Pe scene
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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Pe scene
despre neputinţa de a schimba destine şi de a da timpul
înapoi. Pentru această piesă, cei 6 componenţi ai
formaţiei au apelat la ajutorul a doi buni prieteni:
Simona Buescu (vioară), componenta formaţiei Blade
Strings, care a mai cântat alături de Trooper cu ocazia
concertului de lansare a albumului „Vlad Ţepeş”, şi
Daniel Simion (pian şi claviaturi).
Sunet Fin a lansat videoclipul piesei “Sunet Fin”,
al doilea material video al formaţiei. Piesa a fost produsă
şi orchestrată de membrii formaţiei, iar editarea, mixajul
şi masteringul îi aparţin lui Benzen de la Cutover Studio.
Videoclipul a fost regizat şi filmat de Răzvan Ionescu Osiris Film, care s-a ocupat şi de montajul video. Sunet
Fin a fost înfiinţată în septembrie 2014, componenţa

reunindu-i pe Stelian Teodorescu (voce), Alexei Rus
(chitară), Robert Muntean (bas) şi Vladimir Popici
(baterie).
Noul album al formaţiei 9.7 RICHTER, „Ground
Zero”, în format CD, a fost lansat sub egida Universal
Music România pe scena din The Silver Church, într-un
concert special cu invitaţi printre care figurau multe

Folk
„Bistriţa Folk”
Festivalul concurs pentru
tineret „Bistriţa Folk”, ediţia a XIVa, a avut loc în Sala Polivalentă din
Bistriţa, în organizarea Centrului
Cultural
Municipal
„George
Coşbuc”, director prof. dr. Dorel
Cosma, şi a Asociaţiei Culturale
„România din inima mea” Bistriţa
(ASCRIM),
preşedinte
Florin
Săsărman, cu sprijinul Primăriei
Bistriţa şi al Centrului Judeţean
pentru Cultură. Cu acest prilej au
fost lansate volumele „Taifas cu
menestreli (interviuri), Ed. Şcoala
Ardeleană, Cluj, „Istoria unui vis” de
Vali Şerban şi „Vocile inimii”, o
istorie subiectivă a radioului
românesc de Cornel Costea.
Juriul a fost compus din Cosmin Popescu – Radio România,

AM

figuri importante ale peisajului rock/metal autohton şi
beneficiind de aportul unui public foarte numeros şi
energic.
Bucureştenii de la H8 au lansat albumul „Gri” în
premieră şi în exclusivitate pentru a fi ascultat pe Deezer.
H8

Lansarea oficială a avut loc în data de 12 februarie
printr-un concert în clubul Fabrica din Bucureşti,
avându-i ca invitaţi pe Sunet Fin.
La 6 luni de la lansarea „Arhanghel’sk”, cel de-al
doilea volum al trilogiei „Bacovia Overdrive”, Robin
and The Backstabbers prezintă videoclipul piesei
„Cosmonaut”, o poveste despre copilărie, într-o colecţie
de diapozitive, realizate de Andrei Fântână. Robin and
the Backstabbers s-a format în 2010 la iniţiativa lui
Andrei Robin Proca. Membrii îşi descriu muzica drept
“pop melodramatic”. Albumul de debut Stalingrad le-a
adus distincţiile „Cel mai bun rock alternativ” şi
„Artistul anului” la Gala On Air Music Awards 2013. Al
doilea album al formaţiei, Arhanghel’sk, este lansat
oficial pe 8 mai 2015, precedat de single-ul „Muzica în
cântece”.

Sorina Blaj din Reghin, cantautoare,
cantautorul Vali Şerban, prof. Elena
M. Cîmpan şi Mihai Berbunschi de la
Centrul Municipal Cultural „G.
Coşbuc”. La concursul de muzică
folk au participat 9
concurenţi, individuali şi grupuri. Florin Săsărman
Palmaresul a fost:
Premiul I: Paul
Adrian Tihan –
Fălticeni, Premiul
II: Laura Todică –
Alba Iulia, Premiul
III: duetul Cecilia
Papoi,
Sorina
Puiac – Bistriţa,
Luduş,
Premiul
special al juriului:
Şerban
Florian
Goşa – Alba Iulia, Premiul special:
Diana Paşca, Bistriţa şi Premiul Comanderiei Templiere Bistriţa: Bogdan Moşuţiu - Apahida, Cluj.

Prima seară a Festivalului
„Bistriţa Folk” 2015 a avut două
recitaluri: grupul folk „Ecoul”,
reunit după 30 de ani, format din
Magda Puşkaş şi Sorina Blaj

(cunoscute prin hiturile: „Taina”,
„La o cană cu vin”) şi Nicu Alifantis
cu ZAN, în componenţa Mihai
Neniţă – vioară, keyboards, Virgil
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