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Начало Новини България Артщрихи с Галя Крайчовска

април 12, 2014 0 Коментара

Артщрихи с Галя Крайчовска

Брой прочитания: 156

Къде живеят архитектите  осем прочути архитекти показват домовете си в едноименна
изложба. Тя е част от 53-ия международен салон на дизайна в Милано. Очаква се над 300
000 любопитковци от 160 страни да надникнат в архитектурните пространства. Венци
Занков излага на показ Щастливите си дни в галерия Райко Алексиев. Със специална
благодарност към “Топлофикация”, защото без убийствените сметки за парното
картините нямаше да ги има.

Люк Бесон показва първи кадри от новия си филм “Люси”.

Френският режисьор залага на Скарлет Йохансон, в ролята на особено муле на
наркотици. Красавицата пренася дрогата в кръвта си, което обаче я дарява със
свръхсила. Героят на Морган Фрийман  професор, има какво да изследва и да открие, че
човешкият мозък има скрит потенциал.

Меломаните ще преживеят още една Коледа  през юни, защото пристига Хосе
Фелисиано.

От първите музикални опити на тригодишния Хосе върху тенекиена кутия, до
Четиридесет и пет златни и платинени записи, и девет награди Грами. Пуерториканецът
пленява публиката  с особения превод на латино ритмите и тънко чувство за хумор.
Лишен от визуалния контакт, усеща енергията на сцената и извън нея.

Три години след първата ни среща, той пристигна на турне в Германия. Аз влязох в
гримьорната и казах само две думи – Здравей, Хосе. И той каза – Здравей, Дейвид, как
си. Въпреки че не може да ме види, той разпозна веднага гласа ми, само след две думи.

Мегахитът му Feliz Navidad ще прозвучи на живо, за първи път на българска територия.
Както и култовите Light my fire, Малагеня, Que sera. Той усеща публиката, присъствието. А
неговия музикален огън завладява зрителите мигновено. Когато изпълнява Light my fire
има много по-голям успех от оригинала на Доорс.
Няма нищо специално. Идва с бенд – стандартните неща, които трябва да представи
добре пред българската публика.
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