
             КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ ЕДИН СВЯТ В ХАРМОНИЯ  

 

                представен от Диана Дафова и гост изпълнители 

 

Авторският концертът-спектакъл е базиран върху  уникален музикален стил, създаден от 

Диана Дафова, който съчетава елементи и интонации от различни култури и традиции от 

цял свят, преплетени умело с българското културно наследство и духовен корен в модерна 

звукова и визуална интерпретация. 

Заснетият на живо спектакъл в Лас Вегас от  американска телевизия е удостоен с 

престижната международна награда „Златно Реми“ за най–добър концерт на живо в 

най-стария филмов фестивал в САЩ  „Реми” между 4400 участници от 33 държави.  

Спектакълът „ Един свят в хармония ” ще бъде представен в Париж в залата на Юнеско 

пред дипломати-представители на 195 страни и под патронажа на Генералния директор 

Ирина Бокова в края на 2017 г.  

Премиерата за България ще бъде на голямата сцена на Софийската опера и балет и театър 

в Пловдив. 

Програмата на „Един свят в хармония’’ включва  Диана Дафова като водещ и основен 

изпълнител, балет „ Арабеск ” с хореограф Боряна Сечанова, народни певици, оперни  

певци и инструменталисти, изпълнители на фолклорна, ортодоксална и  джаз музика. В 

нея ще бъдат представени   песни от  албумите  ”Един свят в хармония”, „ Каризма-

Духовна красота ” и „ Звуци на Земята ”, които са необичайна комбинация от различни 

музикални жанрове. Песните са композирани от Диана Дафова, а текстовете включват над 

16 различни езика: български, английски, хинди, пали, зулу, арабски, португалски, 

виетнамски, иврит, хавайски, латински, италиански, санскрит, келтски, японски и др. 

На сцената ще прозвучи и селектираната от НАСА песен,”Ahadiyah “, която излетя в 

Космоса със совалката Колумбия и показан уникален видео клип с архивни кадри, 

предоставени ексклузивно от НАСА. 

Основното послание в музиката и изпълненията на Диана Дафова е за обич, позитивност, 

толерантност, единство в разнообразието  и „Един свят в хармония”. 

 

Спектакълът е с продължителност 1 час и 40 минути като едно магнетично 

пътешествие на духа, светлото въображение и усещане за красота и хармония, изразено 



чрез артистичните похвати на богата  въздействаща музика, оригинална хореография, 

колоритни костюми, светлинни  и мулти медийни ефекти. На сцената оживяват живописни 

картини от цял свят, които преминават през свързващата ги нишка с българската 

традиционна и съвременна култура и интригуващо подчертават неразривните духовни 

връзки между народите от цял свят.  

Интересните приоми в хореографията, изградена и подсилена от завладяващата 

мелодичност,  уникална хармония , богати аранжименти на песните  и красивото 

съчетание на вокалите от различни жанрове  допринасят за впечатлението от незабравимо 

преживяване  с дълбоко послание. 

Във време на доминираща обществена агресия, разногласия, противоречия и световен 

тероризъм, спектакълът „Един свят в хармония”  има обединяващ характер и  провокира 

към така необходимите за всички хора позитивни нагласи, настроения, вяра  и отношение 

към културното наследство, бъдещото развитие и единен свят с утвърдени ценности. 

Във все по-натрапващото се чувство за несигурност  и липса на обединяваща духовност, 

този спектакъл  разкрива дълбоките   корени на нашите предшественици и 

фундаменталния им принос към възникването и развитието на световната култура, както и 

неразривните връзки между народите от цял свят.  

Със своя интернационален заряд и общочовешко послание спектакълът „ Един свят в 

хармония ” отправя сериозна заявка към новото време за различен и иновативен поглед 

към традициите и културното наследство във всичките му аспекти.  

 

Повече информация на : www.dyana-dafova.com  

За контакти:                            dyana@dyana-dafova.com 

                                                  + 359 888 77 50 86 

http://www.dyana-dafova.com/
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