Pe scene

Vara concertelor
Dacă în urmă cu ceva timp ne plângeam că starurile
mondiale ale muzicii pop şi rock concertează prin capitalele
ţărilor vecine dar pe noi ne ocolesc, iată că situaţia se
schimbă – în bine - de la an la an. Turneele europene ale
vedetelor din toată lumea poposesc şi pe aici, tot mai
frecvent: din păcate, mai mult vara, în aer liber, când pot
conta pe cel puţin 20-30.000 de spectatori, căci noi nu avem
o sală de asemenea capacitate, cum sunt în alte ţări în oraşe
chiar mai mici ca Bucureştii.
Important este şi faptul că au apărut promoteri cu
destulă forţă financiară ca să antameze astfel de spectacole,

Scorpions

la care avansul şi apoi gajul sunt foarte mari, nemaivorbind
de zecile de aprobări care însoţesc asemenea evenimente de
anvergură.
Dar pe baricade rămâne veteranul Marcel Maroon 5
Avram. un organizator de talie mondială de
origină română, cel care ni l-a adus pe Michael
Jackson în 1992: în fiecare vară concertele sale
ţin capul de afiş, cum se întâmplă şi în 2016 (prin
intermediul firmelor sale din ţară) – Maroon 5,
Scorpions, Rihanna - ca să cităm doar trei. Iată
câteva recomandări pentru sezonul concertistic
estival.
SCORPIONS
Renumitul grup german SCORPIONS
revine în Bucureşti pentru a celebra alături
de publicul român aniversarea a 50 de ani de
activitate sub egida turneului mondial – „Return To
Forever/ 50th Anniversary Tour!”.
În 16 iulie, la Romexpo, Scorpions va susţine un
concert memorabil în care hit-urile devenite deja
imnuri vor reprezenta punctul culminant: „Still
Loving You”, „Wind Of Change”, „Rock You Like a
Hurricane”,”Send me an Angel” sunt doar câteva
dintre melodiile pe care fanii le vor asculta live. Pe
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lângă efectele spectaculoase şi decorurile create
special pentru acest eveniment, grupul promite multe
alte surprize pentru publicul român, într-un concert
marca Best of Life.
În cei 50 de ani de carieră, Scorpions a devenit
una dintre cele mai apreciate formaţii rock ale Europei
iar succesul de care se bucură formaţia este exprimat
atât prin cele peste 100 de milioane de albume
vândute la nivel mondial, cât şi prin nenumăratele
premii câştigate, grupul originar din Hannover
cucerind publicul din toate colţurile lumii prin sutele
de concerte susţinute în faţa milioanelor de fani.
Evenimentul este prezentat de Marcel Avram,
East European Production şi D&D East
Entertainment.
MAROON 5
Pentru prima oară în România, 5 iunie
2016, Piaţa Constituţiei, Bucureşti.
Maroon 5, lansată în Los Angeles, a
câştigat primul dintre cele 3 premii Grammy,
la categoria Best New Artist în 2005 şi a vândut
peste 17 milioane de exemplare ale albumelor
în întreaga lume. Discurile lansate de trupă au
fost de asemenea placate cu aur şi platină în
peste 35 de ţari.
Maroon 5 a câştigat fanii şi criticii
deopotrivă cu stilul muzical inovator, un mix
rock/R&B, introdus în albumul lor de
debut, „Songs About Jane” şi în dublul album
„It Won’t Be Soon Before Long”, care a inclus
hit-uri precum „Makes Me Wonder” şi „If I
Never See Your Face Again”. În 2010, trupa a lansat
cel de-al 3-lea album de studio, „Hands All Over”,

