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В конкурсната програма на 23-тия
международен поп-рок-джаз фестивал
"Откритие2014", който ще се проведе на
17 и 18 май във Варна, ще участва
хитовата в момента денс изпълнителка
Михаела. Тя пристига от столицата на
словашката поп-музика - Прешов. Зад
гърба си Михаела има издадени 2
албума, като в момента повече от 10
нейни парчета се въртят по чешките и
словашките радиостанции. На "Откритие
2014" Михаела ще представи новата си
песен "Стоп", която е написала
специално за фестивала. Словашката
изпълнителка ще се състезава за
награда в категорията за авторска
музика.

Михаела: "Музиката е целият ми свят. Винаги съм мечтала да бъда професионална
певица, да изпълнявам собствените си композиции и чрез моята музика да показвам
емоциите и чувствата, които ме владеят. Мечтата ми се сбъдна, когато през 2009-та
година на бял свят излезе първият ми студиен албум "Целият свят", който издадох
съвместно с популярния в моята родина музикален продуцент Ранди. Моята музика кара
душата да танцува. Може би заради денс-ритъма, парчетата ми да са толкова популярни в
Словакия". 
 
Първият албум на Михаела ѝ носи огромна популярност. След излизането му, певицата е
канена за участия в концерти, фестивали, конкурси и телевизионни музикални програми.
През 2010-та изпълнителката от Словакия достига до полуфиналите на "Евровизия", а на
"Карпатия фестивал" летният ѝ хит "Искам да летя" печели наградата на публиката.
Вторият албум на Михаела "Имам това, което имам" излиза в края на 2012-та. Най-
известното ѝ парче от него е "Границите", което певицата изпълнява в дует с чешкия поп-
изпълнител Петър Бенде.
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