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ДНЕС ЗАПОЧВА МУЗИКАЛНИЯТ ФЕСТИВАЛ „ОТКРИТИЕ 2012”
Дата: 18/05, 12:16

От днес Варна отново се превръща в арена за изява на млади поп-изпълнители от цяла Европа. Тази вечер започва 21-вият
международен музикален фестивал "Откритие 2012". През 3-те му дни организаторите обещават във Варна да стане много горещо. 15-те
държави участнички тази година са изпратили най-добрите си гласове, които определено знаят как се водят оспорвани битки, как се
прави шоу и как се печелят награди.
На сцена ще видим новите открития за тази година на Азербайджан, Беларус, Македония, Сърбия, Русия, Унгария, Италия, Кипър, Украйна, ЮАР,
Грузия, Молдова, Тайланд и Казахстан. Българското участие са групата Voice of Boys, Николай Манолов, Радостина Павлова и Благовест
Зерлиев (Веско). Но преди тях на сцената ще стъпят специалните гости на "Откритие 2012". Началото ще поставят "Щурецът" Валди Тотев и
цигуларката Димитрина Димитрова, които ще ни върнат в златните години на българския рок. После Джон Лоутън и бивши музиканти от Диана
Експрес ще забият не само хитовете на Uriah Heep, но ще представят за първи път пред варненска публика и най-новия си съвместен проект "The
Power of Mind".
Негов автор е Милен Врабевски, който специално покани музикантите да станат част от първият български концептуален хард-рок албум. На
финала ще видим Сънстроук Проджект, Я-Я, Лио Джий, Цецо Елвиса и световноизвестният бийт боксер Фий.

В съпътстващата програма на фестивал ще видим и самостоятелната изложба живопис и графика на младите авторки Николета Плевнелиева и
Рая Христова в галерия "Актив арт".

Програма:
19.05. Международен конкурс за изпълнител, 19:00 в Драматичен театър "Стоян Бъчваров" - Варна
20.05. Международен конкурс за песен, 19:00 в Драматичен театър "Стоян Бъчваров" - Варна

Съпътстваща програма:
18.05/ петък, 17:00 Галерия АКТИВ АРТ, ул. Дунав 5
Самостоятелна изложба графика и живопис на Николета Плевнелиева и Рая Христова
18.05/ петък, 19:00 Артсалон на Радио Варна
Помниш ли? Концерт на "Щуреца" Валди Тотев и Дими Димитрова - цигулка - 
ВХОД СВОБОДЕН!

 
 
 

Спонсорирани връзки.
  

 
 

Тимът от НБА Сакраменто Кингс взе правата на Александър Везенков 
Дата: 23/06, 21:55
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