған, дарынды актриса 
түскен «Любовь. Надежда. Астана» хикаясының 
түсірілімі өткен болатын. Біз Динамен фильм 
түсірілімі және толық шығармашылық жолы ту-
ралы сұқбаттастық. 

В гостях в ТРЦ «Хан Шатыр» побывала молодая 
казахстанская актриса Дина Тасбулатова. В на-
шем торгово-развлекательном центре проходи-
ли съемки сериала «Любовь. Надежда. Астана», 
приуроченные к празднованию Дня столицы, в ко-
торых снималась талантливая актриса. Мы по-
беседовали с Диной о съемках фильма и в целом о 
творческом пути.

ина, қайырлы күн. Астанаға хош 
келдіңіз! Өтінеміз, өзіңіз жайында 
біраз айтып өтсеңіз. Сіздің аста-
наға алғаш сапарыңыз есіңізде ме, 
бір кездері «Хан Шатырда» бол-
дыңыз ба?

Өзім – Алматыданмын, бірақ Нұр-Сұлтанда, со-
ның ішінде «Хан Шатырда» да жиі болып тұрам. 
Астанада менің жақындарым өмір сүреді, жұмыс 
мәселелерімен де, түсірілімдерге де келемін. «Хан 
Шатырдан» алған алғашқы әсерлерім оң болды. 
Астанада болғанда «Хан Шатырға» шопинг жа-
сауға келемін. Менің шығармашылығым Алматы, 
Нұр-Сұлтан және Ресейде шоғырланған. Ал бүгін 
біз қаланың негізгі нысандарын, соның ішінде 
«Хан Шатырды» көрсететін «Любовь. Надежда. 
Астана» хикаясының жалғасын түсірудеміз.

Фильм «Золотая 
Орда» — один из са-

мых ярких моментов 
в моей жизни.

А о чем этот сериал? 
Действие фильма сначала происходит в наши дни. 
Главный герой находится в Нур-Султане, потом на 
машине времени он переносится в прошлое, в 
город Целиноград. Он встречает там девушку, и 
у них завязываются отношения. В современном 
городе у него тоже есть девушка. Возникает кон-
фликт в его душе. Это драматический и одновре-
менно приключенческий сериал.
Вы похожи со своей героиней? Расскажите не-
много о ней. 
Мы с ней не похожи. В сериале она герой-антаго-
нист. Своей целью она сделала любовь к главно-
му герою. Она очень нуждается в этой любви и 
хочет выйти за него замуж всеми силами.
Расскажите, с чего начался Ваш творческий 
путь?
Начался он давно, лет восемь назад. Я начинала 
играть в маленьких эпизодах и работать на ма-
лых проектах. Потом сериалы на телевидении, 
стала играть в полных метрах, потом предложили 
съемки в российских фильмах. 
Вы снялись в большом российском фильме «Зо-
лотая Орда». По Вашему мнению, что привнес в 
Вашу жизнь этот проект?
В масштабах российского кинематографа это 
крупный исторический проект. Для меня это тоже 
первый такой крупный проект и, конечно, он мно-
гое значил для моего творчества. Это был огром-
ный опыт в плане партнерства. Благодаря фильму 
я узнала много нового. Пожалуй, фильм «Золотая 
Орда» — один из самых ярких моментов в моей 
жизни. Следом снималась в российском сериале 
«А.Л.Ж.И.Р». Съемки в двух крупных сериалах — 
это новая веха в моей карьере. 

Бұл хикая не туралы? 
Фильмнің әрекеті басынан біздің күндерде өтеді. 
Басты кейіпкер Нұр-Сұлтанда болады, кейін ол 
уақыт мәшинесінде өткенге, Целиноград қала-
сына ауысады. Онда ол қызды кездестіріп, ара-
ларында қарым-қатынас туындайды. Оның за-
манауи қалада да қызы бар еді. Оның көкейінде 
кикілжің пайда болады. Бұл – драмалық және шы-
тырман оқиғалы хикая.
Сіз өзіңіздің кейіпкеріңізбен ұқсассыз ба? Кейіп-
керіңіз туралы айтып беріңізші. 
Біз ұқсас емеспіз. Хикаяда ол кейіпкер-антагонист. 
Ол басты кейіпкерге деген махаббатты өзінің мақ-
саты еткен. Ол осы махаббатқа мұқтаж және оған 
барынша күйеуге тигісі келеді.
Сіздің шығармашылық жолыңыз неден басталға-
нын айтыңызшы?
Ол баяғыда, сегіз жыл бұрын басталды. Мен кіші 
эпизодтарда ойнадым және шағын жобаларда 
жұмыс істей бастадым. Кейін теледидардағы хи-
каяларда, толық метрлерде ойнадым, содан соң 
ресейлік фильмдерде түсірілімдерге ұсыныстар 
жасалды. 
Сіз «Золотая Орда» атты ресейлік үлкен 
фильмде түстіңіз. Сіздің пікіріңізше, бұл жоба 
өміріңізге не әкелді?
Ресейлік кинематография ауқымында бұл – ірі 
тарихи жоба. Мен үшін де сондай алғашқы ірі 
жоба және, әрине, ол менің шығармашылығым 
үшін маңызды болды. Ол әріптестік тұрғыда 
зор тәжірибе еді. Фильмнің арқасында мен көп 
жаңашылдықты білдім. Сірә, «Золотая Орда» 
фильмі – менің өмірімдегі жарқын сәттердің бірі. 
Ізінше ресейлік «А.Л.Ж.И.Р» хикаясында түстім. 
Екі ірі хикаялардағы түсірілім – менің мансабым-
ның жаңа биігі. 

Фото: Марина Карпыкова

«Золотая Орда» фильмі – менің өмірімдегі 
жарқын сәттердің бірі»

Фото: Ермек Рустемов
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Актерлік ойында Сізге қандай амплуа бәрінен 
жақын?
Маған драмалық кейіпкерлердің рөлдері ұнайды, 
бұл – менің актерлік амплуам. Менде «Проявление» 
фильмінде шағын рөл болған. Мен шизофрениямен 
науқас қызды сомдадым. Менің әріптестерімнің 
пікірінше, оны жүзеге асыру қолымнан келді. Өзімді 
алуан түрлі жанрларда байқап көруім керек деп са-
наймын.
Сіз қазақстандық фильмдерде және ресейлік фильм-
дерде түстіңіз. Сізше, қазақстандық және ресейлік 
кинематографтар арасында айырмашылық неде?
Ресейлік кинематографияның, әрине, өміршеңдігінің 
едәуір ұзақ тарихы бар. Ресейде көптен-көп фильм-
дер түсіріледі, онда нарық та айтарлықтай көп. Әзір-
ге қазақстандық фильмдердің сапасы шетелдіктерге 
жол беруде, бірақ Қазақстанның өз мақсатына қарай 
үлкен қадамдар жасауы мені қуантады. Ресейде бір 
жылдай өмір сүріп және жұмыс істеп мен онда мүл-
демге ауысудың еш мәні жоқ екенін түсіндім. Егер 
рөлдерді ұсынатын болса, жұмыс мерзіміне еш қиын-
дықсыз барамын. Ал, өз Отаныңда өмір сүріп, да-
мығанға не жетсін. 
Яғни, актерлік шеберлік – Сіздің жаныңыздың қала-
уы ғой?
Иә. Мамандығым бойынша мен орыс тілі мен әдеби-
етінің филологымын, сондай-ақ режиссерлік факуль-
тетті тәмамдадым. Қазір өзім ұнататын іспен шұғыл-
данамын. 
Дина, әсерлі әңгімеңізге үлкен рахмет! Сізді әрқашан 
бізде қонақта күтеміз және табыстар тілейміз! 

Какое амплуа Вам ближе всего в актерской игре?
Мне нравятся роли драматических героинь, это 
мое актерское амплуа. У меня была небольшая 
роль в фильме «Проявление». Я играла девуш-
ку, страдающую шизофренией. По отзывам моих 
коллег, у меня получилось это реализовать. Счи-
таю, что нужно пробовать себя в разных жанрах.
Вы снимались и в казахстанских фильмах, и в 
российских. Как Вам кажется, в чем разница 
между казахстанским и российским кинемато-
графами?
Российский кинематограф, конечно, имеет более 
долгую историю своего существования. В России 
намного больше снимают фильмов, рынок там 
намного больше. Пока качество казахстанских 
фильмов уступает зарубежным, но Казахстан 
идет большими шагами к цели, что меня радует. 
Пожив и поработав около года в России, я поня-
ла, что нет смысла перебираться туда насовсем. 
Если будут предлагать роли, то без проблем по-
еду на время работы. Жить и развиваться все же 
хочется у себя на Родине. 
Значит, актерское мастерство — это Ваше 
дело по душе?
Да. По образованию я филолог русского языка и 
литературы, окончила также режиссерский фа-
культет. Сейчас занимаюсь тем, что очень нравит-
ся.
Большое спасибо за душевный разговор, Дина! 
Ждем Вас всегда у нас в гостях и желаем успехов!

«

Жить и развиваться 
все же хочется у себя 

на Родине. «
Өз Отаныңда 

өмір сүріп,
 дамығанға не жетсін. 

 «ХАН ШАТЫР» СОСО-ДА ҚОНАҚТА | В ГОСТЯХ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»
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MUST HAVE

Іскер және өзіне сенімді ер-
лердің Must have-ы – ALTINYILDIZ 
CLASSICS ұсынған жаңа стильді 
ілмектер. Адам бейнесін дұрыс 
таңдалған ілмектер тәрізді еш-
нәрсе безендіре алмайды. 

ALTINYILDIZ CLASSICS 
ІЛМЕКТЕРІ

-MEN

Must have делового и уверен-
ного в себе мужчины — новые 
стильные запонки от ALTINYILDIZ 
CLASSICS. Ничто так не украсит 
образ, как хорошо подобранные 
запонки.

