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26-тият Международен музикален фестивал

„Откритие” с нов формат през 2017

3 Май 2017

26-тият Международен музикален фестивал „Откритие” ни среща с лауреати, 

носители на награди от конкурсите за песен и за изпълнител в досегашни

издания на фестивала, както и с млади дарования . На специална Гала вечер

на 14 май от 19 часа в Драматичен театър „Стоян Бъчваров”, българската

публика ще види част от „Звездите на Откритие”, чиято музикална кариера

започна от Варна и от сцената на един от малкото запазени не само

български, но и европейски  фестивали за международна изява на млади

композитори, аранжори,  текстописци и изпълнители на съвременна поп и

рок музика. 

На Гала вечерта ще видим  Olawumi /Великобритания/, Боби Мойсовски /

Македония/, дует "Мания", Деси Добрева, Джанис /Малта/, Олга Горничар /

Беларус/, Стефан Митров, Ямур Кьорооглу /Турция/ и др. От „Откритие“

помним първите стъпки в  кариерата на Десислава Добрева, Миро-

Мирослав Костадинов и Галина Курдова (дует „Каризма“), дует "Мания", Нора

Караиванова, Поли Генова, Николай Манолов, Михаела Филева и много

други български изпълнители, които днес са сред звездите на младото

поколение. В международен мащаб сред лауреатите на фестивала са

множество изпълнители, сред които носителката на награда „Грамми“ Джия

Руа/ първа  награда на „Откритие 2009“ /, лауреатите на „Евровизия”  Нико,

Михай Трайстариу, Луминита Ангел, Джули Зара и Лудвиг Галеа, а също така и

познатите от сцените на Сан Ремо Лука Сепе, Елза Лила и много други млади

и талантливи изпълнители и автори на песни от близо 70 държави. Те

получиха първите си награди на сцената на “Откритие” и с гордост вписват

фестивала и Варна в своите биографии. Сред гостите на фестивала през

годините са били почти всички популярни български имена, както и

международните звезди Филип Киркоров, Джон Лоутън, Ин-Грид, Лейди

Лишър, Силвия Медзаноте и много други. В съпътстващата си програма

„Откритие 2017“ отново  ще предложи представяне на музикални филми,

книги, дискусии и др.
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