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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

Марешка Бардем - M. Quinn
спечели конкурса "Песен за
Варна"
09:10 / 23.06.2022
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Актуални теми

IT специалистка изчезна внезапно

Расте броят на случаите на маймунска шарка
в Европа

Всички Други Кино Културни Личности Музика Кулинарно

Победител в Eurovision Junior пристига за
"Откритие 2015"

Автор: Екип Varna24.bg 10:59 / 07.04.2015 Коментари (0) 1399

Рок от детето-чудо на Хърватия ще
разтърси сцената на "Откритие 2015" г.
22-годишният Дино, който има зад гърба
си единадесетгодишна музикална
кариера, се изявява за първи път на
сцена през 1998 г., когато е едва
шестгодишен. На седем записва първото
си участие в международен фестивал. На
11 г. печели Eurovision Junior. През
същата година става и най-младият
хърватски изпълнител, номиниран за
Хърватските музикални награди. Записал
е участия в 11 международни фестивала,
от които се е върнал с 11 награди.

През 2004 в Хърватия излиза първият му
албум "No.1", който е разпространен в
13 страни. Вторият му албум "Живея
собствения си живот" е издаден
дигитално през 2011 г. за цял свят.
Жанровете, които изпълнява са рок,
хард рок, хеви метъл, прогресивен
метал, блус, соул. В музиката си е
повлиян от Whitesnake, Alice In Chains,
Toto, Dream Theater, Mr. Big. 
 
Дино е имал турнета и участия в Ню
Йорк, Дания, Норвегия, Австралия. През
2012 г. се присъединява към групата
"Made in Iron", с които има 50 концерта.
Изпълнява и главна роля в мюзикъла си
"Йосиф и фантастичната му пъстра

дреха".
 
Участва в международен музикален проект в Южна Африка, записвайки албума
Syncropation, който включва 4 негови песни и още 7 песни с различни африкански
изпълнители. По време на престоя си в Африка взема участие в рок операта "Признанието
на Давид". 
 
Дино композира, свири на пиано и има над 200 сценични участия. Автор е на 50 песни,
както и на музиката към национална драматична пиеса.
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23.06.2022 » Популярна певица от Киргизстан със светъл спомен от Варна

21.06.2022 » "Откритие" продължава да открива нови пътища към своята публика 

26.05.2022 » Александрина Симеон: Музиката свързва хората, дава им нови идеи и импулси!

26.11.2020 » Песен от САЩ е победител в Международния поп фест “Откритие 2020"

20.11.2020 » За първи път от двадесет и девет години насам изборът в "Откритие“ - дистанционно

09.10.2020 » Георги Тошев на "Откритие“ 2020 с филма си за Брайън Мей
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