ЗАПОНКИ ALTINYILDIZ 
CLASSICS

Жазда, сыртқы ықпалдардың 
әсерінен тері құрғақ және со-
рғытылған болуы мүмкін. YVES 
ROCHER-дің кремі қала сырты-
на сапарға шыққанда қажетті 
затқа айналады. Ол бет терісін 
қорғайды, оған жұмсақтық 
пен жайлылық сыйлайды, 
сондай-ақ теріні тамаша ты-
ныштандырады. 

YVES ROCHER ҰСЫНҒАН 3 
ТЕ 1 ЫЛҒАЛДАНДЫРУШЫ 

КҮТІМ

Летом, под воздействием 
внешних факторов, кожа может 
стать сухой и обезвоженной. 
Необходимой вещью в поезд-
ки за город станет крем от YVES 
ROCHER. Он защищает кожу 
лица, дарит ей мягкость и ком-
форт, а также отлично успокаи-
вает. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД 
3 В 1 ОТ YVES ROCHER

Айдың нағыз бестселлері – 
кроссфит үшін REEBOK моделі 
NANO 9. Кроссовкалардың жаңа 
нұсқасы - созылмалы жоғарғы 
қабаты мен табанын тығыз ти-
янақтау үшін берік қаңқаға ие. 
Кроссовкалардың жұмсақ та-
баны жылдамдық кешендерін 
орындауда амортизацияны 
және жайлылықты қамтамасыз 
етеді.

NANO 9 REEBOK 
КРОССОВКАЛАРЫ 

Настоящий бестселлер меся-
ца — модель REEBOK NANO 9 
для кроссфита. Новая версия 
кроссовок получила эластич-
ный верх и прочный каркас 
для плотной фиксации стопы. 
Мягкая подошва кроссовок 
обеспечивает амортизацию и 
комфорт при выполнении ско-
ростных комплексов.

КРОССОВКИ 
REEBOK NANO 9

Жаз – таза ауада белсенді де-
малыспен рахаттанатын нағыз 
мезгіл. Кешкі серуендеуге 
жоғары технологиялы электрлі 
шағын көлік – PROMOUNTAIN 
M012 гироскутері жарайды. 

SULPAK-ТАҒЫ 
PROMOUNTAIN M012 

ГИРОСКУТЕРІ 

Кепкелер тек қана спортпен сәйкесті-
гін біртіндеп тоқтатып, сәнді бей-
ненің маңызды бөлігіне айналуда. 
PULL&BEAR ұсынған кепкелер топта-
масы астананың ыстық ауа райында 
жеке must have бола түседі. 

PULL&BEAR-ДЕН КЕПКЕ

Жаңа Samsung Galaxy S10+ смартфоны 0-қа-
баттағы ALSER.KZ дүкендерінде қолжетімді. 
Смартфон фильмдерді жоғары сапада көру-
ге мүмкіндік беретін шексіз экранға, жоғары 
кеңбұрышты объективі бар революциялық 
камераға ие, жұмыстың ұзақ уақытын қол-
дайды, өте жылдам қуаттанады және бетті 
3D-сканерлей алады. 

ALSER.KZ ҰСЫНҒАН SAMSUNG GALAXY 
S10+ СМАРТФОНЫ 

Новый смартфон Samsung Galaxy S10+ уже доступен в магазине ALSER.KZ 
на 0 этаже. Смартфон имеет безграничный экран, позволяющий смотреть 
фильмы в высоком качестве, революционную камеру со сверхширокоу-
гольным объективом, поддерживает длительное время работы, сверхбы-
стро заряжается и имеет 3D-сканирование лица.

СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S10+ В ALSER.KZ

Жаздық Must have – берік, то-
зуға төзімді Demix баскетбол 
добы. Доп материалы оны зал-
да да, көшеде де қолдануға 
мүмкіндік береді.

«СПОРТМАСТЕРДЕГІ» 
DEMIX БАСКЕТБОЛ ДОБЫ

Must have лета — прочный из-
носостойкий баскетбольный 
мяч Demix. Материал мяча по-
зволяет использовать его для 
игры как в зале, так и на улице.

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 
DEMIX В «СПОРТМАСТЕР»

Сегодня нельзя представить муж-
ской гардероб без хорошего рем-
ня. Ремень должен быть высокого 
качества и с аккуратной пряжкой. 
Выбирайте классический черный 
кожаный ремень, который по-
дойдет и к деловому костюму, и к 
образу «джинсы-футболка».

КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ 
K50K504573 ОТ CALVIN KLEIN 

JEANS   

Ерлерге арналған сапалы 
клатч – стиль мен тәртіпті сүй-
етіндер үшін. Сапалы клатч 
оның иесінің өз беделін ой-
лайтынын және мінсіз талға-
мын танытады. Былғары клат-
чтарды сіздер 1-қабаттағы 
MOLESKINE-ден табасыздар.

MOLESKINE-ДЕН 
БЫЛҒАРЫ КЛАТЧ

Мужской качественный клатч 
— для тех, кто любит стиль и 
порядок. Качественный клатч 
демонстрирует то, что его вла-
делец имеет безупречный вкус 
и заботится о своем имидже. 
Кожаные клатчи вы найдете в 
MOLESKINE на 1 этаже.

КОЖАНЫЙ КЛАТЧ ОТ 
MOLESKINE

Бүгінде ерлер гардеробын жақсы 
белдіксіз елестету мүмкін емес. 
Белдік жоғары сапалы және жи-
нақы айылбасымен болуы керек. 
Іскерлік костюміне де, «джинс-
жеңіл жейде» бейнесіне де сәй-
кес келетін классикалық қара 
былғары белдікті таңдаңыз.

CALVIN KLEIN JEANS 
ҰСЫНҒАН K50K504573 

БЫЛҒАРЫ БЕЛДІГІ 

ГИРОСКУТЕР PROMOUNTAIN M012 В SULPAK

Кепки постепенно перестают ассоци-
ироваться только со спортом и стано-
вятся важной частью модного образа. 
Коллекции кепок от PULL&BEAR ста-
нут личным must have в жаркую пого-
ду столицы.

КЕПКА ОТ PULL&BEAR

Лето — самое время наслаждаться активным отдыхом на свежем воздухе. 
Для вечерних прогулок подойдет гироскутер PROMOUNTAIN M012 — вы-
сокотехнологичный электрический мини-транспорт. 
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MUST HAVE

PANDORA DISNEY LION KING 
ТОПТАМАСЫ

«Король Лев» мультфильмін сүйетін-
дер және Disney жанкүйерлері үшін 
PANDORA-дан жаңа тамсандырар 
топтама. Өзіңіздің білезігіңізді немесе 
алқаңызды балалық шақтағы сүйікті 
кейіпкеріңіздің сүйкімділігімен безен-
діріңіз. 

КОЛЛЕКЦИЯ PANDORA DISNEY 
LION KING

Новая потрясающая коллекция от 
PANDORA для любителей мультфиль-
ма «Король Лев» и поклонников Disney. 
Украсьте свой браслет или колье шармом 
любимого персонажа из детства. 

BEAUTYMANIA-дағы ESTEE LAUDER 
ADVANCED NIGHT REPAIR БЕТКЕ 

АРНАЛҒАН САРЫСУ
Estee Lauder-ден танымал сарысу «Хан 
Шатыр» СОСО-ның 1-қабатындағы 
BEAUTYMANIA дүкенінде ұсынылған. Экс-
клюзивті технологияның арқасында са-
рысу терінің түнгі жаңаруының табиғи 
үдерісін барынша ынталандырады. Ол тері-
ге тегістік, жарық және жасару әкеледі. 

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА ESTEE 
LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR В 

BEAUTYMANIA

Популярная сыворотка от Estee Lauder 
представлена в магазине BEAUTYMANIA на 
1 этаже ТРЦ «Хан Шатыр». Благодаря экс-
клюзивной технологии сыворотка макси-
мально стимулирует естественный процесс 
ночного обновления кожи. Она придает 
коже гладкость, сияние и молодость. 

«МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД» 
ҰСЫНҒАН АСЫЛ ТАСТЫ СЫРҒАЛАР

Адам бейнесін нәзік әрі әдемі етуге «Мо-
сковский ювелирный завод» ұсынған 
жаңалық – 6 ғажайып асыл тасы бар ақ ал-
тыннан жасалған сырға көмектеседі. 

СЕРЬГИ С ТОПАЗАМИ ОТ «МОСКОВ-
СКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»

Сделать образ утонченным и элегантным 
поможет новинка от «Московского юве-
лирного завода» — серьги из белого золо-
та с 6 необыкновенными топазами. 

ЛИНИЯ УХОДА «ВЕРБЕНА» 
ОТ L’OCCITANE

Кто не знает популярный фран-
цузский бренд натуральной 
косметики L’OCCITANE? Линия 
уходовых средств «Вербена» 
— невероятно освежающее 
и яркое впечатление. Запах 
вербены не спутать ни с чем. 
Свежее благоухание уходовых 
средств от L’OCCITANE еще раз 
напомнит о лете и подарит по-
зитивные эмоции.

L’OCCITANE ҰСЫНҒАН «ВЕРБЕ-
НА» КҮТІМ ЖЕЛІСІ 

Танымал француздық бренд 
L’OCCITANE табиғи косметикасын 
кім білмейді? «Вербена» күтім 
құралдарының желісі – ерекше сер-
гіткіш және жарқын әсерлер жиын-
тығы. Вербена иісін ештеңемен ша-
тастыру мүмкін емес. L’OCCITANE 
ұсынған күтім құралдарының хош 
иісі жазды тағы бір еске салады 
және жағымды сезім сыйлайды.

