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Може ли една кауза и една
цел да ви развълнуват като

хубавата музика?
 

      ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ      

#ВМУЗЕЯСМЕ е
супер яко!
------- ----------

Музеите и галериите в

България вече имат своето

място на европейската

културна карта. Фондация

"Америка за България" иска

да покаже, че музеят е

добър избор и за семеен

уикенд, и за учебен час по

изкуства или наука извън

класната стая...
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.x.......

      ПРОЧЕТИ ПОВEЧЕ     

Съзвездие от 
звезди на джаза
под нощното небе

Какъв по-добър начин да

прекарате уикенд, от това 

да бъдете на Деветашкото

плато, слушайки джаз,

наслаждавайки се на

природата и страхотна

компания. Милица

Гладнишка, Венци Благоев,

професор Владимир

Радулов и съзвездие от

музиканти очароваха

публиката.

     ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ     

Каква магия 
се крие в нощното
небе?

В топлото и слънчево лято

през 70-те години на

миналия век, 30-тина

младежи поглеждат към

нощното небе и основават

първия "училищен лагер за

астрономия и астрофизика"

в България. Какво се

случва тези дни?
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Прочети повече

Пропуснахте ли десетия юбилеен
Дикси Джаз Фест?

Паметникът на Асеневата династия във Велико Търново се

превърна в събитие за любителите на джаза на 6-7 юли по

време на 10-ия юбилеен Dixie Jazz Fest. Испанският

квартет, вдъхновен от историята на Рей Бредбъри;

френски квартет с българска връзка, обединен в

ненадминати ритми; уникални артисти, свързващи джаза и

фолклора; респектиращи големи банди и Дикси за душата!

Прочети повече

Пригответе се за уникален джаз
във Варна и още!

Варна следва по джаз график. Градът ще бъде домакин на

Международния летен джаз фестивал от 27 до 29 юли.

Основан през 1992 г., той посреща световно известни

музиканти от България и чужбина. Неговите 26 години са

сцена на смесени международни проекти, както и на млади

български джаз музиканти. Мястото е добре известно -

дворът на Археологическия музей.

21 до 23 юли Асоциация „Дебати“ - организира Sofia Open! Екипът от главни
съдии на състезанието се състои от Стефан Сиризански и Майкъл Дън Гьокен,
отборът спечелил миналогодишното издание на Sofia Open, а също така
настоящи европейски шампиони по дебати и не на последно място, Кристина
Георгиева. Кристина е българка, която като представител на CEU (какво е
CEU? Предполагам Central European University?), успя да спечели редица
турнири в последните няколко години и достигна до елиминационната фаза на
Световното първенство по дебати. Подробности може да намерите тук.
 
Джазовият месец може да е към края си, но във Варна от 28 до 31 юли ще се
радваме на Jazz! Програмата и какво ви очаква ще намерите тук. Горе имаме
история за джаза и пише, че фестивалът е от 27 до 30 юли?
 
Началото на август, от 5 до 18, в село Марян примабалерината Диляна
Никифорова и Детски балетен театър„КАПКА” организират детски летен лагер
със занимания по класически балет и характерни танци тук.

Гледай тук

Орби Дейвис е

съосновател и

художествен

ръководител на Chicago

Jazz Philharmonic.

Неговият оркестър

представя музиката си

по време на

Мартенските музикални

дни 2017. Вижте какво

казва той за музиката и

за България!

Намерете ни...

For English Click Here   Click Here To View This Newsletter in Your Web Browser

Може ли една кауза и една цел
да ви развълнуват като хубавата
музика ?

Месецът в шест снимки…

 

Лятото пристигна. Не пропускайте
какво следва…

Вижте защо джазът и България
вдъхновиха художествения
директор на Чикагската джаз
филхармония ...

Отпиши се
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Сподели

Нашият бюлетин съдържа информация, която
може свободно да споделяте.

Бъдете щедри – споделяйте.
Безплатно е!

     ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ     

A to Jazz 2017 – разтопи сърцата на меломаните в
София

Лято е. Сезонът на отпуските, дългите дни и горещи нощи, от които струи джаз... Да, джаз!

А любителите на джаза се потопяват в топлината на музиката на „A to JazZ Festival" - едно

от горещите летните събития на музикална София.

Можеш ли да прекалиш с твърде
много джаз ?
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