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Македония изпраща тежката си
артилерия за поп-феста "Откритие 2012"
във Варна. На 18 и 19 май публиката ще
чуе на живо най-силния мъжки вокал на
западната ни съседка. Владко
Лозановски е един от най-сериозните
претенденти за голямата награда на
варненския фест. Македония няма друг
толкова млад изпълнител (Владко е на
27), който успява да наложи своята
музика и да я изпрати на върха още с
първата си поява на сцената през 2008-
ма. 

Само за три месеца, три сингъла на
Лозановски стават хитове. Публиката полудява, радиостанциите - също. Песните се
въртят нон-стоп в цяла Македония, окупират с месеци поп-чартовете, а на култовият за
македонците "Makfest", Владко става гласът на 2008-ма. Не закъснява реакцията и на
Македонското национално радио. Сингълът "Сонце не ме грее" е обявен за хит на същата
годината. Понякога на сцената Владко пее и стари македонски народни песни. Затова и
по-възрастните го обичат. За него вече знае и Европа. Талантливият музикант има
забележителна колекция международни награди. Дали към нея Владко Лозановски ще
прибави и Гранд при от "Откритие 2012", ще разберем на 20-ти май.
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