CHARLES&KEITH СӨМКЕСІ
CHARLES&KEITH – қала сәнқойларының 
сөмкелер, аяқ киімдер және аксессу-
арлар брендінің танымалысы. Сіз дү-
кеннен барлық мүмкін пішіндегі және 
көлемдегі стильді трендті сөмкелерді 
табасыз. Брендтің басты ерекшелігі – 
жан-жақтылығы және маңыздылығы. 

КОЖАНЫЕ ТУФЛИ НА КАБЛУКЕ 
ОТ MANGO

В тренде летняя обувь с зауженным 
«носом» и широким толстым каблу-
ком. Минималистичные туфли от 
MANGO  в красивом голубом оттенке 
— то, что нужно для стильного летне-
го образа.

MANGO ҰСЫНҒАН ӨКШЕЛІ 
БЫЛҒАРЫ ТУФЛИ

Қазіргі тренд – жазғы басы тарылған 
және жуан кең өкшелі аяқ киім. 
MANGO ұсынған әдемі көгілдір реңк-
тегі минималистік туфли – стильді 
жазғы бейнеге нағыз керегі.

STARBUCKS-ТАН «ТРОПИ-
ЧЕСКИЙ МАНГО» ШЕЙКІ 

Баршаға сүйікті және таны-
мал STARBUCKS кофеханалар 
желісі кофе мен сусындарды 
сүйетіндерді әрбір маусымда 
жаңалықтарымен қуантады. 
STARBUCKS-тан манго қосылған 
дәмді, сергіткіш шейк – жазғы 
шытырман оқиғалар үшін нағыз 
олжа. Бұл – ыстық ауа райында 
ең керектісі. «Хан Шатыр» СО-
СО-ның 1-қабатындағы кофеха-
надан дәмін татыңыз.

«ЦВЕТНАЯ» ДӘРІХАНАСЫНДАҒЫ 
NOREVA AQUAREVA БЕТКЕ 
АРНАЛҒАН КҮТІМ ЖЕЛІСІ

Noreva – бұл кәсіби дәріханалық 
косметиканың француздық брен-
ді. Aquareva күтім құралдар желісі 
– барлық әйелдердің ерекше сүй-
іктісі. Ол теріні барынша ылғалдан-
дыруға септігін тигізеді, су жоғалту-
ды шектейді және бет терісін тиімді 
қорғайды.

СУМКА CHARLES&KEITH
CHARLES&KEITH — популярный у го-
родских модниц бренд сумок, обуви 
и аксессуаров. Вы найдете в магазине 
стильные трендовые сумки всевозмож-
ных форм и размеров. Главная черта 
бренда — универсальность и актуаль-
ность. 

ШЕЙК «ТРОПИЧЕСКИЙ 
МАНГО» ОТ STARBUCKS

Всеми любимая и известная 
сеть кофеен STARBUCKS каж-
дый сезон радует любителей 
кофе и напитков новинками. 
Вкусный, освежающий шейк с 
манго от STARBUCKS — насто-
ящая находка для летних при-
ключений. Это именно то, что 
нужно в жаркую погоду. Попро-
буйте в кофейне на 1 этаже ТРЦ 
«Хан Шатыр».

Noreva — это французский бренд профессиональной аптечной космети-
ки. Особо любима всеми женщинами линия уходовых средств Aquareva. 
Она способствует максимальному увлажнению кожи, ограничивает поте-
рю воды и эффективно защищает кожу лица.

УХОДОВАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА NOREVA AQUAREVA В АПТЕКЕ 
«ЦВЕТНАЯ»
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Пиреней түбегінің сәні әлемде ерекше орынға ие. Испанияда әр күнге заманауи гардероб деген бір ғана тұжырымдамамен 
киім, аяқ киім және аксессуарлар шығаратын сән ритейлерлері орналасқан. Біз «Хан Шатырда» ұсынылған Испания және 

Португалия брендтері туралы айтып беруді ұйғардық. 

MANGO – ерлер, әйелдер және бала-
ларға арналған киім, аяқ киім және ак-
сессуарлардың танымал бренді. Бренд 
тұжырымдамасы – әркімнің жеке стилін 
айшықтау. Соңғы жылдары MANGO 
талғампаздық, заманауи стиль бағы-
тындағы дизайн эволюциясын жүзеге 
асырып, маталардың ең жоғары дең-
гейдегі табиғи құрамына бейімделуде.

МИРОВЫЕ БРЕНДЫ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР» — ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ

ZARA — один из самых известных 
в мире fashion-брендов одежды, 
обуви, аксессуаров. Идея бренда 
— позволить прикоснуться поку-
пателям к трендам высокой моды 
по демократичным ценам. Бренд 
узнаваем по элегантным стилевым 
решениям и быстрому следова-
нию мировым тенденциям моды.

ZARA HOME – үйге арналған испан-
дық танымал бренд. ZARA HOME 
– ішкі көрініс дизайны әлемінде-
гі өзекті үрдістер, бұл – жоғары 
сапа мен экологиялық тазалығы. 
Бренд ғаламшарға қамқорлық жа-
сай отырып, қоршаған ортаға ең 
аз әсері бар тауарларды өндіреді.

MASSIMO DUTTI — бренд, выпуска-
ющий одежду для мужчин, женщин 
и детей. Коллекции одежды имеют 
уникальный, присущий только сво-
ему бренду, крой и изготавливают-
ся из натуральных материалов. В 
MASSIMO DUTTI представлена оде-
жда в изысканно деловом стиле.

BERSHKA-ны трендтерді тамаша ай-
ыра алатын, әйгілі әуендерді тыңдай-
тын және көп саяхаттайтын жастар 
сүйеді. Бренд топтамалары бозбала-
лар мен бойжеткендер үшін мезгілдің 
өзекті үдерісіне жауап беретін база-
лық күнделікті киім үлгілерін ұсынады. 

PULL&BEAR — для тех, кто избе-
гает стереотипов и хочет чувство-
вать себя комфортно, где бы ни 
находились. Бренд берет за ос-
нову актуальные мировые трен-
ды и смешивает их с «влиянием» 
моды улиц и молодежных клубов. 

STRADIVARIUS. Бренд идеясы 
– жастарға стильдің ерекше әу-
енін ашу, сондықтан скрипка кілті 
STRADIVARIUS нышаны болып табы-
лады. Бренд стильді бойжеткендер 
үшін сәнді бейнелерді туындатып, 
үнемі өзекті үдерістерді бақылайды.

OYSHO — бренд женского белья, 
спортивной одежды, одежды для 
сна, пляжной одежды, аксессуаров и 
обуви. Философия бренда основыва-
ется на «трех китах»: качество, ком-
форт, натуральный состав, поэтому 
в магазинах представлены удобные 
и одновременно модные коллекции. 

PARFOIS – португалиялық бренд, 
басты мақсаты – демократиялық 
бағалармен өзгеше аксессуар-
лар жасау. Өзекті бижутерия, қал-
пақтар, мойынорағыштар, сөм-
келер мен әмияндар – әрбір қыз 
жанына жайлы аксессуар таба алады.   

PARFOIS — португальский бренд, 
главной целью которого стало со-
здание исключительных аксессуа-
ров по демократичным ценам. Акту-
альная бижутерия, шляпы, шарфы, 
сумки и кошельки — каждая девуш-
ка найдет себе аксессуар по душе.   

«ХАН ШАТЫР» СОСО-ДА ӘЛЕМДІК БРЕНДТЕР – 
ИСПАНИЯ ЖӘНЕ ПОРТУГАЛИЯ   

OYSHO – әйелдер ішкиімі, спорттық 
киімдер, ұйықтауға арналған киімдер, 
жағажайлық киімдер, аксессуарлар 
мен аяқ киімдер бренді. Бренд фи-
лософиясы «үш китке» негізделген: 
сапа, жайлылық, табиғи құрам, сон-
дықтан, дүкендерде ыңғайлы және бір 
мезгілде сәнді топтамалар ұсынылған. 

STRADIVARIUS. Идея бренда — откры-
вать молодежи особую мелодию сти-
ля, поэтому символом STRADIVARIUS 
является скрипичный ключ. Бренд 
постоянно следит за актуальны-
ми тенденциями, создавая мод-
ные образы для стильных девушек.

PULL&BEAR – қайда болса да өзін 
жайлы сезінгісі келетіндер мен 
таптауырыннан аулақ жүретін-
дер үшін. Бренд өзекті әлемдік 
трендтерді негіз етіп, оларды кө-
шелер мен жастар клубтарының 
сәнінің «әсерімен» араластырады. 

BERSHKA любят молодые люди, 
которые отлично разбираются в 
трендах, слушают популярную му-
зыку и много путешествуют. Кол-
лекции бренда представляют для 
парней и девушек базовые повсед-
невные модели, отвечающие ак-
туальным тенденциям времени.

MANGO — популярный бренд одеж-
ды, обуви и аксессуаров для мужчин, 
женщин и детей. Концепция бренда — 
подчеркивать индивидуальный стиль 
каждого. В последние годы MANGO 
воплощает эволюцию дизайна в на-
правлении изысканного, современ-
ного стиля и ориентируется на макси-
мальный натуральный состав тканей.

Мода Пиренейского полуострова занимает особое место в мире. В Испании находятся модные ритейлеры, которые выпу-
скают одежду, обувь и аксессуары под одной концепцией: современный гардероб на каждый день. Мы решили рассказать 

о брендах Испании и Португалии, представленных в «Хан Шатыр».

ZARA – киім, аяқ киім және аксес-
суарлардың әлемде ең танымал 
fashion-брендтердің бірі. Бренд 
идеясы – сатып алушыларға демо-
кратиялық бағалармен жоғары сән 
трендтеріне қол жеткізуге мүмкін-
дік беру. Бренд -  әдемі стильдік 
шешімдері және әлемдік сән үрдісі-
не жылдам ілесуі арқылы танымал.