care conţine single-uri precum „Misery” şi
celebrul „Moves Like Jagger”, iar în 2012, Maroon 5 a
lansat „Overexposed”. De-a lungul carierei, trupa a
stabilit un record în ceea ce priveşte clasarea pe
primul loc (6 locuri #1 în total) în 20 de ani de istorie
a Top 40. În sprijinul promovării albumului, Maroon
5 a susţinut unul dintre cele mai bine profitabile
turnee, cu încasări de peste 50 milioane USD numai
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din vânzarea biletelor. Cel mai nou album al trupei, V,
a debutat pe locul 1 în Billboard Top 200. Videoclip-ul
melodiei „Sugar”, nominalizată în cadrul premiilor
Grammy, a avut aproape 1 miliard de vizualizări până
în prezent.
Turneul susţinut de Maroon 5, V Tour, a început
în februarie 2015 în America şi continuă în Europa,
ajungând pentru prima dată în România, în data de 5
iunie 2016.
RIHANNA
Superstarul mondial RIHANNA, considerată
prinţesa pop/rhythm & blues, va concerta în premieră
Rihanna

concertat în 1996, cu noul său turneu „HIStory”, pe
Stadionul Naţional ,cu 80.000 de spectatori.
Pe 7.07.2016, Music Management Event aduce
echipa lui Michael Jackson în România. După doi ani
de negocieri, familia lui Michael Jackson a fost de
acord ca toată echipa megastarului (de la inginer de
sunet, chitarist, până la coregraf, dansatori) să se
reunească: cu această ocazie, din România porneşte
turneul mondial „The Ultimate Thriller – The Michael
Jackson Tribute - LIVE”. După 20 de ani, show-ul va
fi din nou în Bucureşti, de această dată în Piaţa
Constituţiei. Jennifer Batten, LaVelle Smith Jr, Michael
Prince şi restul echipei lui Michael se întâlnesc din nou
pe aceeaşi scenă, la 7 ani de la dispariţia regelui
pop, pentru un tribut care va îmbina hit-urile
promovate in turneele “Bad” şi “Dangerous”,
cu cel mai bun impersonator MJ, ajutat de
tehnologie de ultimă generaţie (audio, video,
efecte vizuale holografice, efecte pirotehnice,
led wall-uri gigant etc).
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
Pe 6 Iunie în Bucureşti, la Romexpo,
super-grupul The Hollywood Vampires
format din Johnny Depp (care-şi împarte viaţa
între cariera muzicală şi film), Alice Cooper şi
Joe Perry (Aerosmith) va susţine un concert
organizat de Phoenix Entertainment, în
premieră în România. Formaţia vine la noi în
acelaşi an în care a performat la decernarea premiilor
Grammy. Proiectul The Hollywood Vampires, în care
s-au perindat nume grele ale rock-ului precum John

în România pe data de 14 august 2016. Evenimentul
este organizat de către Marcel Avram, East European
Production, sub egida D&D East Entertainment.
Concertul va avea loc în Piaţa Constituţiei
şi face parte din The Anti World Tour
The Hollywood Vampires
2016, turneu ce a început în toamna anului
trecut în America şi care continuă şi pe
parcursul acestui an.
Cu peste 45 de milioane de albume
vândute în întreaga lume şi peste 210
milioane de piese descărcate în variantă
digitală, Rihanna a ajuns un idol al noii
generaţii, dar şi un artist de renume
mondial. Până în acest moment a lansat
şapte albume în şapte ani, iar 13 dintre
single-uri au ajuns number one. A câştigat
opt premii Grammy şi a ajuns cea mai
vizionată artistă pe Vevo/You Tube – cu 7
milioane de accesări. Rihanna va prezenta
la Bucureşti noul său album numit Anti, o
producţie 2016, iar din repertoriu nu vor lipsi nici Lennon sau Ringo Starr, a fost iniţiat de legendarul
mega hiturile Umbrella, Rude Boy, Four Five Seconds şi Alice Cooper in 1970. In 2015, i-a cooptat pe Johnny
Depp şi Joe Perry (Aerosmith) pentru a susţine un
We Found Love.
concert la Festivalul Rock in Rio, din Brazilia, iar după
„The Ultimate Thriller – The Michael Jackson succesul răsunător, au decis să pornească în turneu
Tribute - LIVE in Bucharest”
începând cu data de 24 Mai 2016.
Prima sosire a Regelui Pop în ţara noastră a fost
îne 1992, cu „Dangerous World Tour”, apoi a
Florin-Silviu URSULESCU
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