Pop-rock

De la Black la Heavy
Universul stilistic al formaţiilor autohtone se
lărgeşte de la an la an, mergând de la sonorităţi dure gen
„black” sau „thrash” la cele „light” (cu inflexiuni pop) şi
trecând acum prin multe alte diviziuni, altădată
rarissime: hardcore, synth, alternativ ( de altfel chiar
termenul Rock a căpătat conotaţii mult mai largi). Iar
formaţiile bucureştene au concurente tot mai puternice
în alte părţi ale ţării.
Formaţia clujeană FOR THE WICKED, una dintre
cele mai solide apariţii recente pe zona metal din
România, a lansat primul single de pe noul EP-ul
intitulat “II”. Este vorba de piesa “S.I.C.K.” realizată sub
forma de lyric video, având ca invitat pe Mihai Tivadar
(Dirty Shirt) la claviaturi şi masterizat peste hotare de

Joel Wanasek (lucrează pentru titulaturi precum Suicide
Silence sau Machine Head). EP-ul va fi lansat online, însă
CD-urile sunt deja disponibile la concertele din turneul
de lansare. La fel ca pe primul EP, de grafică şi
artwok este responsabil tot Fetykó Gábor Áron,
graphic designer şi ilustrator la Resize-Media. FOR
THE WICKED este formată din tineri muzicieni, o
parte din ei având deja o experienţă muzicală
importantă (Dirty Shirt, Guerrillas, 13Rituals,
Divided By Perception, Blood Print, Skullp).
GUERRILLAS, una din cele mai reprezentative
grupări hardcore -metal din România, a lansat cel deal doilea single de pe viitorul album “The Fire
Revolution”. Piesa “Time To Rock ‘N’ Roll”, îl are ca
invitat pe Marius de la Sincarnate şi a fost difuzată
sub forma de lyric video. Video-ul a fost produs de
Dawning Media Productions (Germania), având la
bază grafica creată de Fetykó Gábor Áron. Producţia
audio a albumului cu 13 piese a fost realizată la Live
Set Studio din Cluj Napoca, avându-l redactor pe
Sebastian Damian. Albumul va fi promovat prin
concerte în 12 principale oraşe ale ţării. După o pauză
discografică de şapte ani, formaţia maramureşeană
de thrash/ hardcor. LEGION revine cu un nou EP
intitulat „Ghost Killer”. Lansarea oficială a noului disc a
avut loc la Baia Mare în Shadows Pub. E-AN-NA, altă
formaţie tânără din România, cu deja consacratul stil
„mioritic metal”, a lansat piesa „Hora pe furate”, primul

AM

single de pe EP-ul de debut „Jiana”. Acesta urmează să
fie lansat în format digital şi fizic, prin casa de discuri
poloneză „Art of the Night Productions”. EP-ul a fost
înregistrat de doi membri ai formaţiei (Ovidiu Cioban şi
Andrei Oltean), mixajul şi mixul fiind realizate de Vlad
Bornuz (Blana Studio). EP-ul va fi promovat cu un
turneu naţional.
O titulatură amuzantă - OMELETTE - şi un nou
cântec - Luna - al cincilea single al formaţiei, după With
a Rose with a Fire, Hello, Be Kind For Real şi Kissing, ultimul
întrând rapid în rotaţie pe radiourile şi televiziunile
naţionale. Membrii sunt Dez (voce şi compoziţie), Alin
Zăbrăuţeanu (compoziţie şi producţie sunet), Vali
Chincişan (artist vizual). Omelette este al doilea proiect
muzical al lui Dez şi Alin. Cu primul, Jazzadezz, au
lansat două albume: Inimani Mal (2008) şi Panta
Rhei (2010). O altă titulatură aparte – NEGURĂ
BUNGET – din Timişoara, a lansat albumul ZI. Stilul
muzical, care a înglobat de-a lungul timpului influenţele
folclorului vechi, precum şi folosirea unor instrumente
mai rar întâlnite în muzica rock, a condus la formarea
unui univers muzical complex, mistic, unic, incluzând
legende, tradiţii populare, exprimate în grai arhaic,
Negură Bunget însemnând Ceaţă în pădure. Albumul
„OM” (2006) a ocupat al locul al II-lea în topul anual al
revistei Terrorrizer Magazine iar albumul intitulat „Tău”
(2015) face parte din ciclul „Transilvanian Trilogy”. Cu o
carieră de 20 de ani, Negură Bunget este, surprinzător,
cea mai cunoscută formaţie românească de muzică rock
la nivel internaţional.
Trecând spre stilul rock-blues, amintim că a fost
lansat un nou album muzical, cel de al 11-lea, al
grupului sibian RIFF (una cele mai vechi formaţii
autohtone) – „Pe drum ... “: zece piese mai noi şi mai
vechi înregistrate în perioada ianuarie 2015 – iulie 2016,

cu multă muncă. Pe drum ... un titlu care sugerează că
trupa RIFF este ”în mişcare, în acţiune”. Albumul este
editat pe CD audio într-un ambalaj digipack atractiv.
Trecând spre registrul hard-heavy, aflăm că TROOPER
din Târgovişte, una dintre cele mai cunoscute formaţii
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româneşti din această zonă, lansează videoclipul unei
piese care prefaţează cel de-al optulea album de studio,
„În ziua a opta”. Piesa „Corupţia ucide!” este un
manifest împotriva tuturor celor care prin acţiunile sau
inacţiunile lor au contribuit la proliferarea corupţiei şi a
sărăciei în România, despre cancerul infiltrat în toate
aspectele vieţii noastre: sănătate, cultură, educaţie,
Trooper