ZARA HOME — популярный испан-
ский бренд товаров для дома. ZARA 
HOME — актуальные тенденции в 
мире дизайна интерьера, это вы-
сокое качество и экологичность. 
Бренд производит товары с мини-
мальным воздействием на окружа-
ющую среду, заботясь о планете.

MASSIMO DUTTI – ерлер, әйелдер 
мен балалар үшін киім шығаратын 
бренд. Киімдер топтамасы бірегей, өз 
брендіне ғана тиесілі пішімге ие және 
табиғи маталардан жасап шығарыла-
ды. MASSIMO DUTTI-де талғампаздық 
іскерлік стиліндегі киімдер ұсынылған. 
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Beauty-индустрия бір орында тұрмайды. Жыл сай-
ын жаңа косметикалық құралдар шығарады, кейде 
олардың атауы бізге түсініксіз болып қалады. Біз 
сол немесе басқа өнім неге арналғанын түсіндіруді 
шештік. 

Beauty-индустрия не стоит на месте. С каждым 
годом выпускают новые косметические средства, 
названия которых иногда остаются нам непонят-
ными. Мы решили объяснить, для чего предназначен 
тот или иной продукт. 

BEAUTY-ТЕРМИНДЕРДІ 
ТҮСІНЕМІЗ   

РАЗБИРАЕМСЯ С BEAUTY-ТЕРМИНАМИ 

BB және CC-кремдері – терінің көрінеу кемшіліктерін жояды, реңкілік құралмен ұқ-
сас. CC-кремі бітімі бойынша жеңіл және ылғалдандырушы компоненттері көбірек. 
BB-кремі бітімі бойынша тығызырақ және құрамында пайдалы компоненттері 
болғандықтан асқынулармен күреседі. 

BB и CC-кремы — устраняют визуальные недостатки кожи, схожи с тональным сред-
ством. CC-крем легче по текстуре и содержит больше увлажняющих компонентов. 
BB-крем плотнее по текстуре и борется с воспалениями, так как содержит полезные 
компоненты. 

Сарысу немесе қан сарысуы – биологиялық белсенді заттар көп шоғырланған өнім. 
Сарысу кремнің әсерін күшейтеді. Консистенциясы бойынша ол терінің терең қабат-
тарына жетуге көмектесетін нәзік май немесе жеңіл гельді еске салады.

Сыворотка, или серум — продукт с большой концентрацией биологически актив-
ных веществ. Сыворотка усиливает действие крема. По консистенции она напоми-
нает нежное масло или лёгкий гель, что помогает ей достигать глубоких слоев кожи.

Эссенция – жуынуға арналған көбік пен тониктен кейінгі күтім жүйесіндегі үшінші 
саты. Эссенция бітімі жеңіл, міндеті жағынан сарысулармен ұқсас, бірақ эссенция 
әсері жан-жақты. Эссенция теріні күтім құралдарын қабылдауға дайындайды. 

Эссенция — в системе ухода третья ступень после пенки для умывания и тоника. 
Текстура эссенции легкая, по функции схожи с сыворотками, но действие эссенций 
универсально. Эссенция готовит кожу к приему ухаживающих средств. 

Эмульсия крем әрекетімен ұқсас құрал, бірақ бітімі жағынан жеңілірек. Эмульсия 
мақсаты – жұғымдылық міндетінсіз белсенді ылғалдандыру. Егер сіздің теріңіз со-
рғытылған және ауыр бітімдерді нашар қабылдаса – бұл сіздің өніміңіз.

Эмульсия — средство, схожее с действием крема, но легче по текстуре. Цель эмуль-
сии — активное увлажнение без питательной функции. Если ваша кожа обезвожена 
или плохо воспринимает тяжелые текстуры — это ваш продукт.

Эксфолиант – қабыршықтану көмегімен теріні тазалауға арналған құрал. Эксфоли-
анттар тері жамылғыларын жеңіл-желпі тазартады және ұсақ кемістіктерді жояды. 
Өзінің әрекеті бойынша пилингке ұқсас, бірақ теріде ұқыпты «жұмыс істейді». 

Эксфолиант — средство для очищения кожи с помощью отшелушивания. Эксфо-
лианты поверхностно очищают кожные покровы и устраняют мелкие дефекты. По 
своему действию похожи на пилинг, но «работают» на коже бережнее. 

Консилер және корректор. Консилер – жетілмегендікті жеңіл бүркеу, оны 
реңкілік иісмайдан кейін көз астындағы аумаққа, ерін сұлбасы бойынша 
жағу керек. Корректор реңкілік құралға дейін пайдаланылады. Ол кішкентай 
бөртпелер, пигментті дақтар, қызарған жерлерге арналған.
Консилер и корректор. Консилер — легкая маскировка несовершенств, его следует 
наносить после тонального крема на область под глазами, по контуру губ. Коррек-
тор используют до тонального средства. Он предназначен для маскировки прыщи-
ков, пигментных пятен, покраснений.

Гидрофильдік майлар – сумен байланысқа түскенде жеңіл сүтке айналатын, маки-
яжды жуып және алып тастауға арналған танымал тазартушы құрал. 

Гидрофильное масло — популярное очищающее средство для умывания и снятия 
макияжа, которое при контакте с водой превращается в легкое молочко. 

Патчи – пайдалы заттар сіңірілген көз астына арналған жапсырмалар. 20 
минут ішінде олар көз астындағы көгерген жерлер мен көз асты күлдіреуі-
нен жедел арылтады, сондай-ақ ұсақ әжімдерді тегістейді.

Патчи — это пропитанные полезными веществами наклейки под глаза. За 20 минут 
они экстренно избавляют от мешков и синяков под глазами, а также разглаживают 
мелкие морщинки.

Кушон – реңкілік крем, опа және ВВ-кремінің құрамдарын біріктіретін косметика-
лық құрал. Ықшамды опа сияқты көрінеді.

Кушон — это косметическое средство, которое объединяет свойства тонального 
крема, пудры и BB-крема. Выглядит как компактная пудра.

Бронзер мен бронзатор – теріге тотығу реңкін беретін немесе оны күшей-
тетіннің барлығы. Сол сияқты бронзерді дұрыс пайдалану теріні жарқыра-
туға, пропорцияларды түзетуге, өңін тегістеуге мүмкіндік береді. Бронзер 
– негізінде опа, ал бронзатор – крем консистенциясының құралы.
Бронзер и бронзатор — все, что придает коже оттенок загара или усиливает его. 
Также правильное использование бронзера позволяет выровнять тон, скорректи-
ровать пропорции, добавить коже сияние. Бронзер — в основном пудра, а бронза-
тор — средство кремовой консистенции.

BEAUTYMANIA MON AMIE

L’OCCITANE

YVES ROCHER

THE FACE SHOP

Аптека «Цветная»

BEAUTYMANIA

THE FACE SHOP

IT’S SKIN

BEAUTYMANIA

INGLOT

САРЫСУ НЕМЕСЕ ҚАН САРЫСУЫ
СЫВОРОТКА, ИЛИ СЕРУМ

ЭССЕНЦИЯ

ЭМУЛЬСИЯ 

BB ЖӘНЕ CC-КРЕМДЕРІ
BB И CC-КРЕМЫ 

КОНСИЛЕР ЖӘНЕ КОРРЕКТОР

ЭКСФОЛИАНТ

ГИДРОФИЛЬДІК МАЙЛАР
ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО 

ПАТЧИ 

КУШОН

БРОНЗЕР МЕН БРОНЗАТОР 



2322

Әсем, 41 жаста, 
Роза, 63 жаста

Ақмарал, 24 жаста

Гульсим, Гульден, 
22 года

Біз құрбымыз екеуіміз Қарағандыданбыз. Бұл 
жолы астанаға EXPO-ны көруге келдік. Келген 
сайын «Хан Шатырға» кіреміз. Мұнда серуенде-
уді, тамақтануды ұнатамыз. Бізге «Хан Шатыр» 
ұнайды: мұнда дүкендердің көп таңдауы, көп-
теген ойын-сауықтар, дәмханалар бар. Бірде 
«Мұнарада» сырғанағанбыз, қатты ұнады. Бренд-
терден NEW YORKER, TERRANOVA-ны қалаймыз. 
Серуендеуден соң фуд-кортқа келіп, демаламыз.

Мы с подругой из Караганды. В этот раз прие-
хали в столицу посмотреть на EXPO. Когда при-
езжаем, всегда заходим в «Хан Шатыр». Любим 
здесь прогуляться, пообедать. Нам нравится 
«Хан Шатыр»: здесь большой выбор магазинов, 
много развлечений, кафе. Катались когда-то на 
«Башне», понравилось. Из брендов предпочи-
таем NEW YORKER, TERRANOVA. После прогулки 
приходим на фуд-корт и отдыхаем.

Біз бүгін отбасымызбен балалар шопингіне 
келдік. Жалпы «Хан Шатырды» дәл осы жақ-
сы шопинг үшін сүйеміз. Балалар үшін сауданы 
«Детский мир» жасағанды ұнатамын. Әрине, ба-
лалармен аттракциондарға келеміз. Үлкен қызым 
кішілерімен бірге Fame City-де ойнағанды жақсы 
көреді. Балаларды тіпті күні бойына жіберуге бо-
лады, олар өте риза болып қалады.

Сегодня мы со всей семьей пришли на детский 
шопинг. Вообще любим «Хан Шатыр» именно за 
хороший шопинг. Для детей люблю закупаться в 
«Детском мире». Конечно же, приходим с деть-
ми на аттракционы. Старшая дочь любит вместе 
с младшими поиграть в Fame City. Их можно от-
править хоть на весь день, дети остаются очень 
довольными.

