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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

Всички ученици, които
са завършили средното
си образование тази
година и са се
дипломирали, но не са
започнали работа
веднага, трябва сами да
внасят здравните си
осигурителни вноски.
Същото важи и за
зрелостниците, които ще
бъдат студенти редовно
обучение, напомнят от
Национална агенция за
приходите...

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 - Варна и Черноморие

Джаз и соул на сцената на
международния музикален
фестивал „Откритие 2013” във
Варна

Moreto.net

Сряда, 17 Април 2013 15:42

(7)   (0)  

Джаз формацията от
Германия „Александрина
Симеон квинтет” ще бъде
специален гост на

международния музикален фестивал „Откритие 2013”, който
ще се проведе между 17 и 19 май във Варна. На сцената на ДТ
„Стоян Бъчваров” джаз певицата с български корени и
компания ни канят да се завъртим в пъстрия свят на
музикални култури от 5 континента. Музикантите предлагат да
чуем какво се получава, когато джаз хармониите се срещнат с
български мелодии, съчетаят се с африкански ритми, към тях
се прибавят латиноамерикански напеви и всичко това се смеси
с майсторска вокална и инструментална интерпретация. 

Миналата година на сцената на джаз феста „Варненско лято”
видяхме най-новия проект на квинтета - „Корени и влияние”.
Специално за „Откритие 2013” музикантите са подготвили
колаборация от джаз, поп и соул, както и парчета, които ще
влязат в новия им албум. 

Коя е Александрина Симеон? Българка с варненски корени,
която от дълги години живее и работи в Аусбург. Пише
музиката и текстовете на композициите си, има група, с която
обикаля света и общува чрез универсалния език на музиката.
Предпочита суинга, соула и госпъла, но най-голямата й любов
си остава джазът. 

„ Най-вдъхновяващото в джаза е свободата! И в класическата
музика има свобода, но тя е повече в интерпретацията на едно
произведение. В джаз-музиката има една структура, която е
записана като ноти и акорди, но може да бъде „напусната” и
развита…Фантазията няма граници! Една и съща песен може
да бъде изпята по 10 абсолютно различни начина. Това ми
допадна, когато започнах да се занимавам усърдно с джаз
пеене и ми харесва все още.”, казва певицата Александрина
Симеон.

Музиката на „Александрина Симеон квинтет” е World/Ethno
Jazz. Заедно с певицата, на сцената на „Откритие 2013” ще
излязат Стефан Холстейн (кларинет, саксофон), Даниел Марк
Еберхард (пиано, акордеон), Ули Фидлер(контрабас) и Том
Степич(барабани, перкусии).

Българското участие в конкурсите на „Откритие 2013” - Варна
Новият Бочели на сцената на „Откритие 2013” във Варна
Най-новите звезди на румънската поп-индустрия идват на

„Откритие 2013” във Варна
Автентични колумбийски ритми на „Откритие 2013” във Варна
Италиански пънк-рок на конкурса „Откритие 2013” във Варна
Шведски дискотечни ритми на “Откритие 2013” във Варна
Поп-фестът „Откритие” във Варна ще представи музикалната

културата на Даяките от остров Борнео
Турска телевизионна звезда ще се състезава за награда от

“Откритие 2013” във Варна
Любимец на руската прима Алла Пугачова ще се състезава за

награда от „Откритие 2013” през май във Варна
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Авариралият ферибот все пак потегли от Варна
към Поти
Днес, 23 Юни 2022 18:19

Авариралият по-рано днес ферибот "Героите на Севастопол"
все пак потегли от Варна към грузинското черноморско

пристанище Поти, видя репортер на Moreto.net Припомняме, рано тази сутрин
авария предизвика...

Прочети

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

 Най-четено от Варна и
Черноморие 1 2 3

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

Авариралият ферибот все пак потегли
от Варна към Поти

Започва "Аспарухово пее и танцува"
(програма)

 Общество

 Политика

 По света

 Икономика

 Технологии

 Туризъм

 Любопитно

 Спорт

 Здраве

 Образование

 Култура

Анкета

Трябва ли да изпратим оръжие на
Украйна?

Да, категорично.

Само отбранително.

Не мога да преценя.

Не, категорично

Гласувай

Споделяне 0

Споделяне 0
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