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e-mail  парола  Вход

Регистрация

 

Начало Пътеводител Новини Афиш WEB указател Снимки Обяви

Новини - теми

Последни новини

Варна и Черноморие

Общество

Политика

По света

Икономика

Технологии

Туризъм

Любопитно

Спорт

Здраве

Образование

Култура

Истории за споделяне

Избори

Крими

Архив на новините

Изпрати новина

Търси в новини

Популярни теми

Варненско езеро

Презастрояване

Морската градина

Детски градини

Новини

Музиканти от 16 страни
и представители на
водещи български
симфонични оркестри ще
изнесат във Варна
симфоничен концерт,
посветен на мира, научи
Moreto.net Датата е 29
юни, часът 19:30, а
мястото Зала 1 на
Фестивалния комплекс
във Варна. Фестивалният
оркестър ще е в състав
от концертмайстори...

Новини

Новини - Общество

От днес започва
Международният музикален
фестивал „Откритие 2012” във
Варна

Moreto.net

Събота, 19 Май 2012 11:46

(13)   (0)  

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 2 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.

Откриване на фестивала ще се състои днес от 19:00 в
Драматичен театър "Стоян Бъчваров" - Варна.

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, която започна от
вчера ще видим и самостоятелната изложба живопис и
графика на младите авторки Николета Плевнелиева и Рая
Христова в галерия „Актив арт”. Тя ще продължи до края на
фестивала.

Джон Лоутън гостува на Откритие 2012 във Варна
Днес започва 21-вият международен музикален фестивал

„Откритие 2012” във Варна
Изпълнители от Сърбия, Грузия и Азербайджан пристигат на

„Откритие” 2012 във Варна
Най-силният мъжки вокал на Македония Владко Лозано ще пее на

„Откритие 2012” във Варна
Финалистите от „Евровизия 2010” SunStroke Project пристигат във

Варна за „Откритие 2012”

Полезно

Списание Hera.bg Спешен зъболекар

Онлайн супермаркет Открий колелото

Лазерна епилация Сметка за вода

Всичко за банята Сметка за ток

Имоти във Варна Бижута handmade

Препоръчваме

Стилни рокли Килими

Време за Култура Обяви Варна

Гаражни врати Промо Нов тип бойлери

Матраци и спални Без вредители

Поръчка на храна Мека мебел

Най-четени

 Всички теми

 Варна и Черноморие

 Най-четено от Общество 1 2 3

Първи случай на маймунска шарка в
България

Десетки хиляди остават без вода днес
във Варна

Чиста ли е морската вода по
варненските плажове?

Фериботът „Героите на Севастопол”
аварира край Аспарухов мост,
изтеглиха го в езерото

Спират парите за работодатели, назначили
украински граждани

 Политика

 По света

 Икономика

 Технологии

 Туризъм

 Любопитно

 Спорт

 Здраве

 Образование

 Култура

Анкета

Трябва ли да изпратим оръжие на
Украйна?

Да, категорично.

Споделяне 0

Споделяне 0
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