Мен «Хан Шатырға» сауда жасауға жиі келемін. Бір 
апта бұрын немерем екеуіміз келдік, оны Fame City 
аттракциондарында сырғанаттық. Бала таң-тамаша 
күйде болды. Оған бәрінен де бамперлік машина-
лар ұнады. Бүгін немереммен серуендеуге және 
оған киім сатып алуға келдік. Биыл оны балабақ-
шаға жібереміз, сондықтан «Хан Шатырда» киін-
діруді дұрыс деп шештік. 

Я часто прихожу  в «Хан Шатыр» за покупками. Не-
делю назад были с внуком, катали его на аттракци-
онах в Fame City. Ребенок был в восторге. Больше 
всего ему понравились бамперные машинки. Се-
годня пришли с внуком погулять и заодно купить 
ему одежду. В садик его отправляем в этом году, ре-
шили одеть его в «Хан Шатыр». 

Это мой первый визит именно в Нур-Султан. Когда я 
был здесь раньше, город тогда еще назывался Аста-
на. Я поднимался на пляж Sky Beach Club, и мне там 
рассказали, что «Хан Шатыр» — это самый большой 
в мире шатер. Это впечатляет. Здесь очень красиво, 
интересно. Я бы очень хотел посетить пляжный ку-
рорт Sky Beach Club, отдохнуть и поплавать.

Бұл менің дәл Нұр-Сұлтанға бірінші сапарым. Ерте-
ректе мұнда болғанымда қала Астана деп аталатын. 
Мен Sky Beach Club жағажайына көтерілдім, сонда 
маған «Хан Шатырдың» әлемдегі ең үлкен шатыр 
екенін айтқан. Бұл – өте әсерлі. Мұнда өте әдемі, 
қызықты. Мен Sky Beach Club жағажайлы курортына 
тағы келіп, шомылып әрі демалуды өте қалаймын.

Нина Петровна, 
63 года

Рэй Хортон, 
49 лет

Мадина, 
33 года
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«Хан Шатыр» СОСО-да түскен суреттеріңізді #khanshatyr хэ-
штегімен жариялаңыздар. Ең қызықты суреттерді Life Time 
журналының келесі санында көрсететін боламыз. Әлемдегі 
ең үлкен шатырдың журналының беттерінен көріну мүмкін-
дігін жіберіп алмаңыздар.

Отмечайте свои фотографии в ТРЦ «Хан Шатыр» под хэште-
гом #khanshatyr. Наиболее интересные публикации мы раз-
местим в следующем выпуске Life Time. Попадите на стра-
ницы журнала самого большого шатра в мире!

#KHANSHATYR
@nurgali_yerzhan @zhanar_021 @viv_li

@genius_beatboxer @nursaulemay @altyn_baimyldinova

@_yu.mu_ @southscream @salimzhanov_ildar
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1 июня на 1 этаже открылся островок MOICHASY.
kz. Вам доступен большой ассортимент мужских и 
женских брендовых часов. На островке представ-
лены японские бренды часов Orient, Casio, бри-
танские Royal London, немецкие Boccia Titanium, 
Pierre Ricaud, швейцарские Omax, турецкие Daniel 
Klein и другие. Все брендовые часы отличают 
классический, элегантный или спортивный стили, 
практичность и высокая прочность. 

11 июля на 2 этаже состоялось открытие салона 
верхней одежды WOUX.  Турецкий бренд WOUX 
представляет коллекцию качественной верхней 
одежды. Вам доступен уникальный ассортимент 
мужских и женских пальто, курток, тренчей. Боль-
шой размерный ряд и индивидуальный подход к 
клиенту позволили WOUX зарекомендовать себя 
на международном рынке.

АШЫЛУЫ | ОТКРЫТИЕ

11 шілдеде 2-қабатта WOUX үстіге киетін киімдер 
салонының ашылуы болып өтті. WOUX түрік брен-
ді сапалы үстіге киетін киімдер топтамасын ұсына-
ды. Сізге ерлер мен әйелдердің пәлтесі, күрткесі, 
тренчтерінің бірегей сұрыптамасы қолжетімді. 
Көлемнің көп қатары мен клиенттің жекеше ба-
бын табу  WOUX-ке өзін халықаралық нарықта та-
нытуға жол ашты.

1 маусымда 1-қабатта MOICHASY.kz аралшығы 
ашылды. Сіздерге ерлер мен әйелдердің бренд-
ті сағаттарының үлкен сұрыптамасы қолжетімді. 
Аралшықта сағаттардың жапондық Orient, Casio, 
британдық Royal London, немістің Boccia Titanium, 
Pierre Ricaud, швейцарлық Omax, туріктің Daniel 
Klein және басқалардың брендтері ұсынылған. 
Барлық брендті сағаттарды классикалық, әдемі 
және спорттық стильдер, қолайлылығы және 
жоғары беріктігі ерекшелейді. 
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На фото: Полина Тихонова, Нуралы Марат, 
Жанэль Суесинова, Диана Абуова, 
Альмансур Бастанов
Total look: LC WAIKIKI
На Жанэль: рюкзак MARWIN, аксессуары ACOOLA
На Диане: рюкзак CARPISA, аксессуары ACOOLA
На Полине: рюкзак CAMPO MARZIO, 
аксессуары ACOOLA

На фото: Полина Тихонова, Жанэль Суесинова, 
Диана Абуова, Даниил Тихонов 

Total look: «Детский мир»
На Полине: рюкзак MARWIN, аксессуары ACOOLA

На Данииле: рюкзак MOLESKINE
На Диане: рюкзак MARWIN, аксессуары ACOOLA

На фото: Полина Тихонова, Жанэль Суесинова, 
Диана Абуова

Total look: ACOOLA
На Диане: аксессуары ACOOLA

На Жанэль: аксессуары ACOOLA
На Полине: аксессуары ACOOLA

На фото: Нуралы Марат, Даниил Тихонов
Total look: ACOOLA
На Нуралы: рюкзак MARWIN
На Данииле: рюкзак CAMPO MARZIO

Детское модельно-актерское агентство Kids Fashion
Фотограф: Александра Гончарова 

Макияж: INGLOT, 1 этаж «Хан Шатыр»

«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» 
СТИЛЬДІ КОЛЛЕКЦИЯЛАР

СТИЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
В «ХАН ШАТЫР»
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Мектепке сатып алулар тізімі/Список покупок в школу: 
Арқа қоржын\рюкзак
Күнделік\дневник
Тор және қиғаш сызықты дәптерлер\тетради в клетку и косую линию
Дәптерлер мен кітаптарға арналған тыстар\обложки для тетрадок и книг
Кітаптарға арналған сүйеуіш\подставка для книг
Кітаптарға арналған белгібау\закладки для книг
Шарлы қаламдар\ручки шариковые
Түзеткіш\Корректор
Қарапайым және түрлі-түсті қарындаштар\карандаши простые и цветные
Фломастерлер мен маркерлер\фломастеры и маркеры
Қаламсауыт\пенал
Дәптерлер салатын папка\папка для тетрадей
Ұсақ кеңсе тауарлары: өшіргіштер, ұштағыш, сызғыш 
Мелкая канцелярия: ластики, точилка,  линейка
Циркуль
Географиялық карта\карты географические
Сызуға арналған папка\папка для черчения
Еңбекке арналған папка\папка для труда 
Сурет салуға арналған альбом\альбом для рисования
Қылқалам\кисти
Төгілмейтін стақан\стакан-непроливайка
Бояулар, гуашь\краски, гуашь
Қайшы\ножницы
Желім\клей
Түрлі-түсті қағаз және түрлі-түсті қатырма қағаз
Цветная бумага и цветной картон
Ермексаз\пластилин
Ермексазға арналған тақта және бәкілер
Доска для пластилина и ножички
Мектеп формасы\школьная форма
Спорттық форма\спортивная форма
Ауыстырмалы аяқ киім/ауыстырмалы аяқ киімге арналған сөмке
Сменная обувь/сумка для сменной обуви

BACK TO SCHOOL: 
ПОРТФЕЛЬДІ ЖИНАЙМЫЗ     

BACK TO SCHOOL:
 СОБИРАЕМ ПОРТФЕЛЬ  

Август — пора не только последних отпусков, но и 
сборов в школу. Мы составили для родителей и де-
тей список важных советов при подготовке к школе. 
1. Ознакомьтесь с правилами школы. В школах мо-
гут выдавать списки необходимого для учебных 
дней первоклассника.
2. Составьте свой личный список важного, начиная 
от одежды и обуви до канцелярских товаров.
3. Решите, какой рюкзак нужен ребенку. Они быва-
ют разных размеров, форм и веса. Можно купить 
обычный рюкзак, сумку или сумку на колесах. Про-
верьте прочность замков и лямок рюкзака.
4. Заполняйте основное отделение в зависимости 
от расписания. Старайтесь минимизировать вес 
рюкзака.  
5. Помимо канцелярских товаров, продумайте, что 
еще необходимо ребенку в школе: питьевая вода, 
ланч-бокс, салфетки, сумка для обуви, бейдж, пор-
тативное зарядное устройство.
6. Не забывайте, что школьная форма должна со-
ответствовать стандартам школы, в которой учится 
ребенок.
7. Для занятий физкультурой ребенку необходима 
удобная спортивная форма и обувь.
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Тамыз – соңғы демалыстардың ғана емес, әрі мек-
тепке жиналудың кезеңі. Біз ата-аналар мен балалар 
үшін мектепке дайындық барысына маңызды кеңе-
стер тізімін әзірледік. 
1. Мектеп ережелерімен танысыңыз. Мектептерде 
бірінші сыныптық оқу күндеріне қажетті тізімдерді 
беруі мүмкін.
2. Киімнен және аяқ киімнен бастап кеңсе тауарла-
рына дейін маңыздының жеке тізімін құрастырыңыз.
3. Балаға қандай арқа қоржынның керектігін 
шешіңіз. Олар әртүрлі көлемді, пішінді және сал-
мақты болып келеді. Қарапайым арқа қоржын, сөм-
ке немесе доңғалақты сөмке сатып алуға болады. 
Бекітпелердің және арқа қоржын бауының беріктігін 
тексеріңіз.
4. Кестеге байланысты негізгі бөлімшені толты-
рыңыз. Арқа қоржын салмағын азайтуға тырысыңыз.  
5. Кеңсе тауарларынан өзге мектепте балаға тағы не 
қажеттігін ойластырыңыз: ауыз суы, ланч-бокс, май-
лықтар, аяқ киімге арналған сөмке, бейдж, тасы-
малды қуаттау құрылғысы.
6. Мектеп формасы бала оқитын мектептің стандар-
тына сәйкес болуы керектігін ұмытпаңыз.
7. Дене тәрбиесі сабақтары үшін балаға ыңғайлы со-
рттық киім және аяқ киім қажет.
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Таяуда – мектепке! Мектептің алғашқы күндеріне ертерек 
дайындалу қажет. Біз сіздер үшін мектеп қажеттіліктерін та-
уып, портфельді жинап немесе мектеп формасын және аяқ 
киім таңдауға болатын «Хан Шатыр» СОСО-дағы дүкендер-
ге гид-шпаргалка әзірледік. Біздің сауда-ойын-сауық орта-
лығында сіз мектепке дайындық үшін іздегеннің барлығын 
таба аласыз. 

