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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

Марешка Бардем - M. Quinn
спечели конкурса "Песен за
Варна"
09:10 / 23.06.2022
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Всички Общество Бизнес Криминални Институции Други Читателски

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

Автор: Пламена Николова 12:17 / 26.11.2020 Коментари (0) 1974

Дванадесет песни от Армения, Беларус,  България, Израел, Испания,  Литва, Малта, САЩ,
Турция и Узбекистан бяха селектирани  и допуснати до финала на конкурса. Песента –
победител беше определена с анонимно гласуване на членовете на професионалното
 международно жури, сред които трима изпълнители, представяли страните си на
Евровизия като Диан Соло от "Дийп зоун проджект“, Серхат представял два пъти Сан
Марино, дуетът Александра и Константин от Беларус, джаз  певицата от Германия
Александрина Симеон, продуцентите от Малта и Италия Роберт Чефай и Силвия ди Йесо,
която сподели, че преобладаващо съвременният саунд е основната характеристика в това
първо онлайн издание на феста в условията на ковид-епидемията. Своето мнение сподели
и Диан Соло в личния си профил "Доста хубави конкурсни песни интернационални песни“,
написа той. 

Първата награда в международния конкурс за песен отиде за песента от САЩ  “Аз, Самата
аз и Аз" по музика и текст на Ходиа бен Чимол  с артистично име Ходайа. Тя  живее и
работи в Лос Анжелис,  като пее на няколко езика, включително иврит, испански,
италиански, английски, марокански и френски. Репертоарът й включва песни в различни
жанрове. Учила е музика в Музикалния нститут в ЛосАнджелис, като  завършва като
изключителен студент. В момента Ходайа записва  албума си с номинирания за "Грами“
Джемини Мюзик, който продуцира песни за Jonas Brothers, Boyz to Men, Christina Milian,
Jackkie Jackson, Shaq и Justin Bieber. Сингълът "“Аз, Самата аз и Аз", който спечели
първата награда на "Откритие 2020“,  е записан в САЩ с вокалния продуцент на Sia, Роб
Клайнер. 

Освен професионалното жури, и радиослушателите избраха своите  призьори. Песента
"Ти" по музика на Джесика Мускат от Малта и немския композитор и продуцент  Щефан
Мьосле се оказа любимата на радиослушателите, а втора позиция те отредиха на "Просто
аз" по музика и текст на 22-годишната  Май Драй от Израел. Бяха присъдени и специални
награди. Всички автори на песни се надяват следващата година да имат шанса да
представят свои песни на живо в 30-то юбилейно издание на фестивала във Варна.

29-ият Международен музикален фестивал "Откритие“ се реализира с подкрепата на фонд
"Култура" на Община Варна и включваше в програмата си концерта джипси джаз § фюжън
"Hot Club de Plovdiv", "Рок акустик“ за представяне на нови песни на български банди в
акустичен вариант, премиера на книгата на проф. д-р Розмари Стателова "Разказът на
един музиковед“, представяне на филм на Георги Тошев за Браян Мей и Queen, онлайн
концерт и вокален уъркшоп с Александрина Симеон, уебинар на DJ Rossko и др. 
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