Pe scene

Consacraţi
Dan Bălan a lansat single-ul “Funny Love” însoţit
de un videoclip spectaculos. Artistul a lucrat mai bine
de un an la producţia acestei piese. Toate instrumentele
sunt înregistrate live. Video-ul reprezintă un mix de
modă, care reuneşte aproximativ 20 de scene alternante,
construcţii unice (inclusiv un bazin construit special
pentru acest clip, un teren de fotbal), 13 modele şi 16
dansatoare, 120 de costume, o soluţie grafică interesantă
şi un nou tip de editare. Toate acestea au fost create în
decursul a 4 luni.
The Rolling Stone, celebra publicaţie americană, a
dezvaluit Top 50 - cele mai celebre hit-uri din toate
timpurile, interpretate de grupuri vocale masculine
(Boy Bands). Piesa “Dragostea din tei”, compusă de Dan
Bălan, s-a clasat pe locul 18 din 50, alături de mari hituri ale unor trupe celebre, precum: Backstreet Boys, East
17, N’Sync, The Jackson 5, One Direction şi alţii.
“Dragostea din tei” a ajuns pe locul întâi în top-urile din
peste 30 de ţări, ocupând locul 3 in topul vânzărilor din
Marea Britanie, cu vânzări de peste 12 milioane de
exemplare în întreaga lume. Single-ul a primit Discul de
Platină şi Discul de Aur în majoritatea ţărilor europene,
precum şi în Asia şi America Latină. În 2009, Dan Bălan
a fost nominalizat la premiul “Grammy” în calitate de
co-autor al piesei “Live your life”, interpretată de celebra
Rihanna şi rapper-ul T.I..
3 Sud Est + Inna. O super-colaborare în muzica
românească: 3 Sud Est şi Inna au lansat videoclipul
piesei “Mai stai”, care conţine refrenul unei piese
compuse în urmă cu câţiva ani de Play & Win şi lansate
doar pe YouTube. Din piesa veche s-a păstrat doar
refrenul, restul melodiei este compus de Laurenţiu,
Viorel şi Mihai, iar producţia muzicală îi aparţine lui
Laurenţiu Duţă. Videoclipul oficial al single-ului “Mai
stai” este regizat de Bogdan Daragiu. Imediat după

terminarea filmărilor pentru videoclip, băieţii de la 3 Sud
Est au plecat într-un turneu în Canada. Un single al
Innei, “Diggy Down”, a ocupat timp de 4 săptămâni
consecutiv locul 1 în România şi acumulează peste 30 de
milioane de vizualizări pe YouTube. Inna are şi ea un
turneu în Canada şi continuă seria concertelor în Europa.

AM

Elena Gheorghe. După succesul european al
piesei “Mamma mia”, Elena Gheorghe a lansat un single
în limba engleză, “Señor Loco”, un feat. cu artistul
columbian Danny Mazo. Pentru videoclipului noului
single, Elena a pregătit o coregrafie plină de umor, care
combină paşi de salsa cu mişcări inspirate de girl-bandurile din industria K-Pop. La creaţia, producţia şi
imaginea clipului, Elena a lucrat cu aceeaşi echipă carei este aproape de peste 3 ani: fetele de la Antz, regizorul

Dan Petcan, directorul de imagine Bogdan Filip, scenograful
Tibi Hristu şi casa de discuri CAT MUSIC. Piesa “Señor
Loco” este o nouă colaborare a Elenei cu compozitorul
şi producătorul muzical Laurenţiu Duţă.
Andra a câştigat în cadrul Galei de decernare a
premiilor Radar de Media, premiul “Artistul Anului”.
Premiile au fost acordate în urma voturilor exprimate de
către cititorii site-ului, la cele 15 categorii alese
de redacţia Radar de Media. În etapa finală au
mers primele 10 nominalizări clasate în
ordinea numărului de voturi de la fiecare
categorie. Pe locul II, la aceeaşi categorie,
“Artistul Anului”, s-a situat Alina Eremia.
Andra a lansat single-ul “Niciodată să nu spui
niciodată”, în colaborare cu Cabron
Jorge = GEØRGE. Acesta este un artist
complex, cu numeroase proiecte atât în
domeniul muzical, cât şi în teatru si
televiziune. Chiar dacă până în prezent s-a
implicat în proiecte sub pseudonimul ‘Jorge’,
artistul a decis că este momentul să se prezinte
cu numele lui real, George. Single-ul “Nimeni
nu-i perfect” este o colaborare cu Jo şi a fost
compus şi produs de GEØRGE şi Marius Dia în studioul
de înregistrări Panda Music. Videoclipul este regizat de
Alex Ceaşu. Pe lângă rolurile importante jucate pe scena
Teatrului Naţional de Operetă “Ion Dacian”, GEØRGE a
prezentat emisiuni TV şi este marele câştigator al showului “Te cunosc de undeva” (Ediţia 2011/2012, sezonul
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al doilea), unde a realizat transformări spectaculoase ale
unor artişti de referinţă de pe scena muzicală