BACK TO SCHOOL: ДҮКЕНДЕРГЕ GUIDE-ШПАРГАЛКА      

Скоро в школу! Готовиться к первым школьным денькам 
необходимо заранее. Мы подготовили для вас гид-шпар-
галку по магазинам ТРЦ «Хан Шатыр», где можно найти 
школьные принадлежности, собрать портфель или выбрать 
школьную форму и обувь. В нашем торгово-развлекатель-
ном центре вы найдете все, что искали для подготовки к 
школе.

BACK TO SCHOOL: GUIDE-ШПАРГАЛКА ПО МАГАЗИНАМ  

PUNTO GELATO, 3-қабат және сыртта: балмұздақ 400 тең-
геден бастап
MOVENPICK, 3-қабат: 1 г балмұздақ 16 теңгеден
BAMBINO, 3-қабат және сыртта: 1 кішкене шары – 350 теңге
ZHEKA’S ICE, 3-қабат: кішкене мөлшері 250 теңгеге
TUTTI FRUTTI, 2-қабат: 100 г – 800 теңгеден
BASKIN ROBBINS, 3-қабат: 1 кішкене шары – 700 теңге
DOLCE LATO, 4-қабат: 50 г балмұздақ – 350 теңге

ЖАЗҒЫ КӨҢІЛ КҮЙ:  
«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» БАЛМҰЗДАҚ

Мороженое — одно из любимейших лакомств детей. 
В ТРЦ «Хан Шатыр» в любой сезон можно отведать 
вкуснейшее мороженое с разными добавками. Эски-
мо, пломбир, фруктовый лед представлены в боль-
шом ассортименте в самых известных брендах моро-
женого. 
Отметим, что начинать кушать мороженое можно де-
тям не ранее 3 лет. Минимальное количество сахара 
содержится в пломбире, сливочном мороженом. Пре-
имущество в мороженом —   высокое содержание мо-
лочного белка.

Балмұздақ – балалардың сүйікті тәттілерінің бірі. «Хан 
Шатыр» СОСО-да кез келген маусымда әртүрлі қоспа-
лары бар дәмді балмұздақтың дәмін татуға болады. Ең 
танымал балмұздақ брендтерінде эскимо, пломбир, 
жемісті мұз көп сұрыптамада ұсынылған. 
Балаларға балмұздақ жеуді 3 жастан кейін ғана бастау 
керектігін ескерту қажет. Қанттың ең аз мөлшері 
пломбирдің, кілегейлі балмұздақтың құрамында бар. 
Балмұздақтағы артықшылық – сүт ақуызының жоғары 
мөлшері. 

ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ: МОРОЖЕНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
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MINI CITY — МАМАНДЫҚТАРДЫҢ БІРЕГЕЙ БАЛАЛАР ҚАЛАШЫҒЫ        

«Хан Шатыр» СОСО-да, Fame City ойын орталығы ау-
мағында Mini City бірегей балалар қалашығы ашыл-
ды. Бұл – балалардың интербелсенді ойындар кезінде 
әртүрлі мамандықтар туралы тәжірибелік білім алуы-
на, сондай-ақ өздерінің дарындарын дамытуға тама-
ша мүмкіндік. 
Mini City-де балалар алғашқы медициналық көмек 
көрсетуді оқиды, өрттерді сөндіреді, құпия тапсырма-
ларды орындайды, дүкендерге барады, аспаздықты 
меңгереді және мектепте жұмыс істейді. Балалар қа-
лашығында танымал мамандықтардың 6 аралшығы 
қойылған: мектеп, аурухана, өрт бөлімшесі, наубайха-
на, полиция және дүкен. Әр бала еңбек кітапшасын, 
сол сияқты ойын валютасын алады – бір сөзбен ай-
тқанда, балалар нағыз қалашыққа енеді. 
Енді, балаңыз мамандықтардың тартымды әлемін та-
нып жатқанда, сізде «Хан Шатырда» шопинг жасауға 
тамаша мүмкіндігіңіз бар. 

В ТРЦ «Хан Шатыр», на территории игрового центра 
Fame City открылся уникальный детский городок Mini 
City. Это прекрасная возможность для детей получить 
практические знания о разных профессиях во время 
интерактивных игр, а также развить свои таланты. 
В Mini City дети учатся оказывать медицинскую по-
мощь, тушат пожары, выполняют секретные миссии, 
ходят в магазин, изучают кулинарию и работают в 
школе. В детском городке представлены 6 островков 
популярных профессий: школа, больница, пожарная 
часть, пекарня, полиция и магазин. Каждый ребенок 
получает трудовую книжку, а еще игровую валюту — 
словом, дети попадают в настоящий городок. 
Теперь у вас есть отличная возможность отправиться 
на шопинг в «Хан Шатыр», пока ваш ребенок познает 
увлекательный мир профессий.

MINI CITY — УНИКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ГОРОДОК ПРОФЕССИЙ
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Чешме – Түркияның батысында, Эгей теңізінің жаға-
лауында құлаш жайған курортты қалашық. Ірі Измир 
қаласынан 80 км қашықтықта орналасқан. Чешме – 
әдемі құмды жағажайлар, таза су және жаз айларын-
дағы жайлы ауа- райының арқасында қолайлы де-
малыс. Чешмені қала қарбаласынан демалдыратын, 
тыныштандыратын атмосферасы, жекелену мүмкінді-
гі және табиғаты үшін сүйеді: жағажайда елжірейсіз, 
яхтамен серуендейсіз, желкенді спорт немесе дай-
винг сабақтарында сергисіз және көптеген мейрамха-
наларда талғамды тамақтардың дәмін татасыз. 
Қаланың туристік аралауға арналған орындары тура-
лы айтқанда басты көрнекі жерді – Генуэз қамалын 
атап өту керек. Ғимарат 16-шы ғасырдың басында 
салынған, қамал ішінде қамал тарихына арналған 
шағын музей жұмыс істейді. Генуэз қамалында Эгей 
теңізі мен грек аралдарының көрінісін тамашалап, 
ләззат аласыз.
Қала орталығының жағалауында серуендеп жүріп 
әдемі тарихи құрылысты тамашалауға болады. Ол 
Эгей теңізі бойында созылып жатыр. Мұнда тиянақты, 
пальмалар отырғызылған жағалауда туристер мен 
тұрғындар баяу серуендеуге шығады. Жағалаудан 
белестер мен тауларға, яхталы айлаққа және көкшіл 
теңіз айдынына көркем көрініс ашылады. 
Чешме – бірқалыпты демалысқа арналған мол жаға-
жайлар. Кристаллдай таза суы мен жанға жайлы кли-
маттық жағдайлар, қаланы жағажайда демалуға және 
шомылуға арналған мінсіз орынға айналдырған. Әй-
гілі жағажайлар – Алтынқұм мен Илича балалы от-
басыларға тамаша үйлеседі, ал қала орталығындағы 
Текке жағажайы көркем көріністі тамашалау үшін ке-
ремет.

ЧЕШМЕ КУРОРТЫ – 
ЖӘННАТТАҒЫДАЙ ДЕМАЛЫС МҮЙІСІ

Чешме – курортный городок, раскинувшийся на по-
бережье Эгейского моря, на западе Турции. Нахо-
дится он в 80 км от крупного города Измир. Чешме 
— это роскошные песчаные пляжи, чистая вода и 
благоприятный отдых благодаря комфортной погоде 
в летние месяцы. Чешме любят за умиротворяющую 
атмосферу, уединение и природу, где вы отдохнете от 
городской суеты, понежитесь на пляже, покатаетесь 
на яхте, взбодритесь на занятиях парусным спортом 
или дайвингом и отведаете изысканную кухню в мно-
гочисленных ресторанах.
Говоря о местах для туристического посещения горо-
да, стоит отметить главную достопримечательность 
— Генуэзскую крепость. Сооружение было построе-
но в начале 16 века, внутри крепости функционирует 
небольшой музей, посвященный истории крепости. С 
Генуэзской крепости вы насладитесь видами на Эгей-
ское море и греческие острова.
Великолепным историческим сооружением можно 
любоваться, прогуливаясь по набережной центра го-
рода. Она протянулась вдоль Эгейского моря. Здесь, 
по аккуратной, засаженной пальмами набережной 
совершают неспешные прогулки туристы и жители. 
С набережной открываются живописные виды на 
холмы и горы, яхтовый причал и лазурную морскую 
гладь.
Чешме — обилие пляжей для размеренного отды-
ха. Кристально чистая вода и благоприятные клима-
тические условия делает город идеальным местом 
для купания и отдыха на пляже. Популярные пляжи 
— Алтынкум и Илича отлично подходят для семей с 
детьми, а пляж Текке в центре города для созерцания 
живописных видов.

