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Жителите на малки населени
места край Варна излизат на
общоселски протест
09:39 / 22.06.2022

Варненка: Случка в градския
транспорт зареди деня ми с
усмивка!
09:50 / 23.06.2022

Водата на Офицерския плаж
във Варна отново е с лоши
показатели заради
Шокъровия канал
14:33 / 22.06.2022

"Златният" учител Теодосий
Теодосиев с уникална лекция
за силовия интелект във
Варна
15:27 / 21.06.2022

Платено паркиране и през
уикенда в "Синята зона" от 1
юли във Варна
12:23 / 21.06.2022

Лъсна истината за това колко
"луксозно" е пиленцето от
Монако Нина! Снимка я
излага здраво из мрежата!
10:31 / 22.06.2022
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Виж още:

Всички Други Кино Културни Личности Музика Кулинарно

Бивши и настоящи студенти от
Икономически университет: виж още

Намерете бивши съученици, състуденти, колеги и стари
приятели! Регистрирайте се или влезте в профила си.

"Млада кръв 2" с премиера във Варна

Автор: Екип Varna24.bg 12:16 / 28.04.2014 Коментари (0) 1337

Официалната кино-премиера на втората
част от документалната трилогия за
българския рок "Млада кръв 2" на
режисьора Петър Даскалов ще бъде във
Варна. Представянето на филма пред
публика е на 19 май от 19 часа в
Концертната аула на Икономическия
университет. Събитието се провежда в
рамките на съпътстващата програма на
XXIII поп-рок-джаз фест "Откритие
2014". Част от лицата на "Млада кръв 2"
ще участват и в рок-концерта "Група
"Атлас" и приятели", веднага след
премиерата на филма.

Документалната трилогия "Млада кръв" е
посветена на всички ъндърграунд
музиканти, живели и творили в
условията на комунистическия режим в
периода 1985-1989-та година, след
промените през 90-те години на 20 век и
в наше време - след 2000 г. Продуцент
на филма е Дени Даскалова.

Първата част на "Млада кръв" е за
романтичните години, в които се
заражда забранената от официалните
власти музика. Пред камерата на Пепи
Даскалов говорят главните виновници за
зараждането на най-силното поколение
бг рокаджии и пънкари, които България
някога е имала. Музикантите си спомнят
за бунта срещу цензурата в края на 80-
те, срещу установените правила, срещу
комисиите, забранявали музиката им,
срещу опитите да бъдат отказани да
пишат текстовете, които ги вълнуват и
които нямат нищо общо с налаганите

критерии за приемливо в онези години. 

Петър Даскалов, режисьор на документалната поредица "Млада кръв":

"Рокът винаги е бил бунт. Така че докато сме живи и тупти тази млада кръв, ще се
бунтуваме срещу нещо и ще продължаваме да правим нещата да се случват. Ще напиша
още песни - това е моят бунт. Идеята за филма дойде след разговор с приятели за това
как държавата не желае да субсидира изкуството, най-малко пък музиката. Така ми
хрумна, че мога да направя филм за миналото. В началото мислех да е само за историята
на "Атлас". Но когато започнах интервютата с хората, преминали през бандата, усетих, че
тази история трябва да бъде разказана и от други музиканти". 

Втората част на "Млада кръв" е доста по-наситена от първата с лица и картини, разкри
режисьорът. Акцентът е върху втората формация на група "Тангра", "Ера", "Ахат", "Васко
Кръпката и Подуене блус бенд", "Атлас", "Клас", Милена Славова, бандите "Хоризонт",
"Монолит", "Апокалипсис", "Джендема" и още, и още...

За младите хора днес, които не са били родени в онези интересни времена на
зараждането на контракултурата, наречена "БГ рок", филмът "Млада кръв" е възможност
да научат историята, фактите от кухнята на събитията през 80-те и 90-те години на
миналия век, за БГ групите и музиката им, за живота им и тяхното желание да бъдат
свободни.

