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Любимец на Алла Пугачова ще се състезава на
"Откритие 2013" във Варна

Автор: Екип Varna24.bg 10:43 / 09.04.2013 Коментари (0) 1011

От 17 до 19 май Варна отново ще бъде
градът, който ще събере на една сцена
изгряващи таланти и вече утвърдени поп
и рок изпълнители от цял свят за 22-рия
международен музикален фестивал
"Откритие 2013". Организаторите на
единственото в България международно
събитие, в рамките на което се
провеждат два паралелни международни
конкурса - за поп-рок и денс песен и за
изпълнител, обещават и тази година
страхотно шоу и незабравими емоции за
участниците и публиката на фестивала.
Конкурсната програма ще се проведе на
сцената на ДТ "Стоян Бъчваров" на 18 и
19 май.

Доно Цветков - председател на фондация "Откритие":

"Щастлив съм да съобщя, че през тази година "Откритие" разширява географските си
граници. Наред с традиционните страни-участнички, за първи път на варненския поп-фест
ще видим и изпълнители от Колумбия, Мексико, Чили, Куба и др. Певците от Латинска
Америка несъмнено ще дадат нов и още по-екзотичен облик на фестивала, който вече 22
години търси млади таланти и с голям успех показва "на живо" във Варна различни
музикални култури от цял свят". 

За тазгодишните награди на "Откритие" ще се състезават певци от близо 20 страни. Сред
тях са изпълнители, които са станали известни в своите държави през близките години и
вече имат отличия в конкурси, както и нови имена, които за първи път ще се качат на
голямата сцена.

Във Варна очакваме да видим победителят от Руския формат на шоуто "Фактор А" през
2011 година Сергей Савин, който тогава получи като подарък от примата на руската
естрада Алла Пугачова 1 500 000 рубли за снимките на първия си видео-клип. Според
московските медии 27-годишният певец е новият любимец на известната примадона и тя
следи отблизо музикалната му кариера. Възможно е Алла Борисовна да реши да подкрепи
своето протеже с личното си присъствие на "Откритие 2013", коментират организаторите. 

"Откритие 2013" поема и нова инициатива. В търсенето на най-добрия кадър от
световните поп и рок концерти, организаторите обявиха началото на международен
фотоконкурс, който е отворен за всеки фотограф, навършил 18 години. Наградата за
победителя е 1000 щатски долара. Ще бъдат присъдени също предметни награди за 2-ро и
3-то място и пет специални отличия. 

Фестивалът ще бъде съпроводен и с богата съпътстваща програма, в която световни и
български звезди ще представят най-новите си проекти. Сред тях е миналогодишният
победител на "Откритие 2012" в конкурса за песен Ники Манолов, който ще направи
самостоятелен рецитал, специално за варненските си фенове.
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