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Новите музикални звезди на Румъния пристигат
за "Откритие" във Варна

Автор: Екип Varna24.bg 10:34 / 08.05.2013 Коментари (0) 10481

Силно участие от Румъния ще видим на
поп фестивала "Откритие 2013" във
Варна на 18 и 19 май. Новите звезди на
румънската музикална поп индустрия -
Miss G.(Флорина Генеску) и Mad Heart
(Мадалин Гроса) са едни от най-
сериозните претенденти за награди от
варненския международен фест тази
година. С участието си на "Откритие"
двамата поп и денс изпълнители, всеки
от които ще се състезава индивидуално,
ще се опитат да повторят традиционните
успехи на Румъния на българския фест.
 
През годините сцената на "Откритие"
даде успешен старт в кариерата на едни

от най-големите днес румънски звезди на популярната музика - Луминита Ангел, Нико,
Михай Трайстариу - победители в конкурсните категории за песен или за изпълнител на
"Откритие" през годините. В момента имат много успешна музикална кариера и участваха
във финалите на "Евровизия".

Само преди няколко месеца, блондинката Miss G. направи летящ старт в европейските
музикални чартове с първия си денс-сингъл "Moonlight". Наскоро русата красавица
зарадва феновете си и с ефектен видеоклип, който се радва на повече от 480 хиляди
посещения в YouTube през последните 2 месеца. С този хит румънката ще атакува и
наградите на "Откритие 2013".
 
Mad Heart вече има зад гърба си три успешни сингъла. Първият, "Call Me Lover", по музика
на известния румънски композитор Ал Майк (Михай Александру) излиза през 2011-та и
става хит в румънските дискотеки след като тримата популярни ди-джеи - DJ Andi, DJ
Yaang & Aissa и DJ Bonne правят ремикс на песента. Вторият,"Satellite Dish", Mad Heart
прави съвместно с автора на музика Каталин Даскалу. Третият сингъл на Mad Heart излезе
през април - "No More Tears" и това е една от песните, които румънецът ще представи на
"Откритие 2013".
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