internaţională. În ceea ce priveşte partea muzicală,
GEØRGE a lansat numeroase single-uri, dintre care
amintim “Nu ne potrivim” (feat CRBL), “Geamantan”

Formaţiile noastre
Compact revine cu un nou
single, “La Mulţi Ani, iubirea
mea...”, compus de Compact şi
produs în studiourile HaHaHa
Production, o colaborare cu echipa
lui Smiley, casa de discuri Cat Music
şi fetele de la HTag PR, fiind filmat
byron

şi un clip regizat de Richard Stan &
Claudiu Stan. Formaţia Compact Paul Ciuci (voce, chitară), Aurel
Vasilescu (baterie), Adrian Kiseleff
(claviaturi) şi Alex Miu (bass) – are o
vechime de 38 de ani, 8 albume
lansate şi zeci de hituri, precum
“Fata din vis”, “Pe tine te-am ales”,
“Cântec pentru prieteni”, “Mi-e tare
dor de tine”.

(feat. Pavel Stratan), “Îndrăgostit” (feat George
Nicolescu).
Un nou single lansat de Matteo şi Gabriel
Cotabiţă, “Ce zi liniştită”, o coproducţie MediaPro
Music şi Roton Music. Fiecare nouă clipă a vieţii este
tema videoclipului regizat de Bogdan Daragiu, care îi
prezintă pe cei doi protagonişti savurând o cafea relaxaţi.
“Ce zi liniştită” se bucură şi de intervenţia unui scurt
buletin de ştiri al Andreei Esca, în care informaţia de
ultimă oră este să nu încetăm să iubim viaţa şi clipele
senine.
Ştefan Bănică lansează un nou single, însoţit de
videoclip – “Gură, taci!” – care a fost precedat de o
campanie cu acelaşi nume, În cadrul acestei campanii,
lui Ştefan Bănică i s-au alăturat persoane publice,
prieteni şi colegi, din mai multe domenii de activitate.
“Gură, taci!” este o primă piesă dintr-un proiect mai
mare, pe care Ştefan Bănică îl pregăteşte în colaborare cu
Ha Ha Ha Production şi MediaPro Music. Lansarea
noului single Ştefan Bănică -“Gură, taci!” va aduce cu
sine şi derularea unui turneu naţional cu acelaşi nume,
care cuprinde 8 oraşe: Galaţi, Constanţa, Timişoara,
Craiova, Braşov, Bacău, Iaşi şi Suceava.

Formaţia byron a concertat la
Berăria H, prezentând publicului
noul album de studio „Eternal
Return”. În incintă au fost amenajate
urne de donaţii pentru victimele
incendiului din Colectiv. Înainte de
cei de la byron a concertat Lucia,
aceasta lansând de asemenea
albumul de debut „Silence”.
Formaţia byron: Dan Byron – voce,
chitară,
flaut,
6fingers – clape,
chitară,
voce,
Laszlo Demeter –
bass,
Dan
Georgescu – tobe
Voltaj
lansează single-ul
“Kori Gent”, un
cântec-poveste

speciale, care integrează un personaj
animat (Kori Gent) în lumea reală şi
este o metaforă la timpul pe care-l
petrecem tot mai mult în lumea
virtuală, în detrimentul comunicării
autentice. Videoclipul este regizat de
Spike. Single-ul “Kori Gent” este
compus de membrii formaţiei şi
orchestrat de George Hora. Piesa a
fost interpretată în avanpremieră în
cadrul concertului “Din toată inima
Simfonic”, pe care Voltaj l-a susţinut
în luna octombrie a anului 2015 la
Sala Palatului din Bucureşti.
Formaţia Trooper a lansat un
nou single: piesa „Te simt”, al cărei
videoclip a fost realizat de Mihai
Vasilescu şi vorbeşte despre
momentele prin care trecem cu toţii
atunci când pierdem pe cineva drag,

despre lipsa de
comunicare
dintr-o relaţie
de
iubire.
Cântecul
beneficiază de
un
videoclip
realizat
în
condiţii
Voltaj
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