КУРОРТ ЧЕШМЕ — УГОЛОК РАЙСКОГО ОТДЫХА 

Қала орталығынан оңтүстік-батысқа қарай 10 км жер-
де орналасқан Пирланта жағажайы серфингисттер 
мен виндсерферлер шоғырланатын орынға айналған: 
ұшқыр жел мен орасан толқындар бұл орынды осы 
спорт түрлері үшін мінсіз еткен. Алачаты ауданы – 
желкенді қайық спортын сүйетіндерге арналған сүй-
ікті орын. Әр жазда мұнда серфингистердің кәсіби 
турнирі өткізіледі.
Чешмеде теңіздің соншалықты таза және мөлдір бо-
луы дайвинг үшін мінсіз орынға айналдырған. Жаға-
лаудан сіз жаңадан келгендерге арналған мектептер 
мен кәсіпқойлар үшін дайвинг-клубтардың көбін та-
басыз. Егер сіз теңіз тереңдігіндегі сұлулықты бақы-
лап және су түбіне қауіпсіз бойлау туралы арманда-
саңыз, Чешме – нағыз сол орын.
Белсенді демалыстан кейін жылы қайнарларға дема-
луға аттаныңыз. Қала минералды және жылы қайнар-
ларымен әйгілі, сондықтан мұнда көптеген емхана-
лар мен спа-салондар орналасқан. Ерекше танымал 
Ылыджа емдік кешені курорттан 10 минуттық жолда.
Чешме – шамалы ғана, бірақ әлем туристері арасын-
да өте әйгілі курортты қала. Табиғат сұлулығы ішінде 
байсалды тыныштандыратын демалысты сүйетіндер-
ге арналған орын. Ол ерекше жазғы жұмақ атмосфе-
расын тудыратын түстер мен жасыл желекке бөленіп 
тұрады. Чешмеде сіз жан-тәніңізбен шынайы демала-
сыз, сондай-ақ «теңіздегі» демалыстан жарқын фото-
суреттерді ала келесіз. 35

Генуэзская крепость

Парусный спорт Чешме

Пляжный клуб Sole&Mare

Марина Чешме

Побережье Чешме

Пляж Пирланта, расположенный в 10 км к юго-за-
паду от центра города, стал местом скопления сер-
фингистов и виндсерферов: стремительные ветра и 
огромные волны сделали место идеальным для этих 
видов спорта. Район Алачаты — излюбленное ме-
сто для любителей парусного спорта. Каждое лето 
здесь проводится профессиональный турнир сер-
фингистов.
В Чешме море настолько чистое и прозрачное, что 
делает его идеальным местом и для дайвинга. На 
побережье вы найдете множество школ для нович-
ков и дайвинг-клубов для профессионалов. Если вы 
давно мечтали безопасно погрузиться под воду и на-
блюдать красоты глубин моря, Чешме — именно то 
место.
После активного отдыха отправляйтесь отдохнуть на 
термальные источники. Город очень популярен ми-
неральными и термальными источниками, поэтому 
здесь расположено большое количество лечебниц и 
спа-салонов. Наиболее известен лечебный комплекс 
Ылыджа в 10 минутах езды от курорта.
Чешме — небольшой, но популярный у туристов со 
всего мира город-курорт. Это место для любителей 
спокойного умиротворяющего отдыха среди при-
родных красот. Он утопает в цветах и зелени, что соз-
дает особую атмосферу летнего рая. В Чешме вы по-
истине отдохнете душой, а также привезете с отпуска 
«море» ярких фотографий.

Пляжный клуб Sole&Mare
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6-шілдеде қала тұрғындары мен қонақтары 
астана күнін мерекеледі, оған 21 жыл толды. 
Сол сияқты, 6-шілдеде әлемдегі ең үлкен шатыр 
өзінің тоғызыншы туған күнін тойлады! Осы ме-
рекелік күннің құрметіне СОСО атриумында үл-
кен ойын-сауық бағдарламасы өтті. Балақайлар 
«Алиса в Стране чудес» атты тартымды театрлан-
дырылған қойылымда болды. Барлық қонақтар 
үшін біз естелік сыйлықтар ұйымдастырып, 
конкурстарда сертификаттар ұтысын ойнатып, 
көңілді интербелсенді ойындар мен конкурстар 
өткіздік. Қонақтарға, әсіресе, сиқыршылардың 
сауығы ерекше ұнады. «Хан Шатырдағы» барлық 
шараларға кіру – тегін!

6 июля жители и гости города праздновали День 
столицы, ей исполнился 21 год. Также 6 июля 
праздновал свой девятый день рождения самый 
большой в мире шатер! В честь этого празднич-
ного дня в атриуме ТРЦ прошла большая развле-
кательная программа. Детки побывали на увле-
кательной театрализованной постановке «Алиса 
в Стране чудес». Для всех гостей мы организо-
вали памятные подарки, разыграли в конкурсах 
сертификаты, провели веселые интерактивные 
игры и конкурсы. Гостям особенно понравилось 
магическое шоу иллюзионистов. Вход на все ме-
роприятия в «Хан Шатыр» свободный!

13 шілдеде «Жүлдехан» суперакциясының бірінші ара-
лық ұтыс ойыны өткізілді, онда Sulpak гаджеттерінің 
жеңімпаздары атанғандар: 
• Султанова Жанна (iPhone), купон №005773
• Алтынбекова Әсел (iPad), купон №007598
• Умурзаков Тимур (Apple Watch), купон №007783
2-маусымнан 16-желтоқсанға дейін «Хан Шатыр» СО-
СО-да бір күнде жалпы сомасы 20 000 теңгеге сауда 
жасаңыз да келесі керемет сыйлықтарды ұтып алу 
мүмкіндігіне ие болыңыз: «Лея» компаниясынан бір 
бөлмелі 3 пәтер, Toyota City Astana автоорталығынан 
Toyota Corolla автокөлігі, сондай-ақ Sulpak-тан керемет 
Apple-гаджеттері. 
Аралық ұтыс ойындарының өткізілу мерзімі – 17-тамыз, 
14-қыркүйек, 14-қазан және 16-қараша. 

13 июля состоялся первый промежуточный розы-
грыш суперакции «Жүлдехан», в котором победите-
лями гаджетов от Sulpak стали:
• Султанова Жанна (iPhone), купон №005773
• Алтынбекова Асель (iPad), купон №007598
• Умурзаков Тимур (Apple Watch), купон №007783
Со 2 июня по 16 декабря совершите покупки в ТРЦ 
«Хан Шатыр» на общую сумму 20 000 тенге за один 
день и получите шанс выиграть суперпризы: 3 одно-
комнатных квартиры от компании «Лея», автомо-
биль Toyota Corolla от автоцентра Toyota City Astana, 
а также крутые Apple-гаджеты от Sulpak. 
Даты проведения промежуточных розыгрышей – 
17 августа, 14 сентября, 14 октября и 16 ноября.
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20-шілде ғажайып оқиғамен белгіленді: 
әлемде халықаралық торт күні мерекелен-
ді. Балақайлар ойын-сауық бағдарламала-
ры мен театрландырылған қойылымдарды 
өте сүйеді. Сондықтан осы ғажайып ме-
рекеде  «Хан Шатыр» күмбезінің астында 
«Страна сладкоежек» атты көңілді анима-
циялық бағдарлама өткізілді. Интербелсен-
ді ойындар, көңілді билер және конкурстар 
балаларды зеріктіріп қоймады. Кішкентай 
қонақтарымыздың көңіл-күйлерін Смеша-
риктер, қызықты Зефиркалар және көңілді 
жүргізушілер көтере түсті. Атриум балалар-
дың күлкісіне толып, барлық қонақтар риза 
болып тарқасты. Баршаңызды демалыс күн-
дері «Хан Шатырда» күтеміз. Барлық шара-
ларға кіру – тегін. 

39

ТА
М

Ы
З\

АВ
ГУ

СТ

20 июля отмечен чудесным событием: в 
мире празднуется международный День 
торта. Детки очень любят развлекательные 
программы и театрализованные постанов-
ки, поэтому в этот чудесный праздник под 
куполом «Хан Шатыр» прошла веселая ани-
мационная программа «Страна сладкое-
жек». Интерактивные игры, веселые танцы 
и конкурсы не заставили детей скучать. Ма-
леньких гостей развлекали Смешарики, за-
бавные Зефирки и веселые ведущие. Атри-
ум наполнился детским смехом, и все гости 
ушли довольными. Ждем всех на выходные 
в «Хан Шатыр». Вход на все мероприятия 
свободный. 
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30-маусымнан 6-шілде бойында Нұр-Сұлтанда «Еу-
разия» XV Халықаралық кинофестивалі болып өтті. 
Фестивальді Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт министрлігі Chaplin Cinemas-пен бірлесе оты-
рып ұйымдастырды. Кинофестиваль «Хан Шатыр» 
СОСО аумағында өтті. Бір апта ішінде Chaplin Cinemas 
Khan Shatyr кинотеатрында кинофестивальге қаты-
сушы-фильмдердің көрсетілімдері жүрді.
Ұйымдастырушылардың сөздеріне қарағанда, «Еура-
зия» XV Халықаралық кинофестивалінің 2019 жылғы 
бағдарламасы өте толыққанды: қатысушылар мен 
фильмдердің көп мөлшері, қонақтардың қомақты 
тізімі, көптеген баспасөз-конференциялар.
Фестиваль аясындағы көрсетілімде негізгі конкурс 
үшін 12 картина таңдап алынды. Олар мына фильм-
дер: «Алиса» (Франция), «Дылда» (Ресей), «Эхо» (Из-
раиль), «Возвращение домой» (Украина), «Короле-
ва Сердец» (Дания, Швеция), «Ромул и Рем: Первый 
Царь» (Италия, Бельгия), «Золотая перчатка» (Гер-
мания), «Аврора» (Қырғызстан), «Бог существует, 
и имя ей Петруния» (Македония), «Надо мною солн-
це не садится» (Саха Республикасы, Ресей), «Параз-
иты» (Оңтүстік Корея), «Тренинг личностного ро-
ста» (Қазақстан). 