Share 0

©

Новини Спорт Справочник Обяви Вход с facebookРегистрацияВход

https://www.varna24.bg/novini/varna/Zhitelite-na-malki-naseleni-mesta-krai-Varna-izlizat-na-obshtoselski-protest-1291058
https://www.varna24.bg/novini/varna/Zhitelite-na-malki-naseleni-mesta-krai-Varna-izlizat-na-obshtoselski-protest-1291058
https://www.varna24.bg/novini/varna/Varnenka-Sluchka-v-gradskiya-transport-zaredi-denya-mi-s-usmivka-1291932
https://www.varna24.bg/novini/varna/Varnenka-Sluchka-v-gradskiya-transport-zaredi-denya-mi-s-usmivka-1291932
https://www.varna24.bg/novini/varna/Vodata-na-Oficerskiya-plazh-vuv-Varna-otnovo-e-s-loshi-pokazateli-zaradi-Shokuroviya-kanal-1291468
https://www.varna24.bg/novini/varna/Vodata-na-Oficerskiya-plazh-vuv-Varna-otnovo-e-s-loshi-pokazateli-zaradi-Shokuroviya-kanal-1291468
https://www.varna24.bg/novini/varna/Zlatniyat-uchitel-Teodosii-Teodosiev-s-unikalna-lekciya-za-siloviya-intelekt-vuv-Varna-1290719
https://www.varna24.bg/novini/varna/Zlatniyat-uchitel-Teodosii-Teodosiev-s-unikalna-lekciya-za-siloviya-intelekt-vuv-Varna-1290719
https://www.varna24.bg/novini/varna/Plateno-parkirane-i-prez-uikenda-v-Sinyata-zona-ot-1-yuli-vuv-Varna-1290527
https://www.varna24.bg/novini/varna/Plateno-parkirane-i-prez-uikenda-v-Sinyata-zona-ot-1-yuli-vuv-Varna-1290527
https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/Lusna-istinata-za-tova-kolko-luksozno-e-pilenceto-ot-Monako-Nina-Snimka-ya-izlaga-zdravo-iz-mrezhata-1291097
https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/Lusna-istinata-za-tova-kolko-luksozno-e-pilenceto-ot-Monako-Nina-Snimka-ya-izlaga-zdravo-iz-mrezhata-1291097
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=tnRIrANwwkocs5q7cOW_PatbdL8LN64AWPoAt5kYA4ZtoJlz0SqYa677cHzsPqj3eFzQuk4Qki3_XrzMOUIbjILzllznCuX4O5Ku6K62Wmj9e3mw5mviOq2zx7_mCbrYCNf_JFj1DeJN5vzH3BrWmYl-20lCmr5rPheOLBLY38DITfuI-pnzoChUEeGpuWWXWZMTwcc_5L77euSLU01yG94-mXj90bcjtBQySsqEmdlUQOhx5j6DNzjnQPG7Mqy9TE8wAr-D4h69-4dUe7KgPwQhPNwTn0tAEJNHOosKq3mQgsfw7UUbD74e6_WNUn1al-L75oYJZfq-z2QLSp6Mfe0Ubk5NiB4hireFucvzcip-lFAY7UMmBX45UOxQPm1pE5mvoCJcwGeihFU8ZlOJvGQ-2dTXmdPglDoXblNSGNiZZ8rutWwVLQWwbfmkCrzyYx06BSFPyV54UEC6CWyeGoLEpl4&maxdest=https%3A%2F%2Fmercari.bg%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DCCA%2520
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=SxOiawNwwkocs5q7cOW_PatbdL8LN64AWPoAt5kYA4ZtoJlz0SqYa677cHzsPqj3eFzQuk4Qki3_XrzMOUIbjILzllznCuX4O5Ku6K62Wmj9e3mw5mviOq2zx7_mCbrYCNf_JFj1DeJN5vzH3BrWmYl-20kKXwfd1XSfOQemMPjT2qPN3UDzJ62BAJMBT9HjUpwSyA4lsY4VexH9-WYBXaJ1Bdsz_2C7OMF2RijviMsOwmlIlwGMT-qNQPtzUj3Z7W960i3YMuJp_Hon4xVj20JCFYD1tQ5_EkfhOb5AQBUb7QQPTIrRZCejwHEezAtAK4oE5wtLDj2Uxgl8pL_pn1iFLS0S5_iwBm5COeMN-aATyJgO1fdAKItzwA1Dr_p41FxZm06BNPhUHwD58sf_o7DxBBVIAmQYMPEel5IWwNmzsTc9yT0O-zGGbyjTp0ZoypvUypokytbr6-lsmxDGQbqBGlgByDs40_aJyWMxfZaXEjH4&maxdest=https%3A%2F%2Fmercari.bg%2Fejednevni-rieker-188118866%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DCCA%2520
https://privacy.eu.criteo.com/adchoices?cppv=3&cpp=PaeZBq2T9z8TWREFLlfSjxZXkBbqATKTWdlJYfESYjaoBwiUssvRIbKm_qFmmSayvpc_XSqWWpzHBAjXYd98XBX1tYmVZwS-k9Md2o_UOHmfbnQvOsIw-nmlWwGq8vNfPzzJIriJyq72uFevHdPm1Ml605adj9bOicKkSjdkscHKs5sk
https://www.varna24.bg/novini/23.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/22.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/interesno/Mlada-kruv-2-s-premiera-vuv-Varna-491435?showmonth=05.2022
https://www.varna24.bg/novini/1.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/2.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/3.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/4.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/5.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/6.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/7.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/8.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/9.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/10.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/11.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/12.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/13.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/14.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/15.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/16.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/17.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/18.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/19.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/20.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/21.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/22.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/23.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/24.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/25.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/26.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/27.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/28.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/29.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/30.06.2022/showall.html
https://potrebiteli.varna24.bg/Morski_28/
https://potrebiteli.varna24.bg/Aleksandrina%20Stefanova/
https://potrebiteli.varna24.bg/naska/
https://potrebiteli.varna24.bg/didkoldihno/
https://potrebiteli.varna24.bg/Ivelina%20Todorova/
https://potrebiteli.varna24.bg/GeorgiH/
https://potrebiteli.varna24.bg/%D0%95%D0%B2%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://potrebiteli.varna24.bg/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://potrebiteli.varna24.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/
https://potrebiteli.varna24.bg/Martin%20Georgiev/
https://potrebiteli.varna24.bg/Atanaska%20Stoyanova/
https://potrebiteli.varna24.bg/Dima%20Yordanova/
https://potrebiteli.varna24.bg/search.html?p=school&schid=5152
https://www.varna24.bg/team/Ekip-site_name-1.html
https://record.winbetaffiliates.com/_OCR83BIHOvadRGRswYSx8wd7qMe2GLBR/309/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.varna24.bg%2Fnovini%2Finteresno%2FMlada-kruv-2-s-premiera-vuv-Varna-491435&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.varna24.bg/
https://www.varna24.bg/register.html