(Atrium). Alex Toma este înlocuit de Alexandru
Gheorghe, Adi Top de Edi Chiriac, se renunţă la
colaborarea cu Ioana Munteanu, invitând ca solist pe
George Belea, cooptează ca voce pe Oana Sârbu şi apoi
încetează colaborarea cu George Belea. Se renunţă la
colaborarea cu Oana Sârbu şi Andreea Berescu, Edi
Chiriac se retrage. Astfel, formula actuală este: Alex
Băraru – baterie, Vlad Pascu – chitară bas, Minu
Hristudor – chitară ritmică şi Alexandru Gheorghe –
chitară principală şi voce. Formaţia organizează
Primavărock, participă la Festivalul verii – Bârlad,
Festivalul Vlahia - Moieciu de sus, câştigă marele premiu
în cadrul Zilelor culturale ale Bârladului, apoi premiul 1
şi premiul de originalitate la Muzritm Vatra Dornei,
locul 1 la Festivalul Vlahia şi organizează a treia etapă a
Rockfest Tecu. In toată perioada, profesori îndrumători
au fost prof. Olimpiu Zagrean şi Daniel Iordăchioae, dar
în prezent, din lipsa fondurilor, nu există un îndrumător.
BERE GRATIS a lansat un nou single cu videoclip
- “Daria“, un cântec-poveste despre semnele din iubire,
Piesa este compusă de Mihai Georgescu şi Robert

politică. Versurile, aparţinând lui Petre Constantinescu,
reprezintă un strigăt de revoltă împotriva nedreptăţilor
la care sunt supuşi oamenii simpli, nevinovaţi şi un
îndemn la luptă şi rezistenţă împotriva încălcării
drepturilor care ni se cuvin. Videoclipul a fost realizat
împreună cu regizorul Mihai Vasilescu, aflat la a cincea
colaborare de acest fel cu Trooper.
Cu maniera sa sonoră plăcută, atractivă, pop-rock,
DIRECŢIA 5 a devenit, se pare, formaţia cu cel mai mare
succes de public de la noi. Cu două luni înainte de
concertul aniversar “Rămâne din noi... dragostea”, pe

care îl susţine la Sala Palatului pe 29 noiembrie, formaţia
direcţia 5 lansează piesa şi videoclipul “Balerina”.
Videoclipul accentuează versurile scrise de Dinu
Olăraşu, pe muzica lui Marian Ionescu. Piesa “Balerina”
este al treilea single extras de următorul album al
grupului - “Love, Peace & Harmony”, care va fi lansat
la concertul “Rămâne din noi...”
Pornită ca o idee în anul 2011, de elevi la Palatul
copiilor Galaţi – Filiala Tecuci şi întrucât în acea
perioadă membrii formaţiei erau Alex Băraru, Adi Top –
clape, Alex Toma – chitară, Vlad Pascu şi Minu
Hristudor – chitară, a apărut ideea anagramei iniţialelor,
ieşind „A-trei, V, M”, rezultând Trupa ATRIVM
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Anghelescu, iar videoclipul este regizat de Richard Stan
şi a fost filmat la Cheile Dobrogei, plaja Corbu, Lacul de
cretă, Satul Pescăresc din Tulcea şi cetatea Histria.
Personajul feminin din videoclip este actriţa Anca
Dinicu, pe care o putem vedea pe scenele teatrelor
Elisabeta şi Teatrelli. Bere Gratis a pregătit şi un remix
inedit, realizat de DJ Bonne.
Cu greu poţi rezista actualmente în orice domeniu
fără a te conecta la evoluţiile tehnologice. În pas cu aceste
noutăţi s-a situat întotdeauna Voltaj. Printre premierele
realizate de formaţia VOLTAJ de-a lungul timpului se
numără: primul CD Multimedia - “Bungee”, primul
video filmat cu un telefon mobil sau prima melodie
cântată pe o tabletă.
Formaţia CARGO a lansat oficial DVD-ul “Live la
Arenele Romane” în cadrul concertului susţinut la
…Arenele Romane. Primul extras pe single de pe acest
material este “Nu pot trăi fără tine”, în varianta live. Să
reamintim că membrii formaţiei sunt cetăţeni de onoare
ai oraşului Timişoara şi Cargo a fost prima formaţie
românească care a fost nominalizată şi la MTV EMA
(European Music Awards).
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