Сонымен қатар, фестивальде конкурстан тыс бағдар-
ламалар аясында бірқатар фильмдер ұсынылды: 
«Особое событие», «Объектив», «Из сердца Евразии», 
«Выбор NETPAC». Кинофестивальге қатысушы-филь-
мдер қазіргі қоғамның өзекті тақырыптарын қозғады.
Кинофестивальде танымал халықаралық режиссер-
лер, актерлер, киносыншылар және кинотанушылар 
болып қайтты. Олар: Ричард Смоткин, Джулиан Грим-
монд, Джорджина Сёртис, Симона Брликова, Сергей 
Рахлин, Иван Маринович, Эрнест Абдыжапаров, Са-
тыбалды Нарымбетов, Миляуша Айтуганова, Сэ Фей, 
Рашми Дорайсвами, Ержан Жұмабеков, Барбара Лоре 
Де Лашаррьер, Тамаш Тот, Талғат Теменов, Лю Чже, 
Эрве Шнэйд, Кирилл Гребенщиков, Асанәлі Әшімов, 
Мартин Свабей, Эмилье Пипонньер, Мария Хабули, 
Хан Чонгил және басқалар.
Киновестиваль қонақтары есебінде астанаға ресейлік 
жұлдыздар келді: Дмитрий Дюжев – актер және ре-
жиссер, Наталия Антонова – театр және кино актриса-
сы, Антон Макарский – театр және кино актері, әнші.
«Хан Шатыр» СОСО-ға танымал ресейлік киноре-
жиссер Сергей Бодров «Монгол» фильмін арнайы 
көрсетілімге ала келді. Режиссер өзінің Қазақстанға 
алғашқы сапары туралы естеліктерімен бөлісіп, оған 
мұнда өте ұнағанын атап өтті. Қазақстанда ол өзінің 
картиналарына бірнеше сценарийлер жазған. «Азия-
ны сүйемін. Ол менің қанымда болса керек», — деді 
Сергей Бодров.
Ол бізге өзінің шығармашылығы туралы әңгімеледі, 
үлкен кинематограф тағдыры туралы пікірін білдірді, 
сондай-ақ өзінің болашақ жұмыстарына қатысты 
жоспарларымен бөлісті. Режиссер үлкен кинемато-
граф кинотеатрларға «кетеді» деп есептейді. Адам-
заттық тарих туралы, қарапайым тағдырлар туралы 
картиналар теледидарда танымал болады деп пай-
ымдайды.
Altinyildiz Classics брендінің бет-бейнесі, танымал түрік 
актері Бурак Озчивит «Еуразия» кинофестиваліне қо-
нақ ретінде алғаш рет келді. Тарихи-ғұмырнамалық 
«Великолепный век» фильмі актерге үлкен жетістік 
әкелді. Оны «Королек – птичка певчая» картинасы, 
сондай-ақ «Слепая любовь» хикаясы бүкіл әлемге әй-
гіледі. 

«ХАН ШАТЫР» СОСО-ДАҒЫ «ЕУРАЗИЯ» КИНОФЕСТИВАЛІ – 
ШЫҒЫС ПЕН БАТЫС АРАСЫНДАҒЫ КӨПІР 

Также на фестивале был представлен ряд фильмов в 
рамках внеконкурсных программ, среди них: «Особое 
событие», «Объектив», «Из сердца Евразии», «Выбор 
NETPAC». Фильмы, участвующие в кинофестивале, за-
трагивали актуальные темы современного общества.
На кинофестивале побывали известные междуна-
родные режиссеры, актеры, кинокритики и кинове-
ды. Среди них: Ричард Смоткин, Джулиан Гриммонд, 
Джорджина Сёртис, Симона Брликова, Сергей Рахлин, 
Иван Маринович, Эрнест Абдыжапаров, Сатыбалды 
Нарымбетов, Миляуша Айтуганова, Сэ Фей, Рашми 
Дорайсвами, Ержан Жумабеков, Барбара Лоре Де 
Лашаррьер, Тамаш Тот, Талгат Теменов, Лю Чже, Эрве 
Шнэйд, Кирилл Гребенщиков, Асанали Ашимов, Мар-
тин Свабей, Эмилье Пипонньер, Мария Хабули, Хан 
Чонгил и другие.
В качестве гостей кинофестиваля в столицу приехали 
российские звезды: Дмитрий Дюжев — актер и ре-
жиссер, Наталия Антонова — актриса театра и кино, 
Антон Макарский —  актер театра и кино, певец.
В ТРЦ «Хан Шатыр» со специальным показом фильма 
«Монгол» побывал Сергей Бодров, известный рос-
сийский кинорежиссер. Режиссер поделился воспо-
минаниями о своем первом визите в Казахстан и от-
метил, что ему здесь очень понравилось. В Казахстане 
он написал несколько сценариев к своим картинам. 
«Люблю Азию. Наверное, она у меня в крови», — от-
метил Сергей Бодров.
. 

С 30 июня по 6 июля в Нур-Султане прошел XV Меж-
дународный кинофестиваль «Евразия». Организа-
торами фестиваля стали Министерство культуры и 
спорта Республики Казахстан совместно с Chaplin 
Cinemas. Кинофестиваль прошел на территории ТРЦ 
«Хан Шатыр». В течение недели в кинотеатре Chaplin 
Cinemas Khan Shatyr шел показ фильмов-участников 
кинофестиваля.
По словам организаторов, программа Международ-
ного кинофестиваля «Евразия» в 2019 году очень 
насыщенная: это большое количество участников и 
фильмов, внушительный список гостей, многочислен-
ные пресс-конференции.
На показе в рамках фестиваля для основного конкур-
са были отобраны 12 картин. Это фильмы: «Алиса» 
(Франция), «Дылда» (Россия), «Эхо» (Израиль), «Воз-
вращение домой» (Украина), «Королева Сердец» (Да-
ния, Швеция), «Ромул и Рем: Первый Царь» (Италия, 
Бельгия), «Золотая перчатка» (Германия), «Авро-
ра» (Кыргызстан), «Бог существует, и имя ей Пе-
труния» (Македония), «Надо мною солнце не садит-
ся» (Республика Саха, Россия), «Паразиты» (Южная 
Корея), «Тренинг личностного роста» (Казахстан). 

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЕВРАЗИЯ» В ТРЦ «ХАН ШАТЫР» — МОСТ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

Жюри НЕТПАК и представители ФИПРЕССИ

Команда Chaplin Cinemas с Сергеем Бодровым-старшим

Интервью с Сергеем Бодровым-старшим в Chaplin Cinemas Гость кинофестиваля, актер и режиссер Дмитрий Дюжев
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Бурак Озчивит Нұр-Сұлтанда бірінші рет болды. 
Актердің сөздеріне қарағанда, ол үшін «Еуразия» 
– әлемдік үздік кинофестивальдердің бірі. Ол Қа-
зақстандағы өзінің көптеген тәжім етушілері туралы 
білетінін де атап өтті. Актер тарихи фильм түсіру үшін 
қазақстандық продюсерлермен жұмыс істеуге ықыла-
сын білдірді:
«Егер, бірлескен жобалармен ағайын халық – біз бірі-
гіп шұғылданбасақ, оны басқа кім істейді?» — деді 
актер.
Кинофестиваль соңында қорытынды шығарудың сал-
танатты рәсімі болып өтті. Сонымен, «Еуразия» XV Ха-
лықаралық кинофестивалінің Гран-при жүлдесін қа-
зақстандық режиссер Фархат Шариповтың «Тренинг 
личностного роста» фильмі иеленді. «Еуразия» Ха-
лықаралық кинофестивалі жыл сайын және тұрақты 
негізде Қазақстанда өтеді. 

Он рассказал нам о своем творчестве, выразил мне-
ние о судьбе большого кинематографа, а также поде-
лился планами относительно своих будущих работ. 
Режиссер считает, что большой кинематограф «уй-
дет» в кинотеатры. Картины о человеческих историях, 
о простых судьбах будут популярны на телевидении.
Впервые гостем кинофестиваля «Евразия» стал Бу-
рак Озчивит, популярный турецкий актер, лицо брен-
да Altinyildiz Classics. Первый большой успех актеру 
принес историко-биографический фильм «Велико-
лепный век». Знаменитым на весь мир его сделала 
картина «Королек — птичка певчая», а также сериал 
«Слепая любовь» 
Бурак Озчивит впервые побывал в Нур-Султане. По 
словам актера, «Евразия» для него – один из луч-
ших мировых кинофестивалей. Он отметил, что знает 
о своих многочисленных поклонниках в Казахстане. 
Актер выразил желание поработать с казахстанскими 
продюсерами над историческим фильмом:
«Если не мы, братский народ, будем заниматься со-
вместными проектами, то кто же это будет де-
лать?» — сказал актер.
По завершении кинофестиваля состоялась торже-
ственная церемония подведения итогов. Так, Гран-
при XV Международного кинофестиваля «Евразия» 
получил фильм «Тренинг личностного роста» казах-
станского режиссера Фархата Шарипова. Междуна-
родный кинофестиваль «Евразия» ежегодно и на по-
стоянной основе проходит в Казахстане.

Се ФЕЙ, режиссер, член жюри НЕТПАК

Международное жюри кинофестиваля

Закрытый показ фильма «Бекзат» в Chaplin Cinemas

Показ в рамках кинофестиваля в Chaplin